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Hermed indkaldes til 

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym 

Søndag den 30. oktober 2016 kl. 10.00 

 

 

 

Dagsorden: 

 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Regnskab 

4. StrategI 

Forslag om at dette punkt bliver taget sammen med beretningen 

5. Budget 

6. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag ud over udvalgets.  

7. Valg, jfr. GymDanmarks  vedtægter § 17 stk. 3 

a) Næstformand  

Lene Sørensen Villig til genvalg 

b) Regionsansvarlig 

Morten B. Falkengren Udtræder (nyt valg for en etårig periode) 

c) Øvrige medlemmer 

Kim Lassen  Villig til genvalg 

Jette Filholm  Villig til genvalg 

Max Andersen Ikke på valg 

Stine Andersen Ikke på valg 

Kenneth Pingel     Villig til genvalg  

Kristoffer Linderoth Ikke på valg 

8. Eventuelt  
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Skriftlig beretning for aktivitetsmøde 2016 

Politisk struktur i UTG 

Det har været en fantastisk sæson for TeamGym. Vi fortsætter med at få flere gymnaster der 

dyrker TeamGym og har i sæson 15/16 haft en vækst i konkurrencelicenser på 7 %. 

Når vi ser os omkring i landet ser man flere og flere springcentre skyde op i byerne og endnu 

flere er på vej. Det fantastiske ved det er, at de gode faciliteter flytter ind i byerne og det giver 

foreningerne bedre betingelser, og med det vil der komme endnu flere TeamGym gymnaster. 

Der er dog også en bagside af medaljen. Væksten medfører også mere arbejde i Udvalget for 

TeamGym (UTG). Vi fortsætter derfor med at forstærke vores sektioner, så vi kan blive ved 

med at finde flere frivillige, der kan hjælpe til med at løfte den naturlige ekstra arbejdsbyrde 

der følger med når vi bliver flere. 

Konkurrencestruktur - mængden af gymnaster 

En anden udfordring ved væksten er også, at vi er ved at nå et maksimum for hvor mange 

hold der kan deltage i konkurrencerne med den nuværende konkurrencestruktur. Derfor vil 

fremtidens konkurrencestruktur være et emne UTG vil bruge en del tid på i den kommende 

sæson. 

Medier - WInners Final og DR sporten 

Winners final blev igen i år, en endnu større succes end sidst. UTG har løftet overliggeren for 

hvordan Winners Final kan afholdes, og både gymnaster og publikum var begejstrede for 

dagen. 

DR sporten live streamede for første gang en hel dags TeamGym via DR's eget medie. Vi slog 

alle rekorder for streaming på DR for nationale konkurrencer, og med aftalen med DR, sikrede 

vi at 27.000 seere kunne følge med i vores sport hjemmefra. Vi har efterfølgende haft en rigtig 

god dialog med DR og forventningen er, at vi som minimum laver samme set up sammen 

med DR til Winners Final 2017. 

Økonomisk bundlinjeprincip 

Vores økonomi er stadig en udfordring. Vi vil gerne investere endnu mere i udviklingen af 

TeamGym og i vores elite. Vi er den aktivitet der økonomisk bidrager mest til GymDanmark. 

Sådan har det været i en del år og det er vi stolte af. 

I skrivende stund arbejdes der på et nyt bundlinjeprincip for aktiviteterne. Det er altid et 

følsomt emne hvordan pengene skal fordeles, men det vigtigste for mig er, at vi får lavet et 

bundlinjeprincip hvor det kan betale sig for aktiviteterne at skabe nye initiativer og på den 
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måde skabe en bedre økonomi, til gavn for både GymDanmark som helhed, og for 

TeamGym’s udvikling. 

 

Samarbejdspartnere 

I 2016 fik vores landshold ny tøjsponsor. GymDanmark og Fuss & Disturb indgik i August, 

samarbejdsaftale om tøjleverancer til TeamGym landsholdene. Aftalen sikrer landsholds-

gymnasterne både trænings- og konkurrencetøj i aftaleperioden som foreløbig løber frem til 

sommeren 2017. 

Vores samarbejde med Sydfyn (Ollerup, Vejstrup efterskole, SG Huset og Svendborg) har 

fungeret rigtig godt. De har alle været med til at løfte overliggeren for vores trænings-

samlinger i landsholdstrupperne til gavn og glæde for gymnastikken. 

Samarbejdet med Eurogym udvikler sig også hele tiden. Vi er fortsat i dialog med EuroGym 

om udvikling af redskabs-set up til vores nationale konkurrencer, så vi sikrer at udviklingen på 

dette område er i løbende proces.  

I 2016 fik TeamGym endnu en ny sponsor, Byggros. Byggros har valgt at støtte landsholdene 

med et pengebeløb. Det er dejligt at se, at vi nu begynder at finde virksomheder der ønsker at 

synliggøre sig selv via TeamGym. 

Samlet set skal der lyde en kæmpe stor tak til alle vores samarbejdspartnere og sponsorer for 

at støtte TeamGym. De er med til at muliggøre den videre udvikling af landsholdene. 

International udvikling 

Internationalt bliver TeamGym mere og mere anerkendt. UEG (European Union Of 

Gymnastics) besluttede i år, at udvide den tekniske komite fra fem til syv medlemmer, hvilket 

betyder, at der skal findes minimum to nye medlemmer.  

Udvalget for TeamGym opstiller UTG-medlem Max Andersen, som er meget respekteret i 

Europa, og det er min klare forventning at han kommer ind, så Danmark igen er 

repræsenteret. 

Internationalt set nærmer EM 2016 i oktober sig hastigt. Forhåbentligt kan vi til aktivitets-

mødet to uger senere, se tilbage på et vellykket EM, hvor Danmark har leveret gode stabile 

præstationer hele vejen rundt. Målet er to hold som favoritter til guldet, to hold der kæmper 

med om guldet, og endelig to hold der er kæmper om medaljer. Læs mere om arbejdet op til 

EM i elitesektionens beretning. 
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Elite 

Rejsen frem mod EM i Slovenien er allerede godt i gang, og der er heller ingen tvivl om, at alle 

vores landshold vil blive udfordret til næste EM. Niveauet hos de andre lande stiger, og de 

fem guldmedaljer fra EM på Island bliver en svær bedrift at gentage. Vi er dog stadig den 

førende TeamGym nation, og den favoritværdighed påtager vi os med stolthed. Målet er 

stadig medaljer i alle rækker, og gerne en del guldmedaljer. 

Strukturen bygger videre på erfaringerne fra de sidste mange år, og visionerne for 

landsholdene 2015-2016 kan findes på Gymtranet. Målet for denne periode er blandt andet, 

at få sænket egenbetalingen for vores juniorer. Det giver selvfølgelig et pres på vores 

økonomi for landsholdene, og der ligger stadig et kæmpe arbejde foran os, før end vi har 

skaffet alle pengene til at opfylde vores ambitioner om en lavere egenbetaling. Vores mål er at 

skaffe en del af de manglende kr. 450.000,- via sponsorer, og resten via vores aktiviteter i 

UTG. 

Alle vores landstrænere er på plads, og de er mere end klar til den store udfordring. Chancen 

for succes fik også et kæmpe boost i juni måned, da GymDanmark, Vejstrup Efterskole, 

Ollerup og Svendborg GF/SG Huset indgik et strategisk samarbejde, der sikrer vores landshold 

de bedste muligheder for at træne frem mod EM 2016. Samtidig skal der også lyde en tak til 

EuroGym og DSC, for deres kontinuerlige støtte til vores TeamGym landshold. 

