
   
 

Udvalget for TeamGym 

 

UTG møde 1. december 2015 kl. 18.30-21.30 

Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg 

 

 

 

Dagsorden 

 

• Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

• Godkendelse af referat. 

Godkendt 

• Mødekalender 2015-2016 

1. tirsdag i månederne, jan, feb, mar 2016. Herefter dato fra Frank mht. 

sommermøde. Ingen møder i konkurrence månederne. 

• Mediestrategi 

• TV2 Sport – Jimmy Bøjgård  

Island var også repræsenteret mht. at få ”brandet” TeamGym på TV. 

Island har haft samarbejde med TV i 6 år. Jimmy er meget interesseret i 

vores sport. Der kom mange ideer på tværs af landene.  

Hvad gør vi til junior Nordiske til foråret?  

Jimmy vil gerne hjælpe, også med evt. winners final senior på TV2Sport 

på sigt. 

Vi skal i fjernsynet i 2016!  

• Presse bevågenhed 

• Gymnasten 
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Vi skal generelt være vågne omkring på hvilken baggrund vi ytrer os. 

Der er meget fokus på bagsiden af medaljen i TeamGym. Fokus på 

pigegymnasterne omkring, at de ”bliver ødelagt” af sporten.  

Der er kun én der udtaler sig, f.eks. formanden i udvalget.  

Det skal ikke være personlige holdninger der kommer til udtryk på 

GymDanmarks vegne. 

Artikel fra Gymnasten bør læses. 

• Andre medier 

• Internationale dommere – (beslutning) 

Mulighed for at sende nogen afsted i 2016 for en etårig periode. Alle skal have 

ny eksamen i 2017.  

Vi venter med at sende nogen afsted til 2017.  

Vi vil gerne have lidt mere tid til at vælge de rigtige kandidater. Junior Nordisk 

kan være med til at ”prøve” nogle af på de forskellige pladser. Kan være 

fremtidige kandidater internationalt. 

Vi mangler pladser ved det internationale rytmebord. 

Hvem skal vi evt. vælge, hvor mange skal evt. afsted. 

Vi vælger ikke at sende nogen afsted i 2016.  

• Sektionerne rundt.  

• UTG-UPDATE 

DORS:  

Printning af reglementer til alle dommere. Undersøg hvad det koster. 

Lene undersøger. 

Legitimationskort? Hvad koster det? (Anne) Inkl. Gyldighedsdato. 

Kenneth og Max tager den videre procedure. 
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Æres og hæderstegn:  

Dommernålene udleveres ved den konkurrence, hvor man opnår nålen. 

Der skal gøres noget ud af overrækkelsen. På den måde kan man opnå 

2 nåle på en sæson. Hæderstegnet udleveres kun til winners final. 

Enkelte reglementsformuleringer ændres/omformuleres, så forståelsen 

bliver bedre.  

Kommentarer vedr. indkomne momenter til godkendelse.  

Stævner: 

Ekstraordinært indslag til winners final. Underholdning eller??... 

Stævnesektionen forbliver som den er pt. Der skal dog ske ændringer, 

da Kim har meget arbejde og ikke kan byde så meget ind som han 

plejer. 

Elite: 

Der er landsholdsudtagelse lige om lidt. Der er godt styr på hele 

proceduren omkring træninger, og hvor det skal foregå. Prioriteringer 

og fordeling af gymnaster mangler det sidste afstemning og bliver 

afstemt først i januar.  

Sponsorposten er den allerstørste opgave lige nu. Der skal virkelig 

knokles!!! 

Uddannelse:  

Træner 1 er nu udbudt via TeamGym. Den tager udgangspunkt i DIF´s 

træneruddannelse. ATK skal muligvis tilkobles senere.  

Hvem er i uddannelsesudvalget i GymDanmark??  

Spotkurser i nyt reglement arrangeres af DORS. Anne finder lokaler og 

Lene laver budget og pris for deltagelse. Stine arrangerer med Bent. 
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Udviklingssektionen: 

Der er ikke kommet mange ansøgninger på udviklingsdelen. Og ikke alle 

lige kvalificerede. Det er ikke alle der har forstået konceptet i 

vejlederdelen.  

Der skal desuden også findes undervisere/ vejledere. Alle skal 

involveres i denne påsætning. 

 

• Evt. 

Referent  

Stine S. Andersen 

02.12.2015. 

 

 

 


