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Mødedato: 23. marts 2017 

Mødenavn: Regionsmøde ØST  

Sted: Greve 

Til stede: Alle Sjællandske klubber er repræsenteret. (Nakskov, Greve, Herlev, KG66, 

Gefion -repræsenterer også Farum, Hermes, Nivå, Helsingør) 

 

Referat: Søs 

 

Velkomst ved Søs 

 

Ad 1 Struktur 
Strukturen i UIG gennemgås, den er tilgængelig på Gymdanmarks hjemmeside. 

 

http://gymdanmark.dk/gymdanmark/kontakt/idraetsgymnastik/ 

 

Link til Kommissorium for UIG 

Link til organisations diagram for UIG 

Link til KIG/MIG 

 

Ad 2 spot-kursus 
-MIG og KIG kalender gennemgås, Træner 1 udgår og bliver til at spotkursus 23. 24. 25. juni 
Hvis man deltager på spot kurset, og kan der muligvis gives merit i modtagning på træner 1 

uddannelsen. 
-Martin, Hermes, siger at det er en udfordring idet der allerede er trænere der har været på 

træner 1 den gl. version. og om der gives økonomisk kompensation, merit eller andet til de 

klubber deltagere der allerede har været i gang. 
-Træner 1 gennemføres i december.  
-Basis uddannelsen skal gennemføres før der kan tages træner 1.  
Der skal også tages hensyn til de trænere der har været trænere i mange år, og derfor ikke 

skal gå skuffet hjem fra et kursus- hvordan sikre vi at trænere kommer på kursus der 

modsvarer deres niveau? 
Helle Gefion, spørger hvem der skal give dispensationerne til disse ting. Vi skal højne niveauet, 

men ikke ved at tjene penge. 
-Det er vigtigt at der reelt er mulighed for at få dispensation, og at kurset ikke bare er en 

pengemaskine. Alle er klar over at det er en af de eneste muligheder der er for at tjene penge 

til udvalget/GymDanmark, men der skal udbydes kurser for klubbernes/trænernes skyld ikke 

for forbundets. 
-Der efterlyses en plan hvordan træner uddannelsen er bygget op fra start til slut. 

 

http://gymdanmark.dk/gymdanmark/kontakt/idraetsgymnastik/
http://gymdanmark.dk/media/24969/kommissorium-uig-2017.pdf
http://gymdanmark.dk/media/24968/uig_organisation-2017.pdf
http://gymdanmark.dk/media/24970/kig-mig.pdf
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Ad. Uddannelse 2020: 
Holger, Greve, Skide godt kursus, overordtnet struktur ikke godt, idet man både skal komme i 

øst og vest. Aller nikker genkendende til at der ikke er grund til at vi tvinges til at rejse langt. 
Helle, Gefion - Få Jonas til at flytte sig rundt i landet. Helle, Gefion, tænker også trænere i 

hvilken aldersgruppe.? 
Holger mener at det er et højt niveau, gymnasieniveau. 
Helle mener at selv begyndertrænerne kan have brug for, empowering, - men kulturel ledelse 

er måske nok et højere niveau. 
-Kulturel ledelse er vel også til bestyrelser? 
Martin, Hermes, påpeger at det er et skide godt initiativ. sammen med spot kurset. 

 

Ad. Kalenderen: MIG 
MIG: U14 cup indledende påskedag og 2. påskedag, er optimistisk.- Det vil give mere mening 

hvis konkurrencen ligger før samlingen, fx. den 24. 25 marts  eller 17. 18. marts 2018. Der kan 

være træner sammenfald, det ved vi. 
Den 29.30 juni er sommerlejr for MIG, det er foreløbig ikke for KIG. DtT fra 10-14 år. Helst ikke 

7-8 årige - med mindre man er “pisse” god.:-) 
Helle påpeger, at kurser lige før sommerferien, harmonerer ikke helt med de unge trænere, 

hvorfor kurser til trænere vil ligge bedre i starten af sæsonen, september. Træner 1, IG i juni 

2018, ligger lige sammen med studentereksamen, og Roskilde?? 1,2 træner bør ligeledes ligge 

i september.Hvordan ser det ud med at ligge kurserne i september, fx den 08. 09. september 

2018 Eller de sidste 2 weekender i august 2018. Vi enes om at føre dette til referat. 
Samlingen i juli 2018 er koordineret med landstrænerne.  
SM indv. + hold, vil man ikke betale dbl. start gebyr, ved denne konkurrence, og man ønsker 

ikke at medaljerne skal forsvinde - der er enighed om at konkurrencen ikke skal køre med 

underskud. - Medaljen er motiverende.  
Greve vil gerne have samlingen i december den 1. og 2. december 2018 
KIG kalenderen gennemgås. 
- mange rettelser er skrevet ind under MIG, - Der er plads til at lægge kurser i august, fra den 

18. august frem til september, og er klar til sæsonen. 

 

Samarbejde på tværs og med UIG: Hvordan får vi flere træner og dommere i DK 
Karina, Greve: Aflønning: 150 kr. er for lidt  
Dorthe UIG:  Det oplyses at alle gymnastik grene modtager kr. 150 for at sidde dommere, 

hvorfor der ikke kan ændres ved dette.. 
De 500,00 som der betales fra klubberne, diskuteres, fordi der er nogle klubber der betaler 

mere og nogle der betaler mindre. Vi diskuterer om hvorvidt beløbet skal op eller ej. Vi 

diskuterer også om der ved tilmelding af dommere også indbetales kr. 500, fra klubberne som 

så  udbetales af Gymdk. sammen med det 150,00. - ikke alle klubber betaler 500,00 hvorfor 

dette ikke er en mulighed.  
Det er vigtigt, i hvert fald på KIG siden at dommerkursus datoerne, er meldt ud, de dommere 

der opfylder kravene til brusch-up kurset, hvornår skal de igennem? 

 

En problematik er også at alle de der er trænere er også dommere, det er skide godt, fordi de 

bliver rigtig gode trænere, men det er de samme mennesker vi hele tiden trækker på. 
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Kunne det være en ide at der blev lavet forældre dommerkurser? 

 Vi taler om at det kan være en rigtig god ide, på trin 4-6 niveau, men at kurset skal skilles ad, 

således at forældre er på et kursus, og trænere er på et andet kursus, det giver også mulighed 

for at vi kan bruge trænerne på 7-9 dommerkurset, hvor der er større vigtighed i at 

dommerne kender noget mere. 

 

Evt.  
-Opfordring fra KG66 der holder mange samlinger, og beder om at gymnasterne bliver til 

samlingerne, også til aftensmad og det sociale.  

 

-UIG udbetaling af dommer penge fra klubberne, kr. 150 pr. dommer fungerer ikke, klubberne 

vil ikke lægge pengene ud. vi skal finde en løsning med GymDanmark der virker.  
Det er urimeligt at klubber eller privatpersoner skal lægge dommerpenge ud for forbundet. 
-Herlev søger sparringspartnere og samtræninger. Vi opfordrer alle til at byde ind og kontakte 

hinanden for erfaringsudveksling. Helsingør siger at Herlev bare skal ringe til dem, så inviterer 

de.. 

 

NYT regionsmøde: 24. september kan ikke bruges, da der er Alfafactor 

invitationskonkurrence, regionsmødet må udsættes. 

 

Søs sender foreløbig kalender ud sammen med referatet.    
 

 

 


