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Hermed indkaldes til 

Årsmøde i Udvalget for Idrætsgymnastik 

Søndag den 30. oktober 2016 kl. 10.00 

DAGSORDEN 

1) Valg af dirigent  

2) UIG's beretning for 2015/16 

3) UIG's regnskab for 2015 

4) UIG's budget og status for 2016 

5) UIG's budget for 2017 

6) Orientering om elitesektionernes økonomi for 2016 

7) Orientering om elitesektionernes budget for 2017 

8) Perspektiver for UIG's fremtidige økonomi 

9) Terminsplan for 2017 

10) Indkomne forslag 

11) Valg iht. vedtægterne 

 

Udvalget anbefaler, at de hidtidige medlemmer genvælges, og at der vælges et nyt medlem for 

2 år på den ledige plads efter Christina. 

a) Næstformand Ikke på valg Ralf Petersen 

b) Regionsansvarlig ? 

c) Øvrige medlemmer På valg Louise Brandenburg (Villig til genvalg) 

   Ann Krogsgaard (Villig til genvalg) 

   Jakob Maagaard (villig til genvalg) 

   Christina Røddik Hansen (ikke villig til genvalg) 

Ikke på valg Dorthe Wiedenbein 

Andreas Peter Bøgebo 

Agnete Madsen 

12) Eventuelt 
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Formandens beretning 

 

Det er med vemod og en smule stolthed jeg nu ser tilbage på min periode som formand for UIG, jeg så, 

og ser min opgave som værende et service organ for UIG, klubberne og ikke mindst gymnasterne. En 

opgave der i årets løb har vist sig overordentlig udfordrende og spændende, vi har i udvalget løftet en 

række store sportslige og økonomiske udfordringer. 

Det at jeg har fået lov til at være en del af et så velfungerende udvalg af frivillige og så dedikerede 

gymnaster, trænere og klubber kan kun give mig en stor stolthed og ikke mindst optimisme for 

fremtiden. På trods af Idrætsgymnastikkens store udfordringer gemmer der sig bag hver eneste 

gymnast, træner og frivillig en enestående historie om mennesker, der brænder for noget så stærkt, at 

vi andre kun kan se beundrende til. 

Det har været endnu et år med store nationale og internationale resultater, med NM og EM som de 

store bemærkelsesværdige resultater. Her kan nævnes de nordiske mestre og ikke mindst Marie 

Skammelsens imponerende 4 plads ved EM i disciplinen spring over hest. 

 

Sporten har de sidste år fået mere opmærksomhed fra diverse tv-shows, men særligt OL i år har uden 

tvivl øget danskernes kendskab til sporten som med spændende konkurrencer og beretninger viste sig 

fra den bedste side, kun dansk deltagelse ved det kommende OL synes at kunne løfte dette. 

 

UIG og Elitesektionerne har i den grad haft arbejdstøjet på. Det har været en fornøjelse at arbejde 

sammen med så engagerede frivillige. Et udvalg der i den forgangne periode har haft økonomiske 

fornuftige dispositioner, kørt ATK i stilling, fået bredt DTT ud og ikke mindst løftet den økonomiske 

udfordring her, indført tiltag i konkurrencestrukturen for at tiltrække og fastholde flere gymnaster 

hvilket licenstallene tydeligt viser en positiv effekt af.  

 

Et udvalg der i det kommende år skal følge de flotte resultater til dørs og ikke mindst talentudviklingen 

bør følges tæt. Udvalget har for alvor en økonomisk udfordring de næste år hvor særligt de svigtende 

tipsmidler og DIF`s nye struktur giver både udfordringer og muligheder. Jeg ser dog i lyset af de flotte 

økonomiske og sportslige resultater særdeles lyst på disse. 

Til sidst vil jeg vil gerne takke jer for alt IG arbejdet, herunder arbejdet med planlægning af kalender, 

konkurrenceafvikling, dommerkoordinering og dommeruddannelse, sponsor og pr udvalg, det flotte 

show i Tivoli, DTT arbejdet, talent 2020 og alt det øvrige. 

Også en ekstraordinær tak til de mange deltagere i udvalg og sektionerne samt klubber og 

forbundskontoret for jeres indsats og samarbejde i forbindelse med de mange aktiviteter der pågår. 

Det er en afgående formand med stor beundring og optimisme der trygt overlader roret til den nye 

formand. 

