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Talentlandsholdet.:   Finn  

Vi har haft samling i Hammel 1-2 dec. Her havde vi Frank, Marie og Kris som gæste træner. 

Frank i momenter og teknik, Marie i bevægelse og udtryk, samt Kris i skrueteknik. 

Så en dag med aktivitet fra morgen til aften. Om søndagen afholdte vi vores kursus hvor der var 

60 tilmeldte. Det var både træner og gymnaster. Samme dag var det muligt at søge ind på 

TalentLandsholdet. Her var 8 grupper tilmeldt og 6 grupper mødte op og en gruppe(et par fra 

Skanderborg) kom ind på holdet. 

Vi har arbejdet meget med udenlandsk tur, men løbet ind i en del forhindringer, som stævner der 

har været booket op, stævner hvor ikke alle kunne deltage, på grund af aldersforskel. Så vi endte 

med en afgørelse der faldt på Geneve, men den løb også fra os i sidste øjeblik,- flybilletter der 

præcis på den dag vi skulle rejse, næsten kostede 3 gange så meget end normalt, hotel der blev 

dyrere end først beregnet. Så nu er vi endt med Holland som sidste år, ikke særlig tilfredsstillende, 

men det var det stævne der passede med den udmeldte periode. 

Vi vil kører i bus til Holland og vil forsøge at få fyldt bussen op, hvor det først er træner til 

gymnasterne og forældre der bliver tilbudt at kører med. 

Da hverken Janni(skal føde) eller Camilla(skrive eksamen)kan komme med til Holland, har vi 

En del fra holdet deltager også til fastelavns cup på BGI. Holdet er blevet inviteret til workshops 

med The Freks om fredagen. Og søndag skal holdet lave opvisning. 

Lige nu har vi travlt med planlæggeningen af vores kommende weekend samling, hvor vi igen kan 

byde på Frank, Marie og Kris og som et ekstra lille plus har vi denne gang besøg af Sarah som 

kommer fra Brasilien og er uddannet international dommer. Vi har også Natascha og Vibeke med, 

så alle 3 damer skal dømme alle grupperne om lørdagen 

Søndagen byder igen på kursus for træner og gymnaster fra hele landet og her er det igen Frank, 

og denne gang har vi også valgt at bruge Kris og foreningerne kan også få glæde af Sarah, de 

skal blot melde det til mig, så laver jeg en plan med rækkefølgen. 

Holdet skal også deltage i en opvisning i marts på BGI, men det bliver hovedsageligt nok dem fra 

Jylland, men opvisningen er opbygget således at det kan lade sig gøre på denne måde. 

Ellers har vi også en træning den 28 april og forhåbentlig også en afslutende opvisning i Tivoli. 

Vi skal også have set på hvem der skal stå i spidsen for holdet til næste sæson. Jeg har forsigtig 

spurgt Jørgen, Janni og Camilla og på nuværende tidspunkt er der ikke nogle af dem der har et 

ønske om dette, men det kan jo være det ændre sig. 

 

Kommentar eller spørgsmål til Talent.: 

Tak for rapporten. Jeg mærker at der fra foreningerne, er stor respekt for jeres arbejde omkring 

talentholdet, 

og især samlingerne hvor også trænerne er med. Jeg kunne godt tænke mig at gruppen fik sat et team 

op hvor der er nogel der kun konsentrerer sig om det praktiske, nogen der kun tager sig af det 

gymnastiske og andre som klare samlingerne. 

Det afhænger jo af om der er nogen det vil fortsætte jeres gode arbejde. Vigtigt punkt til vores 

kommende møder. 
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Event.:  Anders 

Der har været afholdt Acro cup i november i Toreby og Hammel, og det gik godt. 

I Hammel var der mage der deltog fra mange forskellige foreninger, men til gengæld 

kunne der godt være flere gymnaster og flere foreninger der deltog på Sjælland. 

I Toreby blev der lavet en fejl, da man ikke fik givet tilbagemelding til gymnasterne 

fra overdommeren, som det hele går ud på. Og derfor fik man ikke det ønsket 

udbyttet ud af hele konceptet med Acro Cup. 

Der blev også afhold Acro cup i januar på BGI og i Fuglebjerg, og det gik også godt. 

På BGI blev der afholdt dommerkursus i forbindelse med Acro Cup om søndagen, og 

der var stadig stor opbakning til deltagelse i Acro cup. 

