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UTG sommermøde 12.-14. August 2016 

Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve 

 

Dagsorden fredag 12. August 2016 

Vi mødes kl. 17.00 på Tune Kursuscenter til indkvartering  

Forventet mødestart kl. 17.30 

• Velkommen 

• Godkendelse af dagsorden - Godkendt 

• Godkendelse af referat - Godkendt 

• Politisk eftermiddag 

o DIF`s nye økonomiske støttestruktur (af Ditte Okholm Naut) 

Vi får væsentligt mindre i tilskud fra DIF fremover. Overgangsfase fra 

2018-2019. I 2020 kommer den nye DIF’s støttestruktur til at virke. 

Bundlinjeprincippet bliver meget anderledes. Forbundet vil fra 2020 

mangle ca. 4.5 mill. 

 

Hvordan skal udvalget til at arbejde for at udvikle gymnastikken i 

TeamGym?  

Dittes fremlæggelse gav anledning til mange spørgsmål, da der stadig er 

mange ukendte faktorer omkring beregningen af grundstøtten, alene 

også i tildelingen af grundstøtten. Frank undersøger basisudregningen 

for grundtilskud, så vi selv kan regne på, hvad der kan være nyttigt at 

regulere på i forhold til indtægter og udgifter. Er det en god løsning at vi 

skal aflevere 30 % af udvalgets indtægter til forbundet?  
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GymDanmark opfordrer til større aktivitet i udvalget, så der flyde flere 

midler til forbundet. Kunne være sig nye foreninger, flere kurser mm. 

Her skal udvalget dog tænke den nye beskatning ind. 

 

Modellen er tvivlsom i forhold til, hvor meget hver udvalg bidrager 

med. Kan det ”betale sig” at lade være med at tjene penge. 

Hvis man pt. genererer underskud får man det støttet af forbundet. En 

risiko vil være, at disse udvalg stadig blive ved med at generere 

underskud fordi det er nemmere? Er der en fordel i at vi får frihed til at 

tjene penge i de enkelte udvalg? Og hvor meget af indtjeningen skal vi 

så give til forbundet? ”Beskatningen” giver stadig anledning til 

spørgsmål.  

Forbundet kommer til at svare på disse.  

o Forslag til GymDanmark`s nye økonomiske princip (af Ditte Okholm 

Naut) Se ovenstående punkt. 

• Aftensmad kl. 19.00 – 20.00 – godkendt☺ 

• Gennemgang af UTG – flyttes til lørdag ca. kl. 15 

o Kompetencer i UTG 

o Bordet rundt 

� Hvorfor sidder du i UTG? 

� Hvad kan du byde ind med? 

o Hvad mangler vi af kompetencer i UTG? 

Hvorfor sidder vi hver især i udvalget og er vi tilfredse med vores 

opgaver i udvalget? Skal nogle af opgaverne revurderes eller skal de 

deles ud på andre hænder i andre sektioner? 

Brænder vi for vores opgaver? Hvor længe regner vi med at blive i 

udvalget?  
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Man skal være klar over, at UTG er et arbejdsudvalg. Der skal knokles 

for at tjene penge til udvalget og for at få tingene til at køre rundt, i og 

med at der stadig kommer flere gymnaster og foreninger til TeamGym.  

Så kort og kontant, der skal trækkes i arbejdstøjet hvis man vil være 

med☺ 

Vi opretter en sektion mere i UTG, ”sponsor og event”. Frank Jakobsen 

bliver formand i denne sektion. 

 

• Aftenhygge fra kl. 21.30 – Godkendt☺ 

 
 
 
 

UTG sommermøde 12.-14. August 2016 

Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve 

 

Dagsorden lørdag 13. August 2016 

 

• Morgenmad kl. 08.00 

• Mødestart kl. 09.00 

• Punktet ”Politisk eftermiddag” fra fredag fortsættes.  

– se referat i fredagens punkt. 

