REFERAT Sports Acro

Udvalgssmøde

Mødedato:

18. juni 2017

Mødenavn: SAU udvalgsmøde
Sted:

Ringe Fri- og Efterskole

Tilstede:

Lars, Natascha, Finn, Morten, Søren, Anders, Signe

Dagsorden

Beslutning

Ansvar

0

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

Alle

1

Evaluering af
konkurrenceåret
2017

Generelt godt styr på organisationen og
konkurrencer, skabelonen til konkurrencer
ser ud til at fungerer ok.

Alle

Til DM1 gik vi lidt over tid bl.a. grundet en
del nye dommere. Til DM 2 er der en budget
overskridelse på ca 6.800 kr som bl.a skyldes
annonceudgifter som ikke var med i det
indsendte budget. Konklussionen bliver at
udvalget ikke dækker annonce på ca. 2.500
kr som tak til sponsor.
Til SM blev starttidspunktet med kort varsel
flyttet fra kl. 10-11, til fremtidige
konkurrencer anbefales det at tidspunktet
fastfryses senest 14 dage inden
konkurrencen.
2

Nyt fra
GymDanmark

Bestyrelsens indstilling til repræsentantskabsmødet blev fremlagt af Lars og forlsaget
til Gymdanmarks fremtidige organisering blev
diskuteret.

Lars

Lars fremskaffer kommisorier fra de andre
udvalg hvordan de har organiseret sig.
Forslag arbejdsgrupper:
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3

Konkurrencestruktur
i 2018

Som besluttet på årsmødet bliver der i 2018
konkurreret i en balance og tempo rutine.

Alle

Datoer er meldt ud for de næste 3 år.
Rutiner der både skal avikle balance og
tempo begynder konkurrencen og par/trio
starter med hver sin forskellige rutinetype.
Så afvikles national række med kombineret
rutine og par/trio afvikler efterfølgende den
modsatte rutine af den de begyndte med.
JM og SM bliver åbne mesterskaber så alle
kan deltage.
JM Viby har tilbudt at afholde dette
SM Svinninge
DM1 Fuglebjerg
DM2 Hammel
4

Uddannelse

Gymtræner 1 er planlagt incl Sports
Acrobatik faciliteret af GymDanmark.
Foreninger skal opfordres direkte til at sende
deltagere. Målgruppe 15-20 år.

Alle

Planlægning af Gymtræner 2 er
opstartsfasen. Vores fokusområder kunne
være grundtræning, modtagning, basis
tempo momenter byggende op til links.
Samarbejde med de andre GymDanmark
disipliner er også vigtig.
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Nye tiltag

Forslag til CUP turnering med 3 balance, 3
tempo og/eller 3 individuelle momenter evt.
over 2-3 runder. Første runde i efteråret
oktober eller november og anden runde ifbm.
Dommerkurset. Kan opdeles i en øst og vest
for Storebælt CUP for at minimere kørsel.

Alle

Detter kan eventuelt også kombineres med
en temadag eller et temaevent.
6

Landsholdet

Der var 37 akrobater til udtagelse og
bedømmelsen foregik på 5 stationer med
udvalgte instruktører fra forskellige
foreninger. Både antal og niveau kunne godt
have været lidt højere.

Finn

Der bliver udtaget ca 20 og der bliver ikke
udtaget flere i efteråret. Næste udtagelse er
til juni 2018.
7

Tivoli 2017

Slagelse, Hammel og Dalum deltager i år.

8

Udvalget / Rep.
møde 2017

Signe oplyser at hun ikke forventer at
genopstille til efteråret.

9

Eventuelt

Intet at bemærke.
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