Formand UIG Torben Brix. 
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Elite- og talentsektionen v/ Ralf Petersen og Agnete Madsen 

 

Mandlig Elitesektion: 

Dannebrog til Tops 

Dannebrog til Tops, DtT,  skal tænkes som en struktur, der vedvarende er under udvikling og tilpasses 

de forudsætninger og den viden som tilegnes igennem øvrige tiltag for IG’s elite- og talentudvikling. 

Vi synes, at strukturen/systemet grundlæggende er godt, og derfor vil det fortsat være grundstenen i 

vores talent- og elitearbejde i de kommende år. 

Claus Olsen stoppede som landstræner for U14-gruppen, og vi siger ham tak for den store indsats han 

har lagt i arbejdet med denne meget vigtige bruttogruppe, hvor der er specielt fokus på unge 

gymnaster under 14 år, og hvor det primære konkurrencemål er NM/youth. 

 

Ny landstræner for U14 bruttogruppen blev Alexander Wilinski fra Nakskov, som bakkes op af 

assisterende træner Andreas Peter Bøgebo fra Greve. De ønsker at bidrage positivt til de unge 

gymnasters udvikling, og vil være til stede ved test, samlinger og lejre m.v. Heldigvis har flere trænere 

stillet deres arbejdskraft til rådighed for DtT-grupperne, og det er ud over de allerede nævnte: 

Seniorlandstræner Marian Rizan (Gefion), Adrian Sandu (VIK), Giancarlo (AIG), Anders (VIK), Manuel 

(Hermes) og Leonid (Viborg) m.fl., som skal have en stor tak for indsatsen. 

 

Træningsmiljøet kendetegnes bl.a. ved at der bliver sat specifikke krav til gymnasterne, og at vi følger 

det aldersrelaterede trænings koncept (ATK). 

 

Aldersrelateret Trænings Koncept - ATK 

Der har i 2015 og 2016 været afholdt flere ATK-kurser indenfor IG i både øst og vest, som gerne skulle 

medføre, at alle IG-klubber bliver certificerede på et eller flere af de mulige niveauer (aspirant, talent 

eller elite), således at vi sikrer en høj kvalitet og niveau i træningen og selve gymnastikken. Dermed kan 

ATK være med til at få Dannebrog til Tops. 

 

Kvindelig elitesektion: 

I den kvindelige elitesektion (KES) har vi opdateret dokumenterne vedr. Dannebrog til Tops (DtT), hvor 

rammerne for DtT er beskrevet. Da GymDanmark ikke længere har en tøjaftale med DSC, er det længe 

ventede bilag 3 ikke aktuelt og reviderede tøjpakker til 2017 bruttogrupperne vil blive annonceret. 

Derudover foretog vi i udgangen af 2015 en omstrukturering af vores aldersgrupper i DtT, som nu 

hedder senior (landshold), junior (landshold og regionalt), talent (nationalt og regionalt) samt bobler 

(nationalt og regionalt). Alt sammen findes beskrevet på GymDanmarks hjemmeside. 

DtT trænerstaben bestod i 2016 af Pia Jakobsen (national bobler), Laura Gombas (national bobler), 

Kenneth Henriksen (national bobler og regional vest junior), Louise Brandenborg (regional vest talent), 

Karen Marie Gudichsen (regional vest bobler), Sidsel Lynge Christensen (regional øst junior), Charlotte 

Rask (regional øst talent), Dorthe Gaarsdal (regional øst bobler) og sidst men ikke mindst Bernadett 

Balazs (landstræner talent, junior og senior). Vi vil gerne i KES takke trænerne for deres store indsats i 
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2016 og håber, at de vil fortsætte det gode (sam)arbejde i 2017. Også fysioterapeut Milan Udvaracz har 

ydet en stor indsats for landsholdet i år.  

Økonomien i KES bliver bedre og bedre takket være stabile internationale resultater de foregående år. 

Dog er pengene fortsat små, og vi er derfor stadig nødt til at pålægge landsholdsgymnasterne delvis 

egenbetaling ved deltagelse i internationale konkurrencer. Det er klart at et af de helt store mål i 

fremtiden er, at vi kan sende senior landsholdsgymnaster af sted uden egenbetaling, men dette kræver 

at der fortsat leveres gode resultater ved EM og VM, som medvirker til en større budgetramme de 

efterfølgende år.  

Forventningerne til præstationerne de kommende år er helt i top, da vi har nogle unge gymnaster som 

er på vej frem. Her kan især nævnes Marie Skammelsen (KG66), som allerede har gjort sig bemærket på 

den internationale scene ved i år at kvalificere sig til disciplinfinalerne på hest og all around finalerne 

ved junior EM i Bern. Også Camille Rasmussen (KG66) gjorde det flot ved den internationale ungdoms 

konkurrence Gymnova Cup i Belgien. Derfor er netop disse to gymnaster også en del af et 

samarbejdsprojekt med DIF og Team Danmark – Talent 2020, hvor OL håb støttes økonomisk på deres 

vej mod OL i 2020 i Tokyo. Projektet støtter særlige talenter som har niveauet og alderen til at 

kvalificere sig til OL i 2020. Gruppen er dynamisk, hvilket vil sige at alle gymnaster har mulighed for at 

blive en del af dette talentprojekt hvis niveauet skønnes tilstrækkeligt af KES, GymDanmark og 

landstræneren. Det er vores helt klare mål at have en kvindelig idrætsgymnast med ved OL i 2020. 

 

Eliteudvalget 

Opsigelsen af Elitechefen Henrik Bertelsen har ramt os alle hårdt, og har lagt yderligere pres på de 

frivillige og ulønnede ledere, hvilket desværre har medført at mange opgaver enten ikke er blevet 

udført eller er udført i reduceret omfang eller med forsinkelse. Det beklager vi naturligvis, men beder 

jer samtidig have forståelse for situationen, og at hjælpe til med løsningen af de mange små og store 

delopgaver, så vi sammen kan nå de overordnede mål til glæde for gymnasterne og GymDanmark. 

Talent 2020 projektet blev accepteret af DIF, og dermed fik vi økonomi til at støtte udvalgte talenter 

med potentiale til deltagelse ved OL i 2020 i årene 2015-17. Truppen er i forhold til det oprindelige 

projekt blevet reduceret kraftigt, således at der nu kun er 2 KIG- og 2 MIG-gymnaster. Men gruppen er 

dynamisk forstået således, at andre kan komme til og nogen kan ryge ud, hvis nye gymnaster med 

talent og OL-potentiale skulle dukke op eller alvorlige skader forhindrer deltagelse for nogen af de 

nuværende gymnaster. En stor kommende opgave vil være udarbejdelse af et opfølgende projekt for 

perioden 2018-2020, som bør igangsættes allerede i slutningen af 2016 eller senest i starten af 2017. 

 

Dommerkurser KIG 

Den 8-10 januar 2016 blev der afholdt et dommerkursus i det internationale bedømmelsesreglement. 

Her fik vi uddannet nye, unge dommere, som vi håber og tror på vil gøre et godt stykke arbejde til de 

mange fremtidige konkurrencer. 
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Da alle dommere skal på nyt dommerkursus i 2017 (ny OL cyklus), valgte vi i år ikke at afholde nogen 

trindommerkurser. De nye kurser for 2017 ligger endnu ikke fast, men alle dommere bedes forberede 

sig på at skulle tage en ny praktisk og teoretisk eksamen som skal bestås for at blive/fortsætte som 

dommer. 

Der skal lyde en stor tak til alle de dommere, som har dømt til de forskellige regionale, nationale og 

internationale konkurrencer i 2016. Uden jer ville det være umuligt at afholde konkurrencerne samt 

sende gymnaster af sted internationalt. Det er bestemt ikke nemt at få til at gå op med privat- og 

arbejdsliv, og vi er dybt taknemmelige for jeres engagement og håber derfor også at i vil tage endnu en 

cyklus, så vi fortsat kan afholde alle vores konkurrencer på bedste vis. 

Konkurrencerne i KIG kører rigtigt fint, og vi har mange deltagere ved de fleste konkurrencer. Derved 

ser økonomien også fornuftig ud, og vi kan faktisk levere et pænt overskud på denne konto, hvilket må 

siges at være særdeles positivt for idrætsgymnastikken. Dog har GymDanmark skåret betydeligt i vores 

udvalgsbudget allerede fra 2016 og yderligere de kommende år, hvilket gør at vi i høj grad er afhængige 

af at være selvfinansierende.  

 

Arrangementssektionen v/Louise Brandenborg og Ralf Petersen. 

Konkurrencer - MIG 

VM/senior 2015 i Glasgow. Konkurrencerne, der foregik under og efter sidste års repræsentantskabs- og 

aktivitetsmøder, fik desværre ikke det ønskede resultat for de danske deltagere, idet ingen af dem 

kørte optimalt, og derfor ikke kvalificerede sig til testeventen i Rio i foråret 2016. Bedste dansker blev 

Marcus Frandsen, som fik 78,4 points i mangekampen og placerede sig som nr. 129 ud af 182. Samtidig 

fik han den bedste individuelle placering i redskaberne ved at blive nr. 112 ud af 238 i øvelser på gulv 

med 13,7 points. 

Finalen i DM/hold 2015. Stævnet blev afholdt den 10. oktober 2015 i Kastrup sammen med de bedste 

KIG-hold, idet Greve kommune lang tid efter tildelingen og mindre end et halvår før konkurrencen 

havde trukket deres tilsagn til Greve tilbage til fordel for et stort internationalt badmintonstævne. Vi 

skylder derfor KG66 en stor tak for, at de med relativ kort varsel kunne træde til og arrangere denne 

store og vigtige konkurrence. Resultatet blev, at VIK fra Århus endnu engang blev danske holdmestre 

med omkring 10 points mere end Gefion og med AIG fra Aalborg på tredjepladsen. Bedst individuelt 

blev Marcus Frandsen med over 80 points i mangekamp. 

DM/individuel 2016. Stævnet blev afviklet i Grøndal Centret i København den 23.-24. april 2016, og den 

lokale gymnast fra Gefion Marcus Frandsen blev en sikker vinder af mangekampen for anden gang 

med over 81 points. Han vandt også finalen i ringe og reck, fik sølv i øvelser på gulv og i bensving samt 

bronze i barre. Joao Fuglsig fra VIK blev mester i spring på hest og barre, Helge også fra VIK vandt 

bensving og juniorgymnasten Christian Riisberg (Gefion) blev danmarksmester i øvelser på gulv. 

 

NM/senior og junior 2016 i Reykjavik på Island. Det foregik den 6.-8. maj 2016, og vi stillede med fuldt 

hold for både seniorer og juniorer. Seniorerne kørte ikke optimalt og holdet placerede sig på den 

skuffende 4. plads, som ikke giver nogen medaljer. Individuelt var de bedste placeringer Marcus 

Frandsen (Gefion) som nr. 7 i AA og nr. 4 i øvelser på gulv og barre, Joao Fuglsig (VIK) som nr. 5 i spring 
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på hest og Joachim med en bronzemedalje i reck. Juniorerne klarede sig lidt bedre end forventet, og fik 

en holdplacering magen til seniorerne, og de tre 6-kæmpere placerede sig midt i feltet på 25 

gymnaster. Individuelt blev det til en placering som nr. 6 i øvelser på gulv (Christian Riisberg fra Gefion), 

nr. 4 i spring på hest (Uffe Høy fra Gefion), guldmedalje til Frederik Kristensen fra AIG og nr. 5 i reck til 

Uffe Høy fra Gefion. 

 

NM/Youth i Jyväskyla 2016 i Finland. Det foregik også den 6.-8. maj 2016. Holdets helt store håb Mickey 

Olsen fra AIG i Aalborg blev desværre skadet lige før afrejsen, så det var et noget decimeret hold, der 

drog af sted til Finland. Vi havde håbet på en forbedring af resultaterne i forhold til de seneste år på 

Island og i Finland, men det lykkedes desværre ikke. Det tyder på, at der skal arbejdes mere 

omhyggeligt med overgangen fra trinøvelserne til de frie øvelser for de allerbedste drenge i alderen 12-

14 år, hvilket fremover bliver hovedopgaven for U14 trænerne og de enkelte drengegymnasters 

klubtrænere. 

 

EM/senior og junior 2016. Foregik i Bern i Schweiz den 22.-30. maj 2016. Juniorerne præsterede langt over 

forventning med gode placeringer i bensving (Rasmus Vorup), ringe (Christoffer Hallund) spring på hest 

(Christian Riisberg, Uffe Høy og Christoffer Hallund), barre (Christoffer Hallund og Frederik Kristensen) 

og reck (Uffe Høy). Særlig bemærkelsesværdig er resultatet i spring på hest, hvor Christian placerede sig 

som nr. 24 ud af 122 deltagende gymnaster, og Uffe og Christoffer samtidig placerede sig i eller lige 

omkring den bedste 1/2-del af feltet. Endelig er det flot, at det lykkedes for både Frederik og Christoffer 

at præstere godt i barre, der traditionelt har været vores svageste disciplin. De to gjorde det endvidere 

også flot i mangekamp med placeringer som hhv. nr. 77 og 67. Det lover godt for fremtiden, hvis de unge 

gymnaster kan bevare motivationen og fremgangen samt den seriøse indstilling idrætsgymnastikken. 

 

Anderledes forholder det sig desværre for seniorerne, der med kun 3 placeringer i den bedste 2/3-del af 

feltet ligger under det forventede, og her er det særlig bemærkelsesværdigt, at vi overhovedet ikke kunne 

placere os blandt de bedste 2/3-del i spring på hest. Bedste placering opnåede Marcus Frandsen i øvelser 

på gulv, hvor han med næsten 14 points placerede sig i den bedste 1/2-del som nr. 44 ud af de 94 

startende gymnaster. Marcus lavede ligeledes en ok præstation i ringe, og det samme gjorde veteranen 

Helge Vammen i barre. Et lyspunkt var det dog, at holdet slog Sverige, som ellers slog os ved NM på Island 

før EM. På baggrund af de svigtende resultater ved NM og EM er det af stor vigtighed, at alle 

seniorgymnasterne bruger det næste år frem mod EM i Rumænien til at få de sidste sværheder på plads, 

og ikke mindst til at få forøget sikkerheden og stilen i udførelsen. Først da kan vi igen forvente bedre 

resultater ved store internationale konkurrencer. 

 

DM/hold i 3. division 2016. Der deltog i år kun 3 hold, og konkurrencen fandt traditionen tro sted i Viborg 

den 4. juni 2016, og med 20-25 gymnaster i alle aldre (og køn) foregik den i sædvanlig hyggelig (og 

stønnende) stil. Resultatet efter alle anstrengelserne blev, at VIK vandt med 193,20 points over AIG med 

188,50 points efterfulgt af VGF på tredjepladsen med 186,00 points. Vi håber, at flere klubber i 2017 og 

fremefter har mulighed for at stille hold i denne række, som med al ønskelig tydelighed viser, at man 

godt kan konkurrere i idrætsgymnastik selvom man har passeret den første ungdom. 

 

NECh for senior og junior. Konkurrencen blev afviklet den 20.-23. oktober 2016 i Trondheim i det nordlige 

Norge. De mandlige gymnaster havde valgt at tage på træningslejr deroppe allerede weekenden inden, 
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så jeg ser frem til at kunne fremlægge nogle forhåbentlig gode resultater mundtligt på selve 

aktivitetsmødet. 

 

OL i Rio 2016. Fantastisk gymnastik på et utrolig højt niveau – desværre uden dansk deltagelse. Det passer 

dog ikke helt, idet Erik Brandtoft af FIG’s MTC blev udtrukket til at dømme såvel testeventen som selve 

OL, hvilket ikke er sket, så længe jeg kan huske tilbage. 

Trinsystemet – MIG 

Der er blevet foretaget nogle mindre ændringer og præciseringer af enkelte øvelser i trinsystemet 

ligesom også bedømmelsesreglerne er blevet justeret. Hovedbudskabet er stadigvæk, at gymnasterne 

skal kunne mestre selv de simpleste grundelementer og – momenter før der gås videre i systemet. Vi er 

af den overbevisning, at vi har et system med en rød tråd fra begyndergymnaster til seniorelite bestående 

af ATK, trinsystemet og DtT, som krydret med erfaringerne fra det nu standsede Global Ambassador 

Program og vores landstrænere m.fl. gerne skulle kunne sikre en løbende talentrekruttering og – 

udvikling, som kan give os deltagere ved fremtidige Olympiader – gerne allerede fra og med Tokyo i 2020. 

 

Derudover er Håndbøgerne for både kvindelig og mandlig idrætsgymnastik blevet opdateret. Det er 

vigtige redskaber i forhold til at modernisere idrætsgymnastikken og gøre det tilgængeligt for nye 

trænere, klubber og gymnaster. Der vil også fremover komme løbende justeringer af disse i takt med 

udviklingen og udefra kommende krav og ønsker, så følg med på GymDanmarks hjemmeside, så I hele 

tiden er opdaterede med de gældende regler for IG. 

