DANMARKS GYMNASTIK FORBUND
Udvalget for Idrætsgymnastik
Hermed inviteres til UIG-møde den 9. marts kl. 20.30 på Skype tema Bredde, rekruttering og fastholdelse.
Afbud til Brix Torb@mercantec.dk senest den 8. marts 2015.

Til stede: Torben, Ann, Marianne, Ralf, Christina, Carsten, Louise, Agnete
Mangler: AP, Jakob
Dagsorden:
• Godkendelse af dagsorden /alle
Dagsorden godkendt
• Opfølgning på referat fra sidste møde /alle
Kritik af, at forrige referatet var for kort.
Er Louise ikke til stede, skal referenten være en anden, end ordstyreren
(Torben)
• Orientering talent 2020/HB
Godkendt støtte på 750.000 kr. over de næste tre år.
I praksis betyder det, at udpegede gymnaster får tilbud om en national eller
international træningslejr, samt international konkurrence (ikke planlagt
endnu) som et led i processen om at få gymnaster til OL 2020.
Hver udvalgt gymnast/talent bliver testet (fysiske faktorer, samt
helbredsmæssig test) (Endnu ikke besluttet)
Hver gymnast får desuden en lille pulje penge til individuelle behov.
Der skal oprettes en arbejdsgruppe på 3-4 personer. Det opfordres til, at
landstrænerne indgår i denne arbejdsgruppe, samt med eventuelle
klubtrænere.
Diskussion om hvem, der skal være med i denne arbejdsgruppe. Bliver
besluttet senere.
• Orientering fra HBS møder /Brix

Information fra Torben.
Snak om, at der muligvis skal ansættes en ny direktør.
Diskussion om hvorvidt man skal søge inspiration fra svømning, hvor man
satser på enkelte discipliner.
Går efter EM2018 og VM2021 IG, Gymnastrada 2023
• Økonomi UIG og elitesektionerne - /Ralf, Agnete
Ingen opgørelse endnu, men positiv indstilling indtil videre.
• Status på turen til ATK turen til Norge /Louise
Fint kursus og godt arrangeret.
Mere brugbart på MIG-siden end på KIG-siden, da man ikke ser ATKreglementet indført på KIG-siden i Danmark (vi har vores level-system)
Lidt for lavt niveau - teknisk og gymnastisk.
Gode teori-lektioner, hvor der var stor fokus på skadesforbyggende træning.
• Status på fastholdelse og indløste licenser /Brix
Generel stor fremgang i KIG-licenser. Få MIG-licenser.
Hvad skal vi gøre for at få indløst flere licenser? - Især på MIG-siden. Der
forslås dialog-møder med klubberne - der opfordres desuden til, at man i
klubberne får de yngste begyndere til at stille op i fx level 1, og som dermed
skal indløse licens.
• Fastholdelse i 2015 - /alle
Særlige tiltag for at fastholde gymnaster i gymnastikken 2015.
Foreslag om sociale arrangementer på tværs af klubberne. Især for de klubber,
der har et B-hold eller 2. hold, hvor de, der ikke brænder for det elitære
træner.
Forslag om en sommerlejr eller en gymnastikskole for disse gymnaster, som
skal være opdelt i alder.
Dette kunne også arrangeres som en konkurrence.
• Status på regionernes udvikling - /alle
Mangler idrætsgymnastik-medlemmer i især Sønderjylland og på Fyn.
Torben informerer om, at der ligger flere hele redskabspakker (både KIG og
MIG) rundt omkring i Danmark, både i Esbjerg og i Randers. Store muligheder
for at åbne nye klubber, hvis nogle
Ralf informerer om succes i Helsingør, der for første gang i mange år har MIGgymnaster.

• Rekruttering og rejsehold
• Rekruttering / alle
Diskussion om, hvorvidt man skal tillade nogle små, nye klubber, der ikke har
alle redskaber el. andet, kun at stille op i et/to redskaber.
Der opfordes til, at sådanne konkurrencer afholdes på klubplan, da det ikke
stemmer overens med reglerne for vores level-system, hvor man først må
specialisere sig fra trin 7.
Generel diskussion om specialist-tanken, både KIG & MIG, om hvorvidt vi skal
“tillade” vores gymnaster om at blive specialister.
Agnete fastholder, at alle KIG-gymnaster skal køre all-around til og med trin
6, ifølge vores reglement.

• Rejsehold / Jacob

• Strategi / alle
Dommeruddannelse
Træneruddannelse
• IG som breddesport - /alle
• Strategi og fremtidsstruktur i fht. Bredde og fastholdelse - /alle
• UIG
• KES/MES
• Arbejdsgrupper
Ingen melder sig.
• Næste møde (23. april 2015 Skype kl 20.30 Tema: Elite, ATK, 2020
og DtT)

• Evt.
Næste fysiske møde (mangler klub) 12.-14. juni
Torben foreslår en form for seminar

