Årsberetning
2010

Indhold
Medlemstal

3

Gymnastikåret i glimt 4-5
Eurogym

6-7

Styrket uddannelse

8

Samarbejde

9

Elitearbejde

10-11

Eliten i aktion

12-13

DGF i dialog

16

Sponsering

15

Økonomi

16

Nyt om navne

18

DGFs udvalg

19

DGF siger tak

20

Sol over Danmarks Gymnastik Forbund
Solen har på mange måder sat sit præg på DGF det forgangne år. Når vi
i skrivende stund lægger forord til årsberetningen, er det umiddelbart med
et smil på læben og med gode minder om året, der gik i DGFs verden.
Forrygende festival
Solen skinnede på 4.200 glade og forventningsfulde unge gymnaster fra
hele Europa, da Odense var omdrejningspunkt for EUROGYM 2010. Det
gode vejr var stort set med os hele vejen rundt fra åbning til afslutning.
Der var sol, godt humør og spændende gymnastik på alle opvisningssteder og i de fem kystbyer, der bakkede solidt op om eventen.
Tilbagemeldingerne fra deltagere og samarbejdspartnere tyder da også
på, at eventen fremstår som en solstrålehistorie. Det skyldes ikke mindst
de mange hundrede frivillige hjælpere i og udenfor vores foreninger,
der hver især ydede en fantastisk indsats.
Hjælp udefra
EUROGYM 2010 fik tilført yderligere solstråler, da ”Fonden til Markedsføring af Danmark” bevilgede 1,5 million til eksponering af eventen.
Tilgangen af eksterne midler har i det hele taget været opmuntrende
det seneste år. Nordea-fonden har gjort det muligt at få projekt
”Kvalitet i børnegymnastikken” ud over rampen. Trygfonden fik også
solen til at skinne ekstra, da tilsagnet om finansiering af ”Motorikmaskinen” var en kendsgerning.
Prop i hullet
Desuden tyder det på, at vi har fået sat en god og forhåbentlig solid
prop i medlemstilbagegangen. De seneste tal viser fremgang på den
front, og vi har lov at tro på, at det arbejde, der gøres i foreningerne og
i forbundet, har sin andel af æren for den positive effekt. Også den nye
kontingent- og licenspolitik ser ud til at være kommet godt i gang.
Udover ovenstående kommer denne beretning også bagom ”DGF i dialog” og den nye elitære organisering, der skaber fokus på talent og
elitearbejde i alle miljøer. Du vil naturligvis også kunne læse om en lang
række gymnastiske tiltag og aktiviteter i forbundet.

Tekst: Anne Pøhl, Jan Donde,
Henrik Bertelsen
Grafisk tilrettelægning og
tryk: Lead Marketing
Fotos/illustrationer:
Bo Thureby, Steven
Rasmussen, Martin Guld
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Realitetssans
Inden vi helt får solstik, begynder vandet at vælte ned fra en ellers blå
himmel. Måske et lille varsel om, at træerne ikke vokser ind i himlen, og
om at vi skal have konstant fokus på optimal udnyttelse af de økonomiske
ressourcer, søge nye ”sugerør” og i det hele taget fortsætte udviklingen
og den konstruktive dialog med gymnasterne, foreningerne og alle
andre samarbejdspartnere.

Oplag: 500 stk.
Dato: September 2010
Udgiver: Danmarks
Gymnastik Forbund,
Idrættens Hus, 2605 Brøndby

Flemming Knudsen
Formand

Jan Donde
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For første gang i fem år taber DGF ikke længere medlemmer.
Efter års tilbagegang i medlemstallet er det endelig lykkedes
DGF at stabilisere medlemstallet.
Tallene pr. 1.1. 2010 viser, at DGF
tæller ca. 112.500 gymnaster og
knap 300 foreninger - og tallet
stiger fortsat. Det er en tilfredsstillende udvikling på et problem,
som med rette har fyldt meget i
forbundet.
Ny kontingentmodel
Metoderne til at få stoppet medlemsflugten har været mange og
blandt andet omfattet en ny kontingentmodel. Den nye model er
bygget op om et foreningskontingent baseret på antallet af
medlemmer, dog maks. 4000 kr.

pr. forening, og et aktivitetskontingent på 750 kr. pr. valgt konkurrenceaktivitet. Alle medlemsforeninger kan frit benytte forbundets breddetilbud. Fra 1.
januar 2010 skal alle gymnaster,
som dyrker konkurrencer (enkelte
konkurrencer har dog licensdispensation), indløse en konkurrencelicens. Licensen koster 200 kr.
om året og er personlig.
Flere medlemmer
Med et stabilt medlemstal i ryggen
ser forbundet nu fremad og går
efter atter at øge medlemstallet
- dels gennem øget dialog, dels
gennem endnu flere tilbud målrettet gymnaster og foreninger.