Man skal finde ud af, om man skal fortsætte med at afholde acro cup samme dag 

som dommerkursus, da det bliver en meget lang søndagen, nu hvor der er så mange 

deltagere til Acro Cup. 

Der er også en udfordring med at afholde Acro cup på BGI, fordi der er ikke nogen 

forening som holder til der, og dvs. at udvalget kommer til at stå for alt som fx 

at lægge gulv ud, sætte borde og stole op og andre praktiske opgaver. Jeg har snakket 

med BGI, om de kunne være interesseret i at stå for det, men det virker lidt svært. 

Sidste tilmeldingsfrist for dommerne skal være samtidig med gymnasterne, i forhold 

til dommerteam og program. 

Der skal også kigges på, hvordan man udfylder rutineskema i individuelt omkring 

spring, da det bliver gjort forskelligt. 

SM/FM blive afholdt d. 6/4 af Slagelse i Antvorskovhallen 

JM bliver afholdt d. 7/4 af Skanderborg I ??? 

DM 1 bliver afholdt d. 4-5/5 af Viby i ??? 

DM 2 bliver afholdt d.25-26/5 af Fuglebjerg i Fuglebjerghallen 

 

Jeg sender stævnekontrakter ud til foreningerne, samtidig har jeg sat et max beløb på 

mad til dommerne, da der var stor forskel nogen steder. 

Beløbet er sat til 125kr pr. dommer pr. dag. 

Jeg har vedhæfte et bilag med alle foreninger, hvor man kan se hvor mange rutiner 

der er i hver forening/ landet samt hvor mange der er i hver række. 

Der er også vedhæfte et bilag, hvor man kan se hvor mange dommer hver forening 

har. 

 

Kommentar eller spørgsmål til Event.: 
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Tak for rapporten. Gruppen bliver nød til at dele opgaver ud, da der er så mange forskellige artet 

opgaver Der er ingen konkurrencer der er ens, det gælder lokaliteter, økonomi, foreninger og hjælpere 

samt en masse papir arbejde. 

Dejligt at vi igen så tidligt har fået et overblik over antal rutiner, vi er ca det samme antal som sidste år 

ca. 10 timers konkurrence uden pauser National og International er lige store Så vi kan med fordel køre 

DK1 og International den ene dag og DK2 og Internatinal den anden dag.?? Vi bliver nød til at tænke 

anderledes, i forhold til brug af dommere, ved DM, der bliver nød til at være flere, som sidder hele 

dagen, det er en kæmpe post på vores stævne budget. ?? 

 

 

 

 

 

 

Økonomi.:  Søren 

  
Her opsummering af aktiviteterne for økonomigruppen. 
  
Resultat:             Først og fremmest et flot resultat af aktiviteterne i 2018. 
                            Der er et overskud på 74.772 kr mod forventet 35.000 kr. 
  
Kommentar:      Væsentligste afvigelse fra budgettet er udgifterne til bespisning/kørsel for dommere. 
                            I fremtid vil der blive lavet rammer for, hvor mange dommere der kan benyttes til konkurrencerne, 
                            således at man har en chance for at kunne budgettere fornuftigt til konkurrencerne. 
  
Fremtid:              Der udarbejdes et excel-ark, der skal bruges som budgetværktøj for alle de, der planlægger aktiviteter. 
                            Dette skal indsendes til godkendelse ved økonomigruppen inden afholdelse. 
  
                            Der vil snarest blive udsendt retningslinier for, hvilke udgifter man er berettiget til at få dækket som dommer, udvalgsmedlem osv. 
 
 
 
Kommentar eller spørgsmål til Økonomi.: 
Tak for rapporten. Der bliver lige nu arbejdet på at forenkle vores regnskab, så det bliver endnu mere gennemsigtigt. 
Acro kassen skylder stadig 25.000,- kr. Dem skal vi have væk så hurtigt som muligt. 
 
 
 
 

Dommer.:   Natascha 
 
Acro Companion: 
Alle foreninger er oprettet, og det har sådan set været muligt at gå i gang. I samarbejde med Maja, 
er der udarbejdet en vejledning til hvordan man får oprettet sig i foreningerne. Jeg forventer at 
sende vejledningen videre til Carsten mandag d. 28. Januar, så han kan ligge den på gymtranettet. 

