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Mødedato: 23. marts 2017 

Mødenavn: Regionsmøde Vest 

Sted: Aarhus 

Til stede:  

UIG     Jakob Zoll Maagaard 

VIK     Mette Steffens 

VIK     Marie Rosenberg 

AIG     Rasmus Brandtoft 

AIG     Rasmus Frandsen 

AIG     Knud Bergholt 

AIG     Per Lambert 

 

Referat: Jakob Zoll Maagaard 

 

Agenda 

 

Velkomst 

Jakob byder de fremmødte velkommen, og de deltagende præsenterer sig selv. 

Der ytres en irritation over, at der ikke er flere klubber, der deltager i mødet. 

 

UIG organisationsstruktur 

Der er en generel opbakning til den nye struktur. 

Jakob informerer om, at der højst sandsynligt vil være nogle udfordringer i starten, idet 

snitfladerne mellem de forskellige sektioner ikke er helt på plads. 

 

Der opfordres til fra klubberne, at der er en større konsekvens i udsendelse af kontrakter. Til 

visse regionale KIG konkurrencer bliver kontrakterne sendt ud, og det er ikke blevet gjort til 

MIG konkurrencerne. Hvis UIG ikke kan løfte opgaven ønsker klubberne, at der er en lønnet 

medarbejder fra GymDanmark, der håndterer denne opgave. 

 

Klubberne noterer, at UIG har brug for ekstra hænder til sektionerne underlagt UIG, og vil 

bringe det op på de næste bestyrelsesmøder. Klubberne sender eventuelle kandidater på 

mail til Jakob. 
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Kalender 2017 

Jakob præsenterer de nye uddannelser, der vil blive gennemført i efteråret. Klubberne synes, 

det lyder meget spændende, men er bekymret for, at de kan få deres trænere til at deltage i 

et kursus på 4 timer i en anden landsdel. De forslår, at der bliver gennemført live-streaming af 

alle kurserne, så trænerne har mulighed for at følge med, hvis de ikke kan deltage fysisk. 

 

Kalender 2018 

Klubberne vil gerne vide, hvornår de regionale samlinger bliver lagt op. Jakob havde ikke 

umiddelbart noget svar, men vil undersøge sagen. Derudover var der en stor tilfredshed med, 

at kalenderplanlægningen var så godt i gang. 

 

 

Samarbejde på tværs og med UIG 

Der var umiddelbart ikke noget kommunikationsproblem, idet der er UIG medlemmer fra 

begge klubber (VIK og AIG). 

Klubberne opfordrer dog til, at UIG i større grad kommer ud til klubberne og muligvis deltager 

i bestyrelsesmøder rundt omkring i landet. På den måde vil der sikres en bedre 

kommunikation. 

 

Klubberne forslår, at der bliver lavet inspirationskurser, som en form for præ-kursus til 

dommerkurserne i Trin. På den måde kan forældre og andre interesserede få et indblik i de 

forskellige fradrag der gives, og måske blive inspireret til selv at uddanne sig som dommer i 

Trin. 

 

Eventuelt 

Klubberne ønsker, at der også blive udnævnt danske mester i de små rækker hos KIG. Dette 

kan være med til at få større politisk opbakning fra kommunerne, som vil kunne styrke 

klubbernes økonomi. 

 

Klubberne ønsker, at afstanden mellem trin-øvelserne og de frie øvelser bliver mindre. Dette 

er ikke tilfældet i dag, og gymnasterne får et ”kulturchok” når de skifter over. Derudover er der 

trænere, der ikke vægter trin-øvelserne særlig højt, og vil ikke bruge tid på dem. Dette er 

ærgerligt, idet øvelserne gerne skulle være grundlaget for dansk idrætsgymnastik. UIG kunne 
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lade sig inspirere af FIG og tilpasse det til danske forhold. 

 

 

 

 

 


