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1. VALG AF DIRIGENT
Tenna
2. BERETNING
Lars aflægger beretning
Finn Hollænder fortæller om landsholdet og måden de arbejder på.
Hjemmeopgave, hvor de skal øve og filmoptage og vise ved næste samling.
Nye trænere skal lige lære at arbejde sammen + inspiration fra udenlandsk træner.
Gymnaster kan ”ses på” ved en sådan træning, hvis ikke de har været med ved
udtagelsen; det er et dynamisk hold. Man skal præstere for at være der.
Uddannelse:
Nyt GymTræner 1 materiale, basis + disciplin
GymTræner 2 basis
Lars opfordrer til at få nogle gymnaster sendt afsted på uddannelse, så udvalget kan koncentrere
sig om at være udvalg.
Der opfordres også til at blive GymDanmark-instruktør.
Økonomi:
2017 var vi lidt uheldige med en udenlandsrejse og har siden haft meget fokus på økonomien.
2017: underskud på 3.000 kr. og vi skulle have haft et overskud på 60.000 kr.
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2018: Vi har nu et overskud på 80.000 kr. og kan tilbagebetale 40.000 kr.
Udvalget skal drøfte, hvem der skal betale indgravering på pokaler.
Startpakker:
Ideen med en startpakke er, at det skal gøre det lettere for foreningen at starte en disciplin op.
Som et supplement til dét, foreningen har i forvejen.
Sports Acro er inviteret til at vise, hvad de kan ved foreningsdagen i Herning Sport 2018
Dommer og reglementer:
Natasja fortæller om forskellen på ”individuelle momenter” og ”tempo og balance”.
Hvordan sætter man en rutine sammen?
Dommerkursus er afholdt på BGI men en masse teori, der skal ud og udøves i praksis.
Nyt system indenfor konkurrence, der angiveligt går i gang lige efter årsskiftet.
Et rutineskema gælder til den række, den er oprettet i.
Formalia skal helt på plads.
N. ønsker at fortsætte med nuværende dommerkomite.
Anders: 16 klubber har Sports Acro, hvoraf 10 er deltagende i dag.
Der ridses nogle kommende konkurrencer op. Se kalenderen.
Dommerseminar den 13. januar 2109 på BGI. Der kommer også en afdeling på Sjælland.
Husk pokalerne til DM 2 !!
Der opfordres til at skrive konkret i en mail, hvad man konkret gerne vil have andre til at gøre.
Lars slutter beretningen af ved at ønske held og lykke fremover og minder om at have fokus på
”hvordan gør vi det bedste for Sports Acro – ikke hvad er bedst for mig selv”.

3. REGNSKAB:
Deltagerpris fremfor startgebyr.
Lars undrer sig over, at der står 0 i startgebyrer i 2017.
Det ser ud til, at der bliver barberet 40.000 tkr. af i år.

4. STRATEGI
Nye foreninger med implementering af startpakker.
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Vi kan sagtens have foreninger, der ikke er konkurrenceaktive.
Træneruddannelse, GymTræner 1 + 2.
Løbende tilpasninger af vores konkurrencestruktur.
Vi skal gøre hinanden bedre og løfte Sports Acrobatik.

5. BUDGET
De reelle tal gennemgås.
Der fortælles om muligheden for at overføre penge til året efter.
Alt internationalt vedr. dommer betales fra GymDanmark.
Alt IT er en løbende proces.

6. INDKOMNE FORSLAG
Konkurrencestrukturen drøftes og sammenlignes med udlandet for at undgå, at gymnasterne
kører træt op til sommerferien.
Et forslag kunne være at lave flere konkurrencer.
Konkurrencerne er der, vi skal bare lære at bruge dem alle.
Måske kan vi få konkurrencerne mere i brug ved at opdele.
Måske kan JM, FM SM bruges som udtagelse til DM.
Igen henvises til udlandet, Tyskland som et fint eksempel. De har 3 konkurrencer ud over deres
faste.
Måske kan flere konkurrencer afvikles samme dag.
Hvordan får vi lavet en konkurrenceform i Danmark, som tilgodeser behovet så meget som
muligt.
Vi skal ikke lave om i konkurrenceåret.
Pladsforholdene drøftes i forhold til en konkurrence.
1 dommer pr. 5 rutiner (internationalt har de 2 rutiner), 2 dommere ved 5+ osv.
Obs. Dommerkursus til januar 2019.
Karina Andersen vil gerne være med i en arbejdsgruppe vedr. konkurrencer.

Ros til den varme, der møder en som ny ved en konkurrence.
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Sports Acro som opvisning hitter. Der anbefales foreningerne at lave et opvisningshold.
Meld tilbage til udvalget, når en forening viser interesse.
Idé for at sprede Sports Acro ud: hvis vi spreder budskabet til større foreninger, events,
opvisninger at Sports Acro gerne vil komme ud og give opvisning.
Alle idrætslærerne i Næstved-kommune inspireres i Sports Acro.
Sports Acro er inviteret til at komme til Herning og præsentere disciplinen ved Sport 2019.

7. EVENTUELT
BGI holder Fastelavns Cup med inspiration den 16.-17. februar 2019.
Daniel kan få den vakante plads.
I forhold til køb af dommere ved hinanden er et godt råd at gøre linjen skarp fra start, så den
enkelte dommer ikke kommer i et dilemma, om vedkommende skal vente og lade sig købe af en
anden forening. Det er no-go!
Eva vil gerne hjælpe, evt. men kommunikation, men der er aldrig blevet ringet til hende.
Udvalget har bare ikke tænkt på Eva og vil gerne blive bedre til det. Det er en proces.
Opfordring til at sende sit tilbud på skrift.
Karina Andersen vil gerne hjælpe med evt. Årshjul (er udd. projektmedarbejder).
Tak til Lars
Tak til Morten
Tak til Stenze

Referent Karen Marie Holst.
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