 
Dommerkursus: 
Der var i år 67 tilmeldte så vi har endnu engang sat rekord. 
Der er nogle få strukturelle justeringer vi kan gøre ift. Næste år. Vi tager det op i dommergruppen. 
Vi vil gerne finde et sted at være på Sjælland til næste års kursus. 
Kriterierne er: foredragssal for 70 Pers. Et lokale til 15 Pers. En hal for at kunne afvikle acro cup. Vi 
leder efter et sted vi kan være, men hvis der er nogen der har kontakter må de meget gerne give 
besked. Jeg tror vidst at Finn gav mig oplysninger til Sorø på et tidspunkt!? 

 
Kommende konkurrencer: 
Ift. Dommerteams kigger vi i den kommende måned på hvordan nogle gode dommerteams vil se 
ud. 
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Kommentar eller spørgsmål til Dommer.: 

 

Tak for  rapporten. Dejligt at høre om dommerkurset , har fra kursister fået en fornemmelse af et godt tilrettelagt kursus. 

Acro Companion er klar, så det er bare at få det lært, så hurtigt som muligt. 

Overvej hvordan der kan laves dommerteam, som sidder noget længer end vi gjode sidste år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermed en rapport med status fra uddannelsesområdet.  Kamine 

 
Som bekendt er GymTræner 1 Acrobatik materialet blevet revurderet og det skal der læses korrektur på, som er en af de første opgaver her i 2019, 
så det kan blive 100% færdig og være klar til at blive kørt igen til GymTræner Camp på BGI i efteråret. Derudover afholder GymDanmark igen 
GymInspiration i efteråret 2019 – så det er også på tegnebrættet nu her i februar, så der kan blive meldt et program ud til medlemsforeningerne. Fra 
Sports Acrobatikkens side kommer jeg med to forslag til moduler: et for erfarne trænere som gerne vil lære noget mere om artistisk udtryk og 
hvordan man grafisk bygger en rutine op og et for nye foreninger som genre vil starte acro op eller for nye trænere og hjælpetrænere. Så 
forhåbentlig er der også Sports Acrobatik trænere som vil finde GymInspiration interessant i år 
 
 
Kommentar eller spørgsmål til Kursus.: 
Tak for rapporten. Jeg glæder mig til at se det færdige resultat af træner 1 materialet, jeg er sikker på at alle trænere kunne få glæde af 

det.  Dit modularbejde til inspiration for erfarne og uøvede trænere lyder spændende. 

 

 

 

 

 

Udvikling af acro: Karina 

Jeg deltog i GymDanmark-eventet i Herning inden Sports Galla, hvor acro var på programmet som den ’nye’ aktivitet. Jeg holdt et kort oplæg om 

hvad acro kan som sport og havde desuden en af mine egne juniortrioer med til at vise nogle basis-momenter. I sammenhæng med oplægget 

fortalte vi desuden om de startpakker der er på vej indenfor bl.a. acro. Der var flere foreninger der var interesserede i at implementere acro og 

nogle af dem fik desuden mine kontaktoplysninger så de kan få et hold ud til en workshop hvis de ønsker det på et senere tidspunkt. 

Jeg har deltaget i det første møde med resten af startpakkeudvalget. Der er endnu ingen sportsgrene der har en færdig startpakke, men rope 

skipping bliver formentlig de første. Jeg har lavet en oversigt over hvilke videoer af momenter, smidighedsøvelser og individuelle momenter jeg 

gerne vil have med i startpakken, så vi er også godt i gang indenfor acro. Derudover er jeg i gang med at finde en startpakke-makker (en der hører 

til en forening der gerne vil prøve kræfter med acro eller som endnu kun udbyder det på et lidt lavere niveau og gerne vil have yderligere 

hjælp/indsigt). 

Kommentar eller spørgsmål til Kursus.: 

Tak for rapporten. Fra konsulenterne i GymDanmark har jeg fået meget positive tilkendegivelser for dit oplæg, og det er meget positivt at 

det er lykkes at få plantet et lille frø i nye foreninger. 

Startpakke, jeg tror det kunne være en ide at snakke med Kamine om en eller anden form for materiale som kunne bruges til nye 

foreninger.?? 
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Daniel: 

 
Men det kører rigtig fint i Tst vi er ved at have styr på vores roller i træner teamet 
 

 

 

 

 

Maja: 

 
? 