Baggrund
Den store medlemsflugt startede tilbage i 2006 efter, at
repræsentantskabet havde
indført et nyt kontingent på 8
kr. pr. medlem. Det blev siden
hævet til 11 kr. pr. medlem,
inden en ny kontingentstruktur blev vedtaget.
Medlemskontingentet var formentlig en af de store årsager
til en medlemstilbagegang, som
kostede forbundet knap 40.000
medlemmer og ca. 100 foreninger over en 4-årig periode.
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Gymnastikåret i glimt
2010 har budt på mange og forskelligartede aktiviteter i DGF
- fra foreningsrettet ungekampagne til Efterskole DM'er, Gymnastikskoler,
shows, camps og royal opvisning.
Har I det, de unge vil ha'?
Det spørgsmål stillede DGF alle
medlemsforeninger i efteråret
2008 og indbød samtidig til foreningsaftener otte steder i landet. Det var startskuddet på
DGFs ungekampagne, hvis mål
var at fastholde de 10-18-årige i
foreningslivet. Kampagnen var
opbygget som en tre-trinsraket
med foreningsaften, foreningsbesøg og til sidst en temadag for
de unge med fed gymnastik og
foredrag. I alt 20 foreninger deltog i foreningsaftenerne og 13
foreninger valgte at gå hele
vejen og lave et decideret kvalitetsudviklingsprojekt for de unge
i foreningen. Siden har fem foreninger, Eskilstrup G&IF, Slagelse
GF, GF Købe Bugt, Randers
Gymnastiske Forening og
Nyborg Atlet Forening fået DIFs
certifikat på at have et Godt
Idrætsmiljø for Unge. DGF siger
tillykke og fortsætter i øvrigt
ungekampagnen yderligere to år.

Efterskole DM i SpringRytme: Ny deltagerrekord

Efterskole-DM i Rytme
er et hit

Efterskole DM i Spring-Rytme har
i sin 6-årige levetid udviklet sig
til en kæmpesucces. I 2010 satte
arrangementet ny deltagerrekord
med 66 hold. Teamgym Aarhus
bød velkommen i Vejlby-Risskov
Hallen, hvor stemningen nærmest var ekstatisk. Der blev heppet og jublet over alle holds
præstationer. Selvom det var
konkurrence, lød meldingerne
hele vejen rundt, at det var oplevelsen, der talte. Stemningen, det
ekstra pres og en anderledes forpligtelse overfor holdkammeraterne var i højsædet, og humøret
var højt over hele linien.
Vesterlund løb med sejren i Arækken for både piger og drenge, Stevns blev mix-guldvindere i
både A- og B-mix, mens
Flemmings drenge og Bjergsnæs'
piger vandt i B-rækken.

På bare to år har Efterskole DM i
Rytme allerede fået godt tag i
rytmeglade efterskoleelever. I
2010 deltog 19 hold fra 11 forskellige skoler. Det blev en
”super fed” dag - ifølge deltagerne om muligt endnu bedre end
sidste år. Helt i tråd med sidste
års konkurrence, blev det Stevns,
der løb med guldet i begge rækker. De øvrige medaljer delte
Vejstrup, BGI og Flemming
Efterskole mellem sig. DGF siger
tak til alle deltagerne for en forrygende dag og vender tilbage
igen næste år.
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i 2009. Succes'en var så stor, at
samarbejdet gentages i 2010
(efter redaktionens slutning).

Golden Age Gym Festival:
Knap 200 gymnaster +60 år
tager af sted til Portugal for at
hygge sig, dyrke gymnastik - og
nyde det gode vejr.

Gym Camp:
Både i øst og vest og med masser af spring, rytme og sociale
happenings på programmet.

Gymnastikskoler:

Fanølejr:

20 steder i landet - med mulighed for at fokusere på en
udvalgt konkurrencedisciplin.
Mere end 800 børn deltog.

Kun for trampolinspringere og
evigt populær.

Gymnasiade:
DGF i Tivoli:
DGF og udvalgte foreninger
gæstede Tivoli i København og
bød på opvisninger og workshops
i forbindelse med IOC Kongressen

Skole-OL i Quatar. DGF deltog
med fuldt hold for både kvindelige og mandlige idrætsgymnaster.

Get Moving:
DGF er selvfølgelig med i
Sundhedsstyrelsens kampagne
målrettet danske skolebørn. Vi
udbyder workshops i Movin'Kids
og Stavlege - og med stor succes.

Royal gymnastik:
DGFs Spring-Rytme herrelandshold var blandt de udvalgte til at
optræde for Hendes Majestæt
Dronning Margrethe ved et
kæmpe show i juni i Århus.

Move it, kids:
Et tilbud til SFOer om hjælp til at
introducere børnene til forskellige idrætter, herunder gymnastik.

Ungekonvent:
Unge instruktører fik inspiration
til hele sæsonen på DGFs
Ungekonvent.

Gymnastikåret i glimt

Det skete også i 2010

EUROGYM
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EUROGYM:
Forrygende gymnastikfestival
Med 4.200 glade gymnaster, sol fra en skyfri himmel stort set hele ugen,
veloplagte hjælpere og masser af gymnastik på programmet var der lagt
op til et brag af en uge, da EUROGYM for alvor gik i gang d. 10. juli 2010.

Åbningsceremonien med masser
af unge, der spontant strømmede ind på plænen for at danse
med til EUROGYM Flash Mob
Dansen, var et godt billede af
ugen, der kom. Odenses gader,
omegnens skoler og i særdeleshed området omkring Odense
Idrætspark var i uge 28 fyldt med
engagerede, veloplagte og glade
unge gymnaster fra hele Europa.
De fik for alvor sat gymnastik på
nethinden hos odenseanerne.
Populære workshops
I løbet af ugen gæstede mange
af de unge gymnaster en af de
fem kystbyer - Assens, Nyborg,
Bogense, Middelfart og Fåborg for at give opvisning, ligesom
Odenses gader og parker bød på
et væld af gymnastiske indslag.
De mange deltagere havde desuden mulighed for at tilmelde sig
en række forskellige workshops fra de klassisk gymnastiske til de
mere alternative som dans, stunttræning, cykling og big splash
(udspring).

Elever fra Gymnastikhøjskolen i
Ollerup var instruktører på
hovedparten af de mange workshops, og fra såvel deltagere som
trænere, forældre og arrangører
har der kun lydt ros for indsatsen.
Stor ros til hjælperne
Uagtet, at det gymnastiske program med en række nye workshops og ekstra mange opvisningsmuligheder begejstrede
både deltagere og den europæiske gymnastikorganisation, var
det noget helt andet, der fik flest
roser med på vejen - nemlig de
mange frivillige hjælpere.
Hjælpernes engagement og imødekommende adfærd var med til
at gøre EUROGYM 2010 til noget
ganske særligt for de mange deltagere.
Galla vakte jubel
Traditionen tro bød eventen
også på en galla. De udvalgte
hold fra 16 forskellige lande kvitterede med et afvekslende show

med masser af underholdning bundet sammen af en fortælling
om mødet mellem en mand og
en kvinde i eventyrland.
Gallaen bød på norske jenters
rytmer til Abbamusik, slovensk
fortolkning af Avatar og forrygende franske akrobater.
Belgierne talte mere end 220
gymnaster og fyldte med deres
gule trøjer hallen ud på fantastisk vis. Størst begejstring vakte
dog holdet fra England, som
bestod af gymnaster med downs
syndrom. Holdet mødte frem i
fængende sølv og gulddragter
og udførte en flot rytmeserie,
som fik stående ovationer fra
publikum.
Flash Mob satte punktum
Den 7. EUROGYM 2010 sluttede
som den startede - med begejstrede gymnaster, som strømmede ind på plænen på Odense
Stadion for at være med i den
originale EUROGYM Flash Mob
Dance.
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Vidste du, at:
Organisationskomiteen har afholdt over 30 møder
Der er udarbejdet 20 opdaterede versioner af budgettet
Der er bagt over 56.000 morgenmadsboller
Der er udleveret over 23.000 frokostmåltider
Der er udleveret 23.000 aftenmåltider
Der er brugt 55.000 plastiktallerkner
Der er drukket over 55.000 liter vand
Der er udleveret 13.800 ruller toiletpapir
Skoler og hoteller har haft over 28.000 overnatninger
Over 500 frivillige har været i gang
Ingen gymnaster fik alvorlige skader
Der blev spist 75.000 stk. frugt
Du kan finde masser af billeder og videoklip fra
EUROGYM 2010 på DGFs hjemmeside.

Uddannelse
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Styrket uddannelsesområde
DGF har succes med nyt koncept for Lokale kurser.
Fremadrettet fokuseres på ny samlet kursus- og uddannelsesstruktur.
Uddannelse, kompetenceudvikling, vidensdeling - det er nøgleord for udvikling af gymnastikken
og foreningslivet, og det er derfor
en central parameter i DGF. Men
pt. hænger det dårligt sammen
med en gennemsnitlig kursusaktivitet på ca. 1.100 kursister om
året. Forbundet har derfor sat
målrettet ind på at opprioritere
kursus- og uddannelsesområdet,
og allerede nu går tendensen i
den rigtige retning.

Erfaringer med varemærkeregistrering
En af de konkrete erfaringer med
lokale kurser bød samtidig på
erfaringer med varemærkeregistrerede gymnastiktilbud i form af
zumba. Det kræver en hel del
administrativt arbejde, men erfaringerne var positive og åbner op
for lignende tilbud. Det afgørende er i virkeligheden, hvad foreningerne og instruktørerne efterspørger.

Succes med lokale kurser
Et af de konkrete tiltag har været
søsætningen af et nyt koncept,
Lokale kurser, hvor foreningen og
DGF i samarbejde udbyder kurser.
Det er allerede blevet en succes
med mere end 200 kursister.
Konceptet bygger på idéen om at
gøre det nemt og billigt for foreningen at sende instruktørerne
på kurser, samtidig med at det
åbner for et meget bredere kursustilbud i DGF-regi. Konceptet
Lokale kurser er blevet rigtig godt
modtaget, bl.a. i forbindelse med
vores zumba-events og -certificering, og forbundet har store forventninger til konceptet.

Komprimeret Træner 1
Efterspørgslen var også kodeordet
for den revidering, som DGFs
Træner 1 uddannelse har undergået i 2010. Tidligere er uddannelsen blevet udbudt i adskilte
moduler, hvilket har betydet, at
kun meget få har gennemført
hele uddannelsen og fået hele
Træner 1. For at sikre et intensivt
og fokuseret forløb udbydes
uddannelsen nu på et 5-dages
kursus samtidig med at det også
er muligt at blive specialiseret
inden for rope skipping tillige
med bredde, rytmisk og springrytme.

Samlet struktur
Endelig er der i 2010 blevet truffet beslutning om at allokere flere
administrative ressourcer til
uddannelsesområdet, konkret en
halvtids konsulentstilling (effektueres fra 2011). Desuden er det
målet at få Uddannelsesudvalget
på benene igen, så kursus- og
uddannelsestilbuddene har såvel
en administrativ som en politisk
forankring. Foreløbig bliver den
primære opgave at skabe en samlet struktur over de mange
uddannelses- og kursustilbud,
som forbundet har, og på den
baggrund identificere fremtidige
fokusområder inden for DGFs
kursus- og uddannelsestilbud.
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DGFs samarbejde med DGI Gymnastik om ny Springsikker-uddannelse er
skudt i gang. DGF trækker fitness-tøjet på.
Man løfter som bekendt bedst i
samlet flok, og det er en del af
baggrunden for, at DGF i det forgangne år har brugt mange ressourcer på forskellige samarbejdsprojekter. Overskrifterne for
samarbejdsprojekterne er
”Sikkerhed i spring” og ”Fitness i
foreningen”.

ninger for at tilrettelægge
springtræning på det rette
niveau for hver enkelt gymnast.
Uddannelsen beskæftiger sig
derfor med en lang række aspekter af springtræningen - fra redskaber og springopstillinger til
biomekanik, modtagning, progression, teknik og etik.