Dommerkurser - MIG 

Der har været afholdt trindommerkurser den 18. september 2016 i VIK/Århus og den 25. september 

2016 i Hermes/Frederiksberg. Og da der træder et nyt internationalt bedømmelsessystem i kraft i 2017, 

vil der i løbet af 2017 blive afholdt nationale dommerkurser i CoP. 

 

KIG 

2016 blev igen et travlt år, hvor der har været rigtig mange deltagere ved de nationale og regionale 

konkurrencer. Især i de mindste trin-konkurrencer blomstrer en masse nye gymnaster op.  

Ved det netop afholdte trin 4-6 nationale mesterskab (KIG), deltog mere end 150 gymnaster. Det kræver 

utrolig god planlægning, struktur og fleksibilitet at afholde en konkurrence med så mange deltagere - 

noget som KG66 klarede til ug, selvom dagene blev lange og hårde. 

Den 1. januar 2016 blev der taget hul på det nye elitespor i KIG. Gymnaster har nu mulighed for at vælge, 

om de vil stille op til konkurrencer i breddesporet/trinsporet eller om de vil stille op i elitesporet, hvor 

der konkurreres i Code Of Points eller modificerede COP. Der blev således opstillet en ny aldersgruppe 

inden for elitesporet; Youth-gruppen - Gymnaster, som er yngre end juniorgymnasterne, men gerne vil 

have muligheden for at stille op i et modificeret COP-reglement.  

På den internationale scene gjorde især Marie Skammelsen og KG66 sig bemærket i 2016. 

Ved EM i Bern blev Marie Skammelsen det helt store danske navn. Hun formåede at slutte i AA-finalen 

som nr. 20, og førte endda konkurrencen efter de to første redskaber. Marie kvalificerede sig desuden til 
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hestfinalen, hvor hun sluttede på en 4. plads - kun få hundrededele fra en bronzemedalje.  

Sofia Bjørnholdt endte som nr. 76 i mangekampen. 

På MIG-siden endte juniorerne Frederik Kristensen og Christoffer Hallund som henholdsvis nr. 77 og nr. 

67 i mangekampen, mens juniorholdet, der bestod af Uffe Høy, Christoffer Hallund, Frederik Kristendom, 

Christian Riisberg og Rasmus Vorup som nr. 28. 

Ved de nordiske mesterskaber for juniorer på Island blev bedste resultat leveret af Frederik Kristensen, 

der sikrede sig en sølvmedalje i barre, mens Joachim Winther (senior) sikrede Danmark en bronzemedalje 

i recken. Marcus Frandsen leverede det bedste resultat i mangekampen, hvor han endte som nr. 7. 

På KIG-siden vandt Marie Skammelsen juniorrækken ved de nordiske mesterskaber i mangekampen, 

mens det danske hold blev nr. 4. Marie Skammelsen sikrede sig desuden guld på hest og på gulv, mens 

hun vandt sølv i barre og bronze på bom. 

Marie Skammelsen, der også vandt det danske juniormesterskab med mere end fem point foran nr. 2, 

baner en lys fremtid for dansk idrætsgymnastik. Milan Udvaracz og Bernadett Balazs har, ikke kun i KG66, 

men også i den internationale gymnastikverden, formået at få Danmark helt til tops.  

Vi glæder os til, at se endnu mere flot, dansk idrætsgymnastik i fremtiden - også på den internationale 

scene! 

 

Udviklings- og uddannelsessektionen v/ Louise Brandenborg & Jakob Maagaard. 

I 2016 fik vi muligheden for at introducere Træner 1. Det er den første rigtige uddannelse inden for 

idrætsgymnastiktrænere i Danmark i mange år. Derfor var forventningerne også store, da første kursus 

blev gennemført i Viborg i påsken. Nogle af kursisterne var lige kommet fra træningslejr i Aarhus, så de 

var varmet godt op til trænerkurset. Efter fire lange dage bestod samtlige kursister, og der blev draget 

nogle nyttige erfaringer. 

I den første weekend af sommerferien blev det så Greves tur til at afholde Træner 1. Denne gang var det 

kombineret med klub- og landsholdstræningslejren, der lå i samme uge. Dette gav en rigtig god 

synergieffekt, som både var til gavn for kursister og undervisere. Sammen med de tidligere erfaringer fra 

Viborg, blev der gennemført et rigtig godt kursus. 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de undervisere og hjælpere, der var med til at gøre Træner 1 

muligt i 2016. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer. De kommende år vil vi stile efter 

at afholde minimum ét Træner 1-kursus hvert år. I 2017 vil kurset blive afholdt i første uge af skolerne 

sommerferie, den 23.-26. juni 2017.Dog vil teoridelen bliver revideret en smule, da GymDanmark og DIF 

vil ensrette teoridelene på alle GymDanmarks kurser.  

