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Mødedato: 30.01.2017 

Mødenavn: UIG-møde 

Sted: Skype 

Til stede: Morten, Jakob, Louise, Ann, Dorthe, AP, Søs, Ralf 

Referat:  

 

1. NM 2018 
Vi (Janne Jelstad, Louise, Jakob, Ralf og Morten) er i gang med at indhente tilbud 
fra Klubber der kan stå for afholdelse. Der er blevet sendt et brev ud til alle idræts-
gymnastikklubber fra GymDanmark. 
Gefion er muligvis interesseret i at afholde. 
NM-gruppen har møde i næste uge. 
Louise hører i AIG, om dette kunne være et muligt projekt, muligvis i samarbejde 
med Viborg. Louise melder tilbage. 
 
 

2. Stormøde - Strategiprojektgruppe 
Vi var til stormøde sammen med alle de andre udvalg, hvor der både blev diskuteret 
samlet og i udvalgsgrupper. 
Herefter har vi afholdt møde i UIG-gruppen (Ann, Jakob, Ralf og Morten) med del-
tagelse af Betina, Anette og Karen Marie fra GymDanmark. 
 
Morten fremlagde på bestyrelsesmødet den 28/1 tanker om, hvordan flere klubber 
kan opstarte idrætsgymnastik. Dette kan bl.a. med en form for startpakke, som kan 
hjælpe klubberne i gang med IG.  
Tanken fra GymDanmark er et “fællesspor” for alle idrætsgrene i GymDanmark.  
Dette er næste step. 
 

3. Talent 2020 møde 
Ann, Ralf og Morten deltog med Ditte, Jonas (GymDanmark ansat med speciale i 
talentudvikling) og Erik (eliteudvalgsformand) i møde om talent 2020 i 2017. 
DIF ville have at pengene bliver fordelt anderledes end tidligere, og det blev beslut-
tet at idrætsgymnastik deltager i strategiprojekt om talentudvikling baseret på udvik-
ling af trænerne. Jonas kommer til at stå for det primære arbejde med dette. 
Dette vil komme til udtryk ved, at trænerne bl.a. skal mødes og spare mere med 
hinanden, så også klubberne kommer mere i fokus. 
Det er fortsat de fire gymnaster (Marie, Camille & Marcus og Frederik), der støttes 
af projektet, og som får tildelt en økonomisk støtte, men samtidig skal pengene for-
deles til andre “projekter” også. 
 
Det er vigtigt, at gymnasterne, klubberne og trænerne er velinformeret omkring det-
te projekt og hvad rammerne for projektet er (udtagelseskriterier mv.) 
Det er vigtigt, at kommunikationen er tydelig, så ingen bliver “snydt”.  
 

5. Århus - skal der skrives til dem? 
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DM planlægning. 
Jakob har haft møde med arbejdsgruppen i VIK, der skal arrangere DM. 
VIK har den 1/3 en skrivelse klar i forhold til afholdelse af konkurrencen, som sen-
des til UIG og landstrænerne. 
 
 

6. Ændring/opdatering af KIG-håndbog.  
Ann er ansvarlig for ændring/opdatering af KIG-håndbog. Søs, Louise og Dorthe 
læser håndbogen igennem og kommer senest den 13. februar med input/rettelser til 
Ann. 
 

7. Medaljer og konkurrencenavne 
Jakob har talt med Carsten i forhold til navne på konkurrencerne (JM, Regionsme-
sterskaber osv.) 
Da vi er midt i en sæson og der er blevet bestilt medaljer, venter vi med dette punkt 
til senere 
 
8. Diverse KIG/ reglementer 
 

• Der skal ved tilmelding af KIG-gymnaster i trin 4-9 kunne tilmeldes dommere OG 
der skal skelnes mellem dommere og stjernedommere. 
Louise skriver til Carsten og beder ham sørge for dette. 
 

• “Dommerdokumentet” skal opdateres i forhold til, hvornår man kan sidde som 
stjernesommer. Louise sørger for dette. 
 

• Diskussion omkring trin 7-9-beståelseskarakterer: Kan det gavne gymnaster i 
breddesporet hvis beståelseskarakterne i trin 7-9 sænkes en smule?  
Det vil højst sandsynligt motivere bredde-gymnaster, hvis de vil have lidt lettere 
ved at bestå deres trin, så de ikke sidder i samme trin i flere år. Det understreges, 
at det stadig skal give mening at bestå sit trin (man skal være klar til næste trin), 
men at der samtidig er en differentiering mellem bredde og elitespor.  
 

• Diskussion om, hvorvidt man kan revidere trin 4-6 reglementet, så man kan spe-
cialisere sig på redskaberne allerede i de mindre trin. Til gavn for breddegymna-
sterne, der måske har sine styrker på gulv og hest, men ikke barre og bom.  
 
Ovenstående punkter taler Louise med reglement/KIG-system-gruppen/udvalget 
om, herunder landstræneren. 
 

• Mail fra Helsingør/Søs 
Der er ønske om bedre tilbagemeldingerne til trænerne, når deres gymnaster har 
været på DtT-samlinger.  
Dette er sat i værk.  

 
9. DSC - Arne 

Arnes forslag var, at han beklædte pige landshold for junior og senior og kun i rele-
vant antal - dvs. dem der skal i konkurrence, samt 2 trænere - og ikke flere. Jeg har 
ikke overblik over tidligere aftale, men han har opfordret til at skrive tilbage til ham 
på mail. 
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10. Opgavebeskrivelser 

Hvor langt er man nået.  
  
OBS!  Husk at sende løbende til mig så jeg kan samle. 
 
 

11. Struktur i UIG - Forslag fra Jakob 
Alle i UIG skulle melde tilbage, hvor de så sig selv i forhold til de opgaver man har. 
Håber vi på mødet kan få nedsat sektionerne, så vi kan komme videre med arbejdet 
om at få opdateret GymDanmarks  hjemmeside med vores struktur og vores opga-
vebeskrivelser. 
 
Ansvarlig for sociale medier - hvem? 
 

12. Nyhedsbrev 
Har fået positive tilkendegivelser om brevet - foreslår vi gør det hver gang vi har 
samlet lidt sammen, eller vi har vigtige ting der skal ud. 
Hvis vi kan lave dette som en fast idé, vil det være meget positivt. 

 
13. Deltager fra udlandet i GymDanmark regi 

Færøske deltagere på dommerkursus. Anders Jacobsen bad mig tage op i UIG om 
vi skulle have en fast holdning til henvendelser af den slags. 
Det har været kotume, at de udenlandske gymnaster kan deltage ved danske me-
sterskaber, og dette vil vi fortsat acceptere. 
 

14. Jakob - forslag om arbejdsweekend 
 
Der skal være mulighed for overnatning fra fredag-lørdag og lørdag-søndag. 
Der skal bruges midler til transportudgifter. 
 
UIG medlemmerne bruger weekenden til at facilitere møder med hinanden i sektio-
nerne, landsholdstrænerne, administrationen og andre aktører. 
 
Ønsker om møder (Jakob): 
- koordinationsmøde med Pil angående uddannelse. 
- koordinationsmøde med landsholdstrænerne (kalenderen 2018). 
- koordinationsmøde med U14 landsholdstræneren (Nyt trinsystem 2017) 
- UIG møde 
 
 

15. Næste møder 
Forslag til møderække - forhånds - vi kan ændre senere hvis nødvendigt: 
Mandag d. 27. februar (Skype) klokken 20.00 
Mandag d. 3. april klokken 20.00  
Mandag d. 1. maj  
Mandag d. 29. maj 
 
 

 


