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Mødedato: 1/5 2017 

Mødenavn: UIG møde 

Sted: Skype 

Til stede: Morten, Ralf, Jakob, Louise, Dorthe, Ann, Carsten med input fra Jonas og Pil.  

Referat: Af Louise Brandenborg 

 

1. EM - status 

2. Økonomimøde med Hanne, Anders og Ditte v. Ralf og Ann 

 

Ralf og Ann sender budget rundt for 2018 i forhold til aktiviteter og arran-

gementer. Læs gerne igennem og kom med input. 

 

3. Karakterer ved DM v. Dorthe 
 
Der har efter DM været spørgsmål omkring et hestespring i søndagens 
KIG disciplinfinaler, hvor der først blev tastet en karakter ind, og efterføl-
gende blev denne karakter ændret til en lavere karakter, pga. et overset 
fradrag for “out of bounce”. 
Dorthe har været igennem alle fradrag for hest for finalen og har fået op-
klaret dette spørgsmål. Der blev kåret den korrekte danmarksmester, hvil-
ket er det vigtigste i denne situation. 

 
4. DM - KG66 - Streamingforsøg - Resultatformidling v. Morten 

Morten har været til møde umiddelbart efter DM i forhold til streamingforsøget. An-
nette har skrevet referat, som bliver sendt ud, så snart dette er færdigt. Overordnet 
var streamingforsøget en succes, selvom der skulle ske justeringer undervejs i kon-
kurrencen. 

 
5. Struktur - Kun punkt til spørgsmål 

Tekst til hjemmeside og/eller kommissorier på plads? 
Der arbejdes fortsat med kommissoriebeskrivelser. 
 

6. Claus Olsen 
Claus har tidligere været ansat som ungdoms-landstræner, men efter han er blevet 
fritstillet, er han nu tilmeldt som træner til junior NM, fordi han har en gymnast, der 
skal deltage. Alexander, der er nuværende ungdomslandstræner, har sagt god for, 
at Claus kan tage med som klubtræner. 
Diskussion om, hvorvidt klubberne og de andre gymnaster, der skal deltage, vil 
stille spørgsmålstegn ved dette, i forhold til den historie, der har været med Claus 
tidligere ved DtT-samlinger. 
Der diskuteres videre om dette i MES. 
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7. Akkreditering til Nou Gymnastik v. Morten 
Morten har talt med Carsten, Anders og Ditte i forhold til at sælge eller give akkredi-
teringer væk til Nou. Det blev besluttet, at Nou ikke skal have akkrediteringerne, i 
hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. 
 
 

8. Nyt fra sektioner 
 
 

9. Talentstruktur v. Jonas og Pil 
 
Pil og Jonas er med på mødet i dag for at informere UIG om bestyrelsens nylige 
vedtagede talent- og elitepolitik - et fælles værdisæt, der skal guide os i forhold til, 
hvilken vej, vi skal.  
Kort beskrivelse af GymDanmarks talent og elitestrukutr v. Jonas: 
Strategien er, at man via langsigtet, struktureret og ansvarlig talentudvikling vil 
skabe gode seniorresultater. Dette skal eksempelvis ske via uddannelse, vidensde-
ling mellem klubberne og et generelt stort fokus på talentudvikling. 
“Vi ønsker at skabe sammenhæng” - lokalt og nationalt - både i klubberne i lokalmil-
jøerne, men også nationalt i GymDanmark og DIF. 
Det langsigtede perspektiv: Udviklingsorienteret træning - ikke så meget fokus på 

resultater - med det perspektiv i baghovedet, at der er dårlig sammenhæng mellem 
Age Group Succes og Senior Succes - sagt med andre ord, at man ikke behøver 
være en dygtig gymnast som juniorgymnast for at blive en dygtig seniorgymnast. 
Det kortsigtede perspektiv: Gymnasterne skal først og fremmest komme til næste 
træning! 
 
Fokus på en sen(ere) specialisering, og først intensivere træningsmængde i en se-
nere alder. Forskning har vist, at tidlig specialisering kan øge risikoen for overbe-
lastningsskader, demotivering, mistrivsel mv.   
 
Næste skridt er en strategiaftale med DIF samt at videreudvikle på uddannelserne.  
 
 
Sammenfatning fra UIG: 
- Der kan være fokus på elite og der kan være fokus på mængden/bredden 
- Det er vigtigt, at være opmærksom på, at der er forskel på drenge og piger i for-
hold til “sen specialisering” fordi de topper på forskellige tidspunkter i forskellige al-
dre 
- Det er vigtigt, at vores reglement/trinsystem bliver tilpasset, så der i hvert fald er 
mulighed for, at klubberne og trænerne fokuserer på den enkelte gymnasts udvik-
ling og ikke har stort fokus på vinderen, medaljer osv. 
 
 

10. Næste møde 
Mandag d. 29. maj(Skype) 
 


