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Mødedato:  25. november 2018 

Mødenavn: Udvalgsmøde 

Sted: Dalumhallen  Mejerivej 1  5260 Odense    

Afbud: Anders, Maja, Søren. 

Referat: Poul 

 Dagsorden Beslutning Ansvar 

1 Årsmøde Sportsacro årsmøde lørdag eftermiddag 
Jeg fortalte om udvalgs- valget og 

baggrunden for den frustration der blev, da 
Karina også stillede op til udvalget. Det er nu 

lagt begved os og vi skal videre. 
  
Kommentar og ideer fra foreningerne 

Dejligt at mange klubber var repræsenteret, 
der var en god dialog, men alt for lidt tid.  

 

 

1 Organisation i 

udvalget 

Kommentar og evt. ændringer til oplæg 

Hovedansvarlig og support personer for alle 
kasser blev gennemgået. 
Der er sket enkelte ændringer. Se bilag. 

 
 

 

2 Kalender og møder Kommentar og evt. ændringer til oplæg 
Vores første møde blev afholdt i 

Dalumhallerne. Et rigtigt godt sted, som hvis 
det er muligt, vil være vores mødested i 
Odense  Der kan dog være problemer den 

26-06-2019 så vil det blive på skolen i stedet. 
Møder er sat ind for hele vores udvalgs år, 

husk at melde fra i god tid. 
Alle som ikke kan komme til møderne skal 
kommenterer dagsorden, inden skriftlig eller 

igennem supportpersoner.  
 

 

3 Økonom Status 25 november 2018 
 

Budget lægning og økonomisk retningslinjer 
for underudvalg  ( Oplæg ) 
 

Budget for DM1  ( Oplæg ) 
Budget for DM2  ( Oplæg ) 

 
Status for arrangementer der er afviklet 

Søren 
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Status for kommende arrangementer.  
Da Søren ikke har kommenteret dagsorden, 
så ved jeg ikke hvor vi står pt. 

Finn ønsker retningslinjer for et evt. overskud 
på kursus i forbindelse med talentholdet, han 

vil gerne samle sammen så han kan belønne 
gymnasterne lidt, enighed om at det giver 
god mening, 

Vi mangler dog viden om fremgangsmåden 
da det hele går over GymDanmark.? 

Spørgsmål om hvad de store event må koste 
skal drøftes snarest, oplæg fra Økonomi.? 
 

 

4 Talent & Elite 

 

Forenings kommentar ved talent træninger 

Der er ikke kommer nogle. Fuglebjerg 
gymnaster meget glade for det nye Team og 

deres oplæg, Viby glæder sig til 
trænerkursus, Kamine synes det var bedre 
sidste år 

Træner vurdering af acrobater og deres stade 
Der er par/grupper der virkelig har flyttet sig 

siden starten, andre står mere stille, Der 
vurderes hele tiden, Finn og hans hold har 
gruppens fulde opbakning, til at tage nye ind 

og om nødvendig tage andre ud af holdet. 
Tilmeldinger til Søndagskurset fra trænere.? 

Der er i alt 51 stk. der har tilmeldt sig. 
Finn undersøger hvilken foreninger der er 
trænere fra, det vil give et overblik. 

Forventet udgifter ved opvisninger 
Noget for noget. Opvisninger er modydelse 

for træningstimer på Sorø Ungdomsskole og 
BGI  Udgifter vil være transport og bro for 
trænere  Husk at køre sammen. 

Kommer der andre opvisninger, skal alle 
udgifter dækkes af arrangører   

 

 

5 Dommere / Regler 

 

 

Acro Companien  Styring og økonomi.? 

Skemaer er købt og betalt. 
Klubber bestiller og betaler de skemaer de 

har brug for, får de for mange, kan de jo 
bruges til næste sæson, får de for få, kan der 
efter bestilles. 

Når betalingen er registreret afsendes 
skemaer 

 
Dommerkursus.Instruktører og plan 

Natascha 
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Kursus gebyr 950,- kr. Tilmelding er åben. 

Karina og Jørgen er blevet spurgt om at være 
lærer på kurset, vender tilbage 
Vigtigt at kursister har en gymnastiks 

forståelse og viden om det mest elementære 
Kursister skal være 16 år for at kunne 

deltage på kurset og kan til de fylder 18år 
kun være bisidder ved større Event  
 

Praktisk tilrettelæggelse. ? 
Natascha tilrettelægger dommer kursus 

Anders står for det praktiske ved AcroCup 
Dommerkomite udarbejder program for 
AcroCup 

 
Udarbejdelse af komplet dommerliste.? 

Der skal i god tid før vi begynder på 
konkurrencerne,  udarbejdes en komplet liste 
over dommere, på alle niveauer.  

 
Resultatformidling ved vores konkurrencer.? 

Dette punkt skal drøftes i dommer gruppen 
 

6 Uddannelse 

 

Gym træner 1 og 2.  Hvad kan vi gøre.? 
Kamine fortalte om arbejdet med at 
moderniserer kursus materialet til træner 1 

og hun vil nu gå i gang med materialet til 
træner 2 

Træner kursus på foreningsbasis.? 
Der blev snakket om mulighederne for at 
komme ind på skolerne og undervise 

idrætslærer  og den vej igennem komme ud 
til flere ( 9 og 10 klasser skal op til eksamen 

og acro kan være et godt alternativ) 
 
 

Kamine 

7 Events 

- 

Acro Cup 17/11 Toreby og 18/11 Hammel 
Evaluering 

Toreby. Vibeke stod for arrangementet både 
som arrangører overdommer speaker og 

programlægger  Pernille fra Greve John fra 
Toreby og jeg selv var sidde dommer Ingen 

formøde eller stategi, vi gik lige i gang . 
Det er ikke sikkert at gymnasterne mærkede 
vores manglende plan men personlig var jeg 

ikke tilfreds med måden konkurrencen blev 
håndteret   

Karina fortalte lidt om Hammel hvor det også 
havde knebet lidt med planlægning og 

Anders 
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dommermøde  

Konklusion vi må have nedsat et lille udvalg 
som udarbejder nogle klare linjer for afvikling 
af AcroCup   Natascha laver et oplæg 

 
Acro Cup  forår 2019  

Vest. BGI Søndag den 13 Januar  
Øst. Svinninge kunne være en mulighed hvis 
datoen kunne flyttes til ugen før  Anders 

tager kontakt med Natascha 
Stævnekontrakter  

Anders udsender  
Økonomisk retningslinier for konkurrencer. 
Økonomi gruppen må sætte sig sammen 

snarest  
Nytænkning ved kommende konkurrencer  

Mens vi spiste var der en rigtig god diskusion 
om emned, jeg fornemmede at alle var enige 
om at vi på en eller anden måde skal ændre 

på vores DM . 
Forslag.: DM1 ændres til kvalifikation 

konkurrence. 
Forslag.: DM1 kun for DK1 og DK3 
Der var forslag om at sætte en undersøgelse i 

gang blandt alle vores klubber, for at få 
klubbernes holdning til spørgsmålet. 

Natascha prøver at udarbejde et 
spørgeskema. 
 

Der skal snarest sendes spørgeskemaer ud til 
foreningerne ang. Hvor mange de stiller med 

til konkurrencerne i 2019.  
På skemaet kunne vi måske også få antal på 

uddannede dommere som forventer at være 
med ved de forskellig event i 2019  
 

Resultatformidling udskrivning af diplomer 
o.s.v. det skal drøftes i Event gruppen 

 
 

8 Udbredelse Der er p.t. 26 foreninger på GymDK  som 
skriver de har Acro på deres program. 
Vi må have kortlagt hvad disse foreninger 

egentlig har gang i   
Vi skal i nær kontakt med 

Eskildstrup, Ørsløv og Helsinge som er i gang 
Jeg skriver et julebrev til alle foreninger, der 
har acro som en aktivitet, fortæller lidt om 

organisationen i vores udvalg og de 

Poul 
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muligheder vi har for at hjælpe og støtte  

 

9 Eventuelt 

 

Vi nåede ikke dette punkt,  Alle 

10 Næste møde Søndag den 3-3-2019  Slagelse 

Den 27-1-2019  Ønsker jeg en kortfattet 

rapport fra alle ansvarlige, jeg vil i god tid før  

stille  spørgsmål til hver gruppe. 

 

 