• UTG Region- og udviklingssektionen 

o Status (Morten Falkengren) 

o Funktionen er stadig meget uklar! Hvad er meningen egentlig 

med regionerne?  
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o Hvordan kan vi finde flere nye foreninger 

o Morten prøver at ”dyrke” det sydjyske. Men hvad skal 

udviklingen være for at de ”kommer ind i vores gruppe”? 

o Savner udspil fra forbundet om regionerne. Kun 2 udvalg,  

o har regionsansvarlig, hvoraf UTG er det ene.  

o Vejledning i ”hvordan man går til konkurrence” skal evt. ligge i 

denne sektion. Spørgsmålene omkring dette kommer pt. i 

dommer og reglementssektionen.  

o Der har været 6 foreninger der søgte om vejledning. Der er 

blevet udvalgt 1, Frederikshavn.  

o Der er kriterier i forhold til at få vejledningen. Nogle foreninger 

opfyldte ikke disse krav.  Nogle af disse foreninger, der 

ønskede vejledninger kunne henvises til spotkurser og 

træneruddannelse osv. Det var ikke nødvendigvis vejledning 

der skulle til. 

o Startpakke: 

o Der skal rekrutteres flere klubber.  

o Hvordan starter man TeamGym op i foreningen? 

o Skal gerne være gratis.   

o Ansøgning projektudvikling gennem DIF midler   

o Brainstorming på, hvad startpakken kunne indeholde. 

o Alt det TeamGym-folket tager for givet skal formuleres på 

papir som udenforstående kan læse.  

o Hjemmeside med ”komigangmedTeamgym.dk eller nu. 

o Her skal der ligge alt hvad man behøver for at starte TeamGym 

i foreningen. 

 

• Dommer- og reglementssektionen  

o Status (Kenneth Pingel) 
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o Status på hvem der sidder i sektionen og sektionens opgaver. 

o Debat om, om vi skal ændre mere på reglementet. Skal der 

lempes yderligere i de små rækker? Ramler det sammen med 

en evt. ændret konkurrencestruktur?  

o B-konkurrencerne burde/ kunne udvides til U15 og U17. 

o Indtil vi ved om konkurrencestrukturen bliver ændret 

fastholder vi vores A og B reglement som det er. Opmærksom 

på redskabsregulativ og teknisk reglement.  

o Det skal jo besluttes på aktivitetsmødet. 

o Gennemgang af dommerne. Uddannelse og fremtidig brug og 

udvikling af dommere.  

o Pilotprojekt på udvikling af specialister i dommerpanelerne. 

Man uddannes f.eks. kun som D-dommer i spring.  

o Overvejelser omkring at det er samme panel der sidder både 

til kvalifikation og finale.  

o Overvejelser om dommeruddannelse og  –forum kun skal 

udføres hvert 2. år., for at kunne kører reglementet i 2 

sæsoner, og derefter gennemgå det på et ordentligt niveau. 

  

o Gennemgang af reglement 

o Flow fradraget kunne ændres fra 0,1 til 0,3 på banen. Hvis man 

fradrager 0,1 i en omgang på flow giver den i princippet 0,03 

på den endelige karakter og rykker derfor ingen steder. 

o Rytmisk sekvens definition skal være skarpere.  

o Stor opstilling definition skal være skarpere.  

o Til et senere UTG møde bliver vi nødt til at tage stilling til, hvad 

vores reglement gør, i forhold til, hvis vi bliver nødt til at tage 

stilling til religiøs hovedbeklædning. Umiddelbart kommer der  
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en fortolkning omkring hvordan en evt. religiøs 

hovedbeklædning skal være. Den kommer formentlig til at 

ligge op af fortolkningen omkring bandager. Ikke forstyrrende 

farve samt fastgjort på forsvarlig vis. 

Hvor skal en konkurrencejury sættes ind i reglementet? 

• Uddannelses sektionen 

o Status (Kristoffer Linderoth) 

o Orientering om kursus i Silkeborg. Hvad har vi lært af det og 

hvordan udvikler vi det til senere brug.  

o Hvor meget skal udvalget være med til og hvor meget skal 

forbundet lave i forbindelse med træneruddannelse. Udvalget 

tilbyder uden tvivl spotkurser, men træneruddannelsen ligger i 

forbundet.  

o Fremtidig træneruddannelse skal ligge som pilotprojekter, 

hvor der skal søges midler til afholdelse og udvikling af denne. 

o Udviklingen bør have nogle certificeringer i forhold til hvad 

man må undervise i og på hvilket niveau. 