2017 vil også været året, hvor træner 2-uddannelserne, som er et trin højere end træner 1, skal 

videreudvikles og udføres. Første del af træner 2-uddannelsen, basisdelen, forventes at løbe af stablen 

allerede den 9-11. december 2016. Herefter vil de forskellige dele af træner 2-uddannelsen finde sted 

forskellige weekender og ferier i 2017 og 2018. 

2016 var også året, hvor det blev muligt at introducere flere trin-dommerkurser indenfor Mandlig 

Idrætsgymnastik. I skrivende stund er det endnu ikke gennemført, men det forventes at dette nye kursus 



 

          

 

 

 

 

10 

 

skal være den naturlige indgang til en dommerkarriere i MIG. Derudover vil det være med til at styrke 

MIG's dommerbesætning og finde de rigtige vindere til konkurrencer, hvor trin øvelserne bliver anvendt.   

På KIG-siden er succesen inden for dommerkurser i 2016 fortsat, og der er afholdt både trin 4-6-kurser, 

7-9-kurser samt COP-kurser. Alle dommere skal i 2017 have fornyet deres kurser og alle skal derfor på 

kursus igen. Kurserne vil blive afholdt i den første del af 2017. 

Vi håber på, at alle IG-klubberne i Danmark fortsat vil bakke op om de forskellige uddannelser på alle 

niveauer, så vi kan blive ved med at afholde flere uddannelser hvert år, og dermed fremme niveauet og 

kvaliteten i dansk idrætsgymnastik. 

Økonomi v/Ralf Petersen 

 Realiseret Budget Realiseret Budget Budget 

2015 2015 1/1-31/8 2016 2016 2017 

Udvalget for Idrætsgymnastik  
 

   

Kursusindtægter       20.000 30.000 

      

Indtægter i alt    20.000 30.000 
 

 
 

   

Møder og administration     -79.340  -13.299 -46.000 -48.580 

Kurser    -40.000 -30.000 

Ændret budgettal, jfr. best. beslutning    33.457  

Øvrige  -6.600     -29.000 0 

      

Udgifter i alt -85.940  -13.299 -81.543 -78.580 
      

Resultat, Udvalget for   

Idrætsgymnastik 
-85.940 -111.000 -13.299 -61.543 -48.580 

      

Mandlig idrætsgymnastik      

Startgebyrer 68.615  35.600   

Kursusindtægter   3.000 25.000 90.000 

Arrangementsindtægter 28.230  9.061 208.000 180.845 

Øvrige 10.994   0     

      

Indtægter i alt 107.839  47.661 233.000 270.845 
      

Mesterskaber og konkurrencer i DK -109.982  -44.110 -198.000 -131.510 

Fællestræninger/lejre og lignende    -45.000 -45.000 

Internationale dommerkurser -90.144  -65.164 -35.000  

Kurser    -19.000 -78.000 

Møder og administration -16.530  -1.300 -1.000 -1.000 

Øvrige -25.060     -10.000 -6.000 

      

Udgifter i alt -241.716  -110.574 -308.000 -261.510 
      

Resultat, Mandlig idrætsgymnastik -133.877 -97.000 -62.914 -75.000 9.335 
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Kvindelig Idrætsgymnastik      

Startgebyrer 99.910  78.765   

Kursusindtægter 72.000  15.800 40.000 120.000 

Arrangementsindtægter 70.330  57.365 227.270 251.095 

Øvrige 6.000   12.000 0 0 

      

Indtægter i alt 248.240  163.930 267.270 371.095 
      

Mesterskaber og konkurrencer i DK -131.807  -61.237 -188.270 -167.750 

Egne kurser -75.470  -21.096 -40.000 -115.000 

Internationale dommerkurser -28.052  -40.133 -32.000  

Fællestræninger/lejre og lignende    -44.000 -44.000 

Møder og administration -567   -1.000 -1.000 

Øvrige -1.523     -10.000 -6.000 

      