En Springsikker realitet
Springsikkerhed er et evigt aktuelt emne inden for gymnastikforeninger med springgymnastik på
programmet. Som landsorganisationer føler både DGF og DGI
Gymnastik en særlig forpligtelse
til at sætte sikkerhed i fokus i
forbindelse med springaktiviteter.

Det er håbet, at Springsikkeruddannelsen kan minimere risikoen for springulykker og samtidig fremme springglæden og
evnerne hos danske gymnaster.
DGF og DGI Gymnastik har
uddannet instruktører og flere er
på vej. I løbet af efteråret udbydes de første Springsikkeruddannelser på niveau 1.

De to organisationer er derfor
gået sammen om at udvikle en
egentlig spring-uddannelse, som
skal højne sikkerheden i springtræningen. Uddannelsen er
opbygget i (foreløbig) fem progressive niveauer inden for hhv.
trampet og måtte. Målet med
uddannelsen er at give instruktørerne de bedst mulige forudsæt-

Næste skridt i samarbejdet er
udvikling af uddannelserne på de
højere niveauer. Desuden er der
taget initiativ til at udarbejde
materialer til certificering af
Springsikker-foreninger. Det forventes lanceret i løbet af 2012.

Fitness-tøjet på
Fitness fylder ikke bare i fitnesscentrene, men heldigvis også i
stigende grad i foreningerne takket være DIF og DGIs fælles
projekt Foreningsfitness. I det
forgangne år er foreningsfitness
også blevet en del af den daglige
drift i DGF, idet DGF i samarbejde med DIF har afsat en halvtids
konsulentstilling til at fungere
som koordinator.
For DGF er det en naturlig udvikling i højere grad at tænke fitness og fitness-relaterede produkter ind i forbundets ”sortiment”. Derfor giver det også god
mening at blive en mere integreret partner i projektet og få
Foreningsfitness helt ind ”under
huden” og optimalt set videre til
medlemsforeningerne.

Samarbejde og udvikling

Springsikkert samarbejde

Elite
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Elitearbejde i forandring
Elitearbejdet i DGF har været under stor forandring det seneste år
- både på de indre og ydre linier med bl.a. nyt Eliteudvalg, etablering
af Elitekurs-netværket og nye landshold.
DGF har gennem det seneste år
været involveret i netværket Elitekurs. Netværket startede som en
konsekvens af Team Danmarks
besparelsesrunde ultimo 2009, og
netværkets primære omdrejningspunkt er den mangfoldige talentudvikling. DGFs formand Flemming
Knudsen er repræsenteret i boardet for Elitekurs.
Elitens rammer
Elitekurs har som formål at igangsætte debat om rammerne for
udvikling af eliteidrætten i Danmark. Netværket ønsker at skabe
forståelse for oprettelse af et
konkret talentudviklingskoncept
for alle sportsgrene i Danmark,
også dem som står uden for Team
Danmarks medaljesatsninger.
Elitekurs anerkender det elitearbejde, som udføres i Team Danmark.
Derfor ønsker Elitekurs en politisk
drøftelse af, hvordan det danske
samfund fremadrettet kan bakke
op om talentudviklingen, som er
grundlaget for, at der kan skabes
elitesportsfolk og bevares et aktivt
klubmiljø.

Med i opstarten
DGF har i form af primært sportschef Henrik Bertelsen spillet en
væsentlig rolle i etableringen af
netværket og har derigennem fået
lejlighed til at præsentere vores
nyudviklede talentudviklingskoncept for alle øvrige specialforbund,
DIF og Team Danmark. Forbundet
mener, det er med til at skabe
forståelse for DGFs særegne situation som et multiforbund af forskelligartede gymnastikgrene.
Nyt koncept for talentudvikling
Det nye koncept for talentudvikling i DGF bygger på en partnerskabsmodel, hvor interessenterne i
talentarbejdet - forbund, forening
og gymnast - byder ind med lige
dele engagement og økonomi.
Støtte efter dette koncept forudsætter således en lokal forankring
og vil gradvist blive implementeret i 2011. En mindre del af bevillingen er endnu ikke øremærket,
og kompetencen til at fordele
denne del ligger i det nye eliteudvalg. Ideer til talentudvikling efter
partnerskabsmodellen er således
meget velkomne.