o Hverken materiale eller strategi/ struktur er på plads i forhold 

til en færdigbygget træneruddannelse. 

o Der bliver lagt op til at der skal være en Træner1, Træner2, 

(Træner3) og en diplomuddannelse. 

o Kravene kunne evt. være, at for at stille op i konkurrence, skal 

man have Træner1, for at have juniorhold skal man have 

Træner2 og hvis man skal lave trippelroterende skal man have 

Træner3. 

o Ideerne er mange, men der er ikke afsat penge i budgettet til 

udvikling af uddannelserne.  

o  
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o Skal landstrænerne fremover være diplomuddannede? Og kan 

vi tilbyde det overhovedet? 

o Skal udvalget selv lave en projektbeskrivelse på nogle af 

uddannelserne, da der ikke sker på meget i forbundet? 

o Selvom vi ikke selv skal lave kurserne er det vigtigt at vi er med 

i spillet så vi kan følge med og præge selve uddannelsen. 

o Dommersektionen går i tænkeboxen. 

o Passer vores nuværende kursustilbud til vores foreningers 

forventninger. Se ovenstående. 

Der er frie hænder i forhold til hvad vi vil udbyde af kurser. 

Eksempler på spotkurser: 

• Modtagning generelt. En masse ”kaniner” på alle 

niveauer skal springe de grundlæggende spring i 

TeamGym. Både bane og trampet. 

• Håndtering og forebyggelse af de typiske skader i 

TeamGym 

• Reglementsgennemgang/ forståelse. 

• Teknisk og effektiv træning af momenter. 

• Min bedste springopstilling  

• Stævnesektionen 

o Status (Kim Kløve Lassen) 

o Ny konkurrencestruktur skal udarbejdes. 

o Hvad gør vi med micro/mini weekenderne? Der er for mange 

gymnaster/ hold i forhold til timer i døgnet.  

o Skal 1. runde deles i 2? Skal man kvalificere sig for at kunne 

fortsætte til forbundsmesterskaberne og skal der være en 

alternativ konkurrence for dem der ikke kvalificerer sig? 
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o Værtsforeningerne skal kunne tilmelde sig via hjemmesiden. 

Der er lidt usikkerhed omkring om man har sendt ansøgning 

eller ej til afholdelse af konkurrencer. 

o Winners Final 2017 

o Opsamling på WF 2016. Hvad manglede, i forhold til dommere, 

forplejning, set-up osv. 

o Hvad skal gøres bedre/ anderledes i 2017? WF skal ”fylde” 

mere. Der skal være andre oplevelser end kun gymnastikken 

på selve dagen. 

• UTG elitesektion 

o Status (Max Andersen) 

o Kort gennemgang af hvor langt landsholdene er nået mht. 

dragter og tøj generelt, da samarbejdet med tidligere 

samarbejdspartner er ophørt. 

o Kort gennemgang af budget eller mangel på samme☺ 

o Indspark til SWOT, (Styrker (S), Svagheder (W), Muligheder (O), 

Trusler (T)) er meget velkomne. Gennemgang af nuværende 

punkter. Der kan sagtens komme flere punkter☺ 

o Skal vi hen mod at vi skal tjene så mange penge at vi kan 

fastansætte landstrænere (deltid) for at kunne fastholde dem? 

o Hvad med den røde tråd på landsholdene? Kan den fastholdes 

hvis der er svingdør på trænersiden?  

o Gennemgang af TG-ES budget 

o EM 2016 
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UTG sommermøde 12.-14. August 2016 

Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve 

 

Dagsorden søndag 14. August 2016 

 

• EM 2016 (Anne Wium)  

Kort gennemgang af afrejse og hjemkomst.   

Evt.  

Forslag til ny konkurrencestruktur.  

o Skal der være flere rækker eller skal vi skille de dårligste fra og lade 

dem få færre konkurrencer eller en form for Cup-række for dem 

som ikke kvalificerer sig til DM. 

o Forslag til ændring af C karakteren på springene for micro og 

mini. Evt. hævelse til 6.0.  

o Forslag til fortolkning af forøvelse til tsuk. I stedet for 

mølleoverslag kan det blive til tsuk forøvelse som kunne have 

en værdi. 


