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Mødedato: 27. november 2016 

Mødenavn: Bestyrelsesmøde 

Sted: Slagelse 

Referat: Lars 

Fremmødte: Anders, Morten, Natascha og Lars – Afbud fra Søren, Finn og Signe 

 

 

 

 Dagsorden Beslutning Ansvar 

0 Konstituering af 

udvalg 

Søren Lundgaard genvalgt som næstformand  

1 Siden sidst 

 

 

Nyt reglement blev godt modtaget og 

konkurrencerne blev gradvis bedre fra 

SM/JM over DM1 til DM2 

 

Udtagelse af Bruttolandshold 

Årsmøde 

Regelseminar afholdt 

 

Ny GymDanmark formand 

Ny DIF struktur -> Nyt budget 

Mere selvfinansiering  

 

 

2 Ny Strategi/Vision 

- Møde d. 15/12 

 

Oplæg fra årsmmødet blev gennemgået med 

opfordring til at deltage 
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3 Konkurrencer 2017 

- SM 

- FM 

- JM  

- DM1 

- DM2 

- Stævneform 

- Stævnekontrakter 

- Sponsorere 

 

 

 

SM 1/4 2017 ODK (Fredriksberghallen) 

FM ? Finn beslutter om det afholdes med 

SM/JM 

JM 2/4 2017 Holstedbro 

DM1 29/4 Hammel 

DM2 20-21/5 Toreby (Nykøbing F) 

 

Stævneform: Lars kommer med en oversigt 

over mulige helligdage (Kristi 

Himmlefartsdag, Store bededag og Pinse) de 

kommende 10 år inden endelig beslutning.  

 

Stævnekontrakt:  

Pga. Faldende tilskud fra DIF vil vi i 

fremtiden begynde at opkæve entreintækt. 

Børn under 6 år gratis, børn 6-18 år 20 kr og 

voksne (over 18 år) 50 kr pr stævne. 

 

Det er SAU´s ansvar at dagsprogram og evt. 

divisionsindeling offentliggøres senest 

mandagen inden konkurrencen  

 

SAU afholder udgifter til dommere både 

forplejning og godtgørelse. Forslag til 

godtgørelse 300 kr/stævne for dommere der 

i løbet af konkurrencen har afgivet 

bedømmelser. 

 

Dansk Sportskonsult har jf. aftale med SAU 

ret til at have en stand ved alle SAU’s 
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konkurrencer. Øvrige stande for tøj og 

redskaber skal godkendes af SAU og betale 

betale gebyr som Dansk Sports Consult. 

 

SAU arbejder på at musik skal uploades 

senest 14 dage før konkurrence på et link 

der udsendes i den bekræftelsesmail klubben 

modtager på tilmelding til konkurrencen. 

Musikken samt startrækkefølge udleveres til 

arrangerende forening mandagen før 

konkurrencen og det er stævnearrangørens 

ansvar at klargøre og sortere musikken til 

konkurrencen. 

 

4 Reglementerne 

- Internationale 

- Nationale 

- Dommerne 

- Kurser/Møder 

 

 

2 Reglementskurser afholdt et på hver side 

af Storebælt med god deltagelse og godt 

udbytte.  

Tiden blev udnyttet og der kunne godt være 

brugt mere tid. 

 

Reglementskurserne vil blive gentaget i 

fremtiden og der overvejes at afholde 

skemaudfyldelses workshop til næste år. 

 

Planer for indførelse af balance og tempo 

rutine vs kombineret rutine blev diskuteret, 

vi skal udvikle eliten men også have øje for 

bredden. Vi skal ikke miste de gode 

akrobater der ikke vil have 2-3 rutiner pr 

konkurrence. 

 

 

5 Landsholdet 

- Plan 2016-2017 

- Eliteplanen 

BGI har givet tilsagn til 2 

landsholdssamlinger til rabatteret pris 2017. 
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- Trænerne 

 

 

Hvor kan vi hente inspiration hvor har vi 

brug for bistand: 

 

Holdning, koreografi, fortælling i serier og 

evne for acrobater til at gennemføre det i 

hele øvelsen. 

Pointgivende mounts og dismounts. 

 

Morten deltager i GymDanmark elite møde 

20/12 med henblik på at færdiggøre en Acro 

elite og talent plan for SAU i samarbejde 

med Søren og Janni. 

 

Samarbejde med Æstetisk Gymnastik kunne 

være en mulighed. 

 

6 Hvordan bliver vi 

400 flere? 

- Nye tiltag? 

 

 

Lars og Signe udarbejder et forslag til tiltag.  

 

Muligheder f.eks 

 

Efterskole: Potentiale for nye insktuktører 

                Pyramide kokkurrence 

 

10 største GymDanmark foreninger uden 

Acro i dag 
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7 Efterskolerne 

- Linier/Valgfag 

- Uddannelse 

- Konkurrence 

 

 

Vi eftersøger instruktører til Acrovalgfag 

undervisning på Sorø efterskole en gang pr 

uge senest mulige tidspunkt 16-18 til 

skoleåret 17/18. 

 

Stevns, Sorø og Bogø efterskoler opfordres 

direkte til at deltage i Pyramidekonkurrence i 

2017 foruden BGI naturligvis. 

 

Pyramidekonkurrence som forslag til 

sjællandske efterskolers dag i april. Klubber 

opfordres til at hjælpe med workshops og 

undervisning 

 

Træner 1 kursus til efterskoler 

 

 

  

 

 

 

 

Stevns/Sorø 

- Anders 

Bogø  

- Morten  

8 Åben for tilføjelser 

 

 

Fælles GymDanmark senior DM som blev 

sendt til afstemning tidligere på året er ikke 

længere aktuelt i nærmeste fremtid.  

 

9 Eventuelt 

 

 

Intet  

 