Ny eliteorganisering i DGF
Med repræsentantskabets bemyndigelse har der gennem det seneste års tid været arbejdet hårdt på
at få en tidssvarende organisering
af elitearbejdet i DGF. Under ledelse af formanden for DGFs Topeliteudvalg, Dan Østergaard, har
der været gennemført en proces,
hvor alle relevante interessenter i
forbundets elitearbejde er blevet
inddraget.
Med Team Danmarks indsnævring
af støtteberettigede gymnastikgrene gav den gamle organisering
med fire satsningsområder (trampolin, tumbling, mandlig og kvindelig idrætsgymnastik) ingen
mening.
Alle discipliner repræsenteret
Det nye Eliteudvalg består af alle
gymnastikdiscipliner med elitære
ambitioner og målsætninger.
Eliteudvalgets formål er at udarbejde DGFs overordnede elitemålsætning og elitepolitik, som efterfølgende skal godkendes af DGFs
forbundsledelse.

11

Elite

Udvalget skal sikre implementering af forbundets elitepolitik og
udarbejde fælles rammer for bl.a.
talentarbejdet, træner- og kraftcenteraftaler, økonomiske retningslinjer, krav og kriterier etc.
Sejerøe som formand
DGFs ledelse har udpeget Mads
Sejerøe som formand, og udvalget er så småt begyndt at øve sig
på den nye organisation. Der har
været afholdt et uformelt møde
omkring baggrund og intentioner
med udvalget.
Den nye organisation skal formelt
godkendes på dette års repræsentantskabsmøde. Endvidere
afventes aktivitetsudvalgenes
endelige udpegning af medlemmer.
Ved siden af eliteudvalget etableres et Team Danmark (TD) udvalg,
som skal varetage samarbejdet
med TD, som pt. kun omfatter
trampolin. Dan Østergaard er udpeget til formand for TD udvalget.

Medlemmer
i Eliteudvalget
Kvindelig og
Mandlig Idrætsgymnastik 2
Trampolin & tumbling

2

Rytmisk Sportsgymnastik og Grand
Prix/Æstetisk

2

Spring-Rytme

1

Rope Skipping

1

Sports Acro

1

Formand
(Mads Sejerøe)

1

Team Danmark formand
(Dan Østergaard)
1

Landshold i Teamgym
2010 bød også på ændringer i
Teamgym-regi (Spring-Rytme),
idet den europæiske gymnastik
union (UEG) efter sidste års repræsentantskabsmøde overraskende
hurtigt besluttede at ændre konditionerne for EM i Teamgym.
DGFs Spring-Rytme udvalg var
heldigvis godt forberedte og det
gav mulighed for at handle hurtigt. Derfor vil Danmark som det
første land være repræsenteret
med landshold i stedet for klubhold ved det kommende EM i
Malmø 19.-24. oktober 2010.
På den baggrund er der ansat ni
nye landstrænere og efter
omfangsrige udtagelsesprocedurer i marts 2010 blev DGF med
et pennestrøg 6 landshold rigere
(herrer, damer og mix i både
junior og senior). Det bliver spændende at følge de nye landshold
ved EM i Malmø og fremover.

Elite
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Eliten i aktion
DGFs mange landsholdsgymnaster har repræsenteret Danmark på bedste vis
i løbet af 2010, og det blev til flere medaljer i løbet af året.