Udgifter i alt -237.419  -122.466 -315.270 -333.750 
      

Resultat, Kvindelig Idrætsgymnastik 10.821 -88.000 41.464 -48.000 37.345 

      

      

Resultat Idrætsgymnastik I alt -208.996 -296.000 -34.748 -184.543 -1.900 

 

Økonomi 

 

I 2015 kom UIG ud af året med et samlet underforbrug på omkring 87.000 kr. Hovedårsagerne 

hertil er for UIG’s vedkommende et underforbrug på møder, samt at flere af de budgetterede 

særlige aktiviteter og kurser ikke blev gennemført i 2015. Årsagen til MIG’s overforbrug er, at 

de havde langt større udgifter til dommernes deltagelse ved internationale konkurrencer end 

budgetteret, og årsagen til KIG’s store underforbrug er primært større indtægter ifm. 

konkurrencer og kurser end budgetteret. 

 

Vores budget for det igangværende budgetår 2016 er som det ses kraftigt reduceret i forhold 

til tidligere, idet vi kun fik bevilget 184.543 kr. til udvalgets aktiviteter - vi har således haft 

omkring 111.500 kr. mindre at gøre godt med end i 2015. Det skal dog bemærkes, at udvalget 

nu efter bortfald af sponsoraftalen mellem GymDanmark og DSC fra og med sommeren 2016 

kan få nogle indtægter ved at give DSC stadeplads ved vores konkurrencer og mesterskaber. 

 

I skrivende stund har vi vanen tro været sparsommelige i de første 8 måneder af budgetåret 

og har således ca. 150.000 kr. til disposition i de sidste 4 måneder. Men dels mangler der 

stadig at blive konteret en del udgifter for afholdte aktiviteter i sommerens løb, samtidig med 

at indtægterne for flere af sensommerens aktiviteter allerede er gået ind, mens udgifterne af 

gode grunde endnu ikke er afholdt, dels er der i efteråret ud over de sædvanlige regionale- og 

nationale konkurrencer en del øvrige udgiftskrævende aktiviteter, som finalen i DM/hold for 

MIG og KIG i Greve den 19. november og interkontinentalt dommerkursus for hhv. M- og K-

dommere i november-december samt GymDanmark-mødeweekenden med 
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Repræsentantskabs- og Aktivitetsmøder den 28.-30. oktober. Og hertil kommer de 

internationale dommeres deltagelse i internationale konkurrencer, så vi regner derfor med at 

lande nogenlunde som budgetteret. 

 

UIG’s samlede budget for 2017 er forhandlet på plads med et samlet beløb på 40.890 kr., 

hvilket ud over nødvendige stramninger som følge af GymDanmarks dårlige økonomi også 

skyldes en aftale om, at udgifterne til de internationale dommeres uddannelse og deltagelse 

ved internationale mesterskaber og konkurrencer fra og med 2017 overføres til MES og KES, 

hvor de jo også mere naturligt hører til. Endvidere måtte vi hårdt presset gå med til at fjerne 

udgifterne til frugt og juice til gymnaster og trænere ved alle vores nationale konkurrencer, 

idet vi tilsyneladende er de eneste, som har haft denne praksis. 

 

Regnskab og budget for MES og KES under Eliteudvalget bliver officielt behandlet på 

repræsentantskabsmødet, men til jeres orientering kan vi oplyse, at MES og KES i 2015 

modsat 2014 havde underforbrug. 

 

Budgettet i 2016 er for MES på 454.000 (EU) + 229.000 (2020) = 683.000 kr. og for KES på 

148.000 (EU) + ca. 197.000 (2020) = ca. 345.000 kr. 

 

Budgettet for 2017 skønnes i skrivende stund at se nogenlunde således ud: 

MES = 460.000 kr. (EU) + 170.000 kr. (2020) = 630.000 kr. 

KES = 268.000 kr. (EU) + 152.000 kr. (2020) = 420.000 kr. 

Hvis der over- eller underforbruges i 2016 skal ovenstående beløb hhv. reduceres eller forøges 

tilsvarende, med mindre vi vælger at periodisere noget af det (eller det hele) til 2018. 

Endvidere skal beløbene forøges med udgifterne til de internationale dommeres uddannelse og 

internationale konkurrencedeltagelse, som tidligere lå i UIG. Den nøjagtige størrelse af 

budgettet for MES og KES kan først meddeles på rep.- og/eller aktivitetsmøderne. 

 

 