Tak 

Afslutningsvis vil vi i udvalget for TeamGym sende en stor tak til alle klubber, trænere og 

gymnaster, der uge efter uge knokler for at blive bedre. Det er ude i klubberne det største 

arbejde ligger og I har derfor vores dybeste respekt for det kæmpe stykke arbejde det er, at 

drive foreningsarbejdet. 

Fortsæt det gode arbejde og så ses vi til forårets mange konkurrencer  

Frank Veje Jakobsen, formand for UTG. 
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Kurser/uddannelse 

Vi har afholdt vores GymTræner1 i første uge af august i Silkeborg, som springbræt til ATK- 

uddannelsen der er under opbygning i forbundet. Kurset var det første af slagsen og efter 

feedback fra instruktører og kursister er vi blevet langt klogere i forhold til udvikling af både 

Træner1, Træner2 (Træner3) og måske diplomuddannelse. Kurset var en stor succes og der 

var klart positive tilbagemeldinger fra alle, inkl. forslag til mindre forbedringer og udvikling.  

Dommeruddannelsen blev afholdt i januar 2016, hvor der igen var mødt mange forventnings-

fulde mennesker op. Fordelingen er 50/50 mellem rytme og springdommere. Alle bestod til 

vores store glæde. Vi har hele tiden brug for at der kommer nye til, for at kunne hjælpe ved 

alle vores konkurrencer igennem hele foråret. I samme weekend blev der afholdt dommer-

forum, hvor de nyuddannede dommere deltog på lige fod med de gamle og garvede. På dette 

forum blev alle ændringerne gennemgået og debatteret. 

Der blev også - som lovet - afholdt spotkurser i lange baner, for instruktørerne, i de 

væsentligste ændringer i reglementet. Dette har været ret godt besøgt og der måtte etableres 

flere kurser end først planlagt. Dejligt at folk ligger så mange kræfter i reglementet og den 

daglige træning.  

Den 8. oktober 2016 bliver der afholdt rytmeinspiration i Frederikshavn. Dette er stablet på 

benene efter nordjydernes eget ønske. Det glæder os naturligvis.  

Vi arbejder som altid på at lave flere spotkurser fordelt i hele landet. På udvalgets sommer-

møde i august blev der brainstormet på utallige forslag til spotkurser. Flere vil blive sat i værk i 

løbet af 2016 og 2017. Ligeledes er planen at Træner1 udbydes igen i efteråret, samt at 

Træner2 kommer på benene som videreudvikling af de instruktører der var på træner1 i 

Silkeborg og vi håber selvfølgelig på stor opbakning fra alle foreninger. Hvis der er ønsker til 

specifikke spotkurser er man velkommen til at sende en mail med sine ønsker til udannelses- 

og kursussektionen. Hold også altid øje med GymDanmarks hjemmeside vedr. udbud af de 

forskellige kurser.  

Stine Andersen, UTG’s uddannelsessektion. 

 

Elitesektionen  

Lige nu er alt fokus på EM i Maribor i Slovenien. Forhåbentligt kan vi til aktivitetsmødet se 

tilbage på et vellykket EM, hvor Danmark har leveret gode stabile præstationer hele vejen 

rundt. Målet har ikke ændret sig: 2 hold som favoritter til guldet, 2 hold der kæmper med om 

guldet, og endelig 2 hold der er kæmper om medaljer. 
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Vores forberedelser til EM har denne gang været mere rolige og fokuseret på gymnastikken. 

Takket være vores samarbejde med vores sponsorer på SydFyn, har vores landstrænere 

kunnet fokusere udelukkende på gymnastikken. Samarbejdet mellem landstrænerne og de 

forskellige landshold har også været meget tilfredsstillende. Eneste større udfordring på vejen 

har været vores sponsoraftale omkring tøj, hvor vores tidligere aftale blev gensidigt opsagt 

kort før sommerferien. Der blev dog hurtigt lavet en ny aftale med Fuss & Disturb, hvilket vi 

har været meget glade for. 

Efter EM kommer fokus til at være på evaluering af denne landsholdsperiode. Hvor fik vi 

forbedret os denne gang? Hvad udestår stadig? Hvor skal vi løfte overliggeren næste gang? Vi 

skal også have en status på vores landstrænere, så vi hurtigt kan få aftalt, hvem vi fortsætter 

samarbejdet med, og hvor vi måske skal ud og finde nye trænere. Desuden skal vi have 

forhandlet nye aftaler med vores samarbejdspartnere, så vi forhåbentligt igen kan tilbyde 

gode forhold for vores landshold. 

Vores mål frem mod 2018 vil være fokuseret på to ting. Fastholdelse af Danmarks position 

som den førende TeamGym nation, plus et endnu bedre setup omkring vores landshold – 

både hvad angår egenbetalingen og det vi tilbyder vores landsholdsgymnaster. 

Fælles for alt dette er jo vores økonomi. Vi er meget privilegerede, idet vi oplever meget stor 

støtte og opbakning fra vores samarbejdspartnere – der skal lyde en stor tak til dem. 

Desværre er økonomien også det der dikterer, hvor højt vi kan sætte overliggeren. Der 

arbejdes på mere frihed indenfor vores rammer i GymDanmark, men der arbejdes også på, 

hvordan vi kan gøre vores sport mere attraktiv for sponsorer. 

Vores resultat for 2016 bliver desværre igen et underskud. Denne gang ca. kr. -250.000,-, som 

vi arbejder på at kunne dække med noget af overskuddet fra vores aktivitetsbudget. Den 

primære grund til dette skal findes i vores manglende indtægter fra sponsorer. Ikke fra dem vi 

har aftaler med, for de har været meget rundhåndet, men fra manglende nye sponsorer. Vi 

havde startet dette arbejde op med vores Sponsorchef i GymDanmark, men efter hans 

fratrædelse var der ikke ressourcer til at fortsætte dette arbejde. Det er en af de udfordringer, 

der skal fokuseres på frem mod næste EM. 

Vi vil også gerne blive bedre til at profilere vores landshold og landsholdsgymnaster. Vi vil 

gerne fremadrettet være hurtigere på plads med aftaler omkring tøj, så vi allerede ved 

udtagelserne kan udstyre vores gymnaster med tøj, og så vi kan få taget flotte billeder 

allerede i starten af forløbet. Vi har løftet niveauet lidt i forhold til synlighed af vores landshold 

på diverse sociale medier, men vi vil gerne fortsætte den gode udvikling. 
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Så kort og godt. Det ser rigtigt godt ud. Vi har et godt billede af, hvor vi gerne vil bevæge os 

hen. Det er bestemt også realistisk, men der ligger stadig meget arbejde foran os. 

Til slut en stor tak til alle landsholdsgymnaster – også dem der ikke klarede den hele vejen til 

Maribor. Til vores landstrænere. Samt til vores samarbejdspartnere: Byggros, Svendborg 

Kommune, SG Huset, Ollerup, Vejstrup, EuroGym og Fuss & Disturb.  

Max Andersen, formand for UTG’s elitesektion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dommer og Reglement sektionen (DoRs) 

1 år med det nye reglement, som er stort set identisk med det Internationale reglement, og 

en opgradering af alle 60 dommere blev gennemført i de første måneder af 2016, samtidig fik 

vi uddannet 15 nye dommere. 

Så lidt indkøring og en uddannelse og god dialog med vores Overdommere, gjorde at vi fik 

kørt en konkurrencesæson igennem uden de store problemer, der har været en del dialog 
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med foreninger om forståelser og de nye fradrag, men ikke noget vi ikke har kunne håndtere. 

En del tanker om det nye reglement og i hvilken grad vi skal opdatere i forhold til vores ”ideer” 

men også enighed om, at vi skal lade reglementet arbejde lidt for os, også eller holde øje med 

trenden internationalt. 

Vi vil i år også prøve, som et pilot projekt, at arbejde med en ny Dommeruddannelse, og prøve 

nogle ting af. Dette kan ses på Dommer og reglement siden på gymdanmark.dk 

Jeg vil gerne takke alle vores Dommere for en kæmpe indsats i 2016, og en dejlig ånd ifb. med 

at vi stadig har noget at arbejde med, men alle har virkelig givet den en skalle for at få tingene 

til at fungere, og vi glæder os til en ny sæson.  

Kenneth Pingel, formand for UTG’s Dommer og Reglement sektion  

 

Stævner 2016 

 

Stævnesektionen også kaldet UTGSS har i 2016 afholdt 16 stævner med 16.648 deltagere. I 

2015 var deltagerantallet 16.425, hvilket giver en forøgelse på 223. 

Dette luksusproblem giver nogle plads- og tidmæssige udfordringer. I 2016 afviklede vi 2. 

runde Forbundsmesterskaber for Minipiger 9.-14. division samme weekend, som Micro 

Forbundsmesterskaber. Denne midlertidige løsning vil fortsætte indtil vi finder en permanent 

løsning. Dette kunne f.eks. være at ændre aldersinddelingen, lave en ny og ekstra række, eller 

sætte begrænsninger og krav for deltagelse i konkurrencerne. 

Stævnesektionen består af Formand Kim Lassen, medlemmerne Frank Veje Jakobsen, Lene 

Sørensen, Jette Filholm, Michael Andersen, Catrine Jessen, Iben Svensson Lund. 

Igen i år afviklede vi en Winners Final, hvor de fire bedste hold i hver række deltog i 

Danmarksmesterskaberne. Seniormix var ikke repræsenteret af nok hold til afvikling af et 

officielt DIF Danmarksmesterskab, hvilket var grunden til at Seniormixrækken ikke deltog. 

Winners Final 2016 var første gang UTG selv var arrangør for en konkurrence. Normalt har vi 

en værtsforening til at varetage mange af de praktiske og administrative opgaver, men i år 

valgte vi i UTGSS selv at stå for alt afvikling. Vi fik dog hjælp fra TeamGym Aarhus til opsætning 

af redskaber, førstehjælpere og indgangskontrol. 

Winners Final 2016 var en kæmpe succes, ikke mindst da vi sammen med GymDanmark fik 

lavet en aftale med Danmarks Radio omkring live streamning. Vi havde på dagen et studie, 

der var bemandet af Jens Jacob Juulsager, og flere TeamGym eksperter. 

Der opstod nogle forsinkelser på dagen, da der kun var én slowfotograf til stede, hvilket 
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gjorde vi måtte trække tiden af hensyn til Tv-produktionen. Læringen til næste Winners Final, 

bliver at sætte længere tid af, eller at DR stiller med en slowfotograf mere. 

Samarbejdet med svenske Sport Event Systems (SES) om resultatformidling og Tariff 

fortsætter uændret. Kontrakten løber til og med 2017, hvilket betyder kontraktforhandlinger i 

den kommende sæson. Håbet kan være en bedre aftale i hele GymDanmark, hvilket vil kunne 

reducere omkostningen til alle udvalg. 

Fra stævnesektionens side skal der lyde en stor tak til de værtsforeninger, som har hjulpet 

med den praktiske afvikling til vores konkurrencer. Det er flot at se den professionalisme og 

engagement vi bliver mødt med, når vi er ude til konkurrencerne. 

Kim Lassen formand for UTG’s stævnesektion  

 

 

Økonomi 
 

  

Realiseret Budget Realiseret Budget Budget 

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

 
     

  
 

Udvalget for TeamGym 
     

 
 

Startgebyrer 
 

            811.130  820.000             884.345        927.000  

 
 

Stævneindtægter 
 

         1.015.142  735.000          1.287.140  785.375        2.359.500  

 Kursusindtægter 
 

               16.200  185.000                56.700  110.000          110.000  
 

Lejeindtægt  Redskaber 
 

            159.030             165.000             155.589  165.000           165.000  
 

      
 

 
Indtægter i alt 

 
        2.001.502         1.905.000         2.383.774   1.987.375    2.634.500  

 

      
 

 
Mesterskaber og konkurrencer 

 
        -1.015.078  -850.000         -1.061.384  -930.375      -1.203.079  

 
NM/EM 

 
             -21.375  

  
    -50.000            -30.000  

 
Egne kurser 

 
             -25.018  -219.000            -114.976     -207.000          -227.000  

 
Fællestræninger/lejre og lign. 

 
                        -    

  
     -20.000                       -    

 
Breddearbejde 

 
                        -    

  
      -5.000              -5.000  

 
Dommerudvalg 

 
             -26.860  -14.500              -47.038      -24.000              -4.000  

 
Møder og administration 

 
           -169.611  -138.500            -125.652      -71.000          -133.000  

 
PR & markedsføring 

 
                -3.170  

 
             -22.210      -30.000            -30.000  

 

Redskabstrailere 
 

           -232.500  
-210.000 

 
           -223.000    -250.000  

        -250.000   

Ovf. Til Elitesektionen 
 

           -117.355  
 

                        -                   -                         -    
 

Øvrige udgifter 
 

                -5.262                            -                  -                         -    
 

     
  

 
Udgifter i alt 

 
       -1.616.229  -1.432.000        -1.594.261       -1.587.375   -1.882.079  

 

     
  

 
Resultat, TeamGym 

 
  385.273    473.000           789.513        400.000      752.421  
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Forslag til ændringer i TeamGym reglementer til vedtagelse på aktivitetsmødet 2016. 

 

Teknisk regulativ: 

1.1.3 Minipiger, minidrenge, minimix  

Må maksimalt være 13 år og minimum 10 år i kalenderåret for konkurrencen 

 

1.1.4 Micropiger, microdrenge, micromix  

Må maksimalt være 11 år i kalenderåret for konkurrencen 

2.5 Konkurrenceafvikling  

Set udefra afvikles hele tiden en cyklus af: rytme, bane og trampet. Undtaget for dette er dog 

rotationer med kun tre hold. Det enkelte hold er ikke sikker på at deres præstationer bliver 

afviklet i den rækkefølge, men holdet kan f.eks. starte med trampet, så rytme for at slutte af 

med bane. Opvarmningen afvikles inden holdet begiver sig ind i konkurrencehallen. Puljerne 

underinddeles i mindre grupper á 3, 4,5, 6 eller 7 hold. Derefter afvikler man de næste 3,4,5, 6 

eller 7 hold. 

Hold 1 1 8 15 

Hold 2 16 2 9 

Hold 3 10 17 3 

Hold 4 4 11 18 

Hold 5 19 5 12 

Hold 6 13 20 6 

Hold 7 7 14 21 

 

Begynder reglementet: 

1.2 Rækker og aldersbestemmelser  

Der kan tilmeldes hold i følgende rækker:  

U8-pige  

U8-drenge  

U10-pige  

U10-drenge  

U13-pige  

U13-drenge 

U15-pige  

U15-drenge 

U17-pige  

U17-drenge 

U15 må maksimalt være 15 år i kalenderåret for konkurrencen. 3 gymnaster tillades at være 

op til 2 år ældre, forudsat at aldersgennemsnittet på holdet ikke overstiger de 15 år. 

U17 må maksimalt være 17 år i kalenderåret for konkurrencen. 3 gymnaster tillades at være 

op til 2 år ældre, forudsat at aldersgennemsnittet på holdet ikke overstiger de 17 år. 
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1.6 Tilmelding og deltagerliste  

Tilmelding foregår jævnfør TeamGyms tekniske regulativ.  

På konkurrencedagen skal der være indtastes en deltagerliste med angivelse af fødselsdato 

via TeamGym Tariff Forms. Indtastningen skal have fundet sted senest 2 timer før 

konkurrencestart. 

 

 