EM-bronze i trampolin
For første gang siden 1993 kom
danske trampolinspringere på
medaljeskamlen ved et EM. Det
lykkedes for Mads Ehlers (Bellinge
Gymnasterne), Christian Andersen
og Daniel Pæst (HTT) og Peter
Jensen (MK31) at holde styr på
nerverne og have det fornødne
overblik og rutine til både at
springe flot og taktisk i holdfinalen. Det sikrede holdet de eftertragtede medaljer. Øverst på
skamlen kom det tyske hold, som
dagen igennem imponerede med
utroligt flot trampolinspring, og
sølvmedaljerne gik til Hviderusland.
Sølvmedalje ved tumbling
World Cup
Jonas Green leverede en flot præstation ved World Cup'en i Ghent,
hvor han vandt sølv. Han blev kun
slået af VM-sølvvinderen Mikhail
Kostyanov. Jonas sprang to stilfulde og svære øvelser og henviste

dermed to franskmænd til kampen om tredje pladsen. Dermed
forsvarede Jonas sin anden plads
fra den indledende runde, hvor
han også viste sig som feltets
anden bedste. På femte pladsen
kom Daniel Rye, som også gjorde
en god figur i finalen. Tobias
Hulgaard blev offer for reglen om
at kun to mand fra hver nation
kan gå i finalen - han lå ellers nr.
fire efter de indledende runder.
Vammen firedobbelt Nordisk
mester
Ved NM i idrætsgymnastik vandt
suveræne Helge Vammen fire
meget flotte guldmedaljer på
gulv, hest, barre samt i mangekampen. Helge Vammen vandt
desuden bronze i bensving og i
reck. Mathias Lee Hansen sikrede
sig sølvmedaljen i ringene og
Stefan Mortensen blev nr. 4 på
gulvet og vandt sølv på hest.
Danmark vandt sølv i holdkonkurrencen. Hos kvinderne gik eneste
disciplinfinale til Mette Hulgaard i
spring over hest, hvor hun fik sølv.

Bronzemedaljer til Præst og
Jensen
Ved World Cup stævnet i Schweiz
vandt det danske synkronpar
Peter Jensen og Daniel Præst
bronze. Med mindst mulige marginal til de canadiske sølvmedaljetagere, nemlig 1/10 point viste de
to danskere deres høje niveau.
Deres stil var præget af lidt vanskeligheder undervejs i øvelsen,
men de havde klart højeste synkronkarakter i finalen: 9.5. Det er
den tredje bronzemedalje i World
Cup sammenhæng, de to danskere tager hjem.
Peter Jensen havde også kvalificeret sig til den individuelle finale,
hvor han lå nummer 7. Efter en
god start kom Peter i vanskeligheder, men han viste endnu engang
forbilledlig moral og fik kæmpet
sig igennem sin øvelse. Det rakte i
sidste ende til et avancement til 6.
pladsen.
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Gug satte verdensrekord
Ved VM i Rope Skipping i London
lykkedes det for Gug Rope Skipping
Team at slå den officielle verdensrekord i double dutch speed og
hive en guldmedalje med hjem i

disciplinen. Således lyder rekorden nu på 563 hop på højre fod
(man tæller kun højre) på 4 x 45
sekunder (4 piger hopper på skift
i to tove). I den samlede konkurrence endte holdet akkurat uden

Øvrige udvalgte internationale resultater
VM, Trampolin, 2009
Peter Jensen nr. 15
Christian Andersen og
Mads Ehlers, synkron, nr. 12
VM i Tumbling, 2009
Mikael Nissen, nr. 17
Hold, nr. 7
EM, Trampolin
Hold, herrer, bronze
Peter Jensen, nr. 12
Christian Andersen og
Mads Ehlers, synkron, nr. 13
Maila Walmod, nr. 24
EM, Idrætsgymnastik, herrer
Helge Vammen, mangekamp,
uoff., nr. 7
Stefan Mortensen, hest, nr. 10
Hold, nr. 18

EM, Idrætsgymnastik, damer
Mette Hulgaard, hest, nr. 25
Hold, nr. 25
EM, Tumbling, herrer
Lasse Pihl Sørensen, nr. 6
Hold, nr. 4
World Age Group i Tumbling
Mette Kristensen, bronze (17-18 år)
Jacob Snogdal, bronze (17-18 år)
World Age Group i Trampolin
Maila Walmod, nr. 14
Jacob Schoppe, nr. 23

for medaljerækken og formåede
dermed ikke at forsvare sølvmedaljen fra 2008. Danmark stillede i
øvrigt med den største delegation
nogensinde, idet både Lillerød/IF
og SGI stillede med hold.

Danmarksmestre 2010
Trampolin herrer

Peter Jensen

Trampolin damer

Maila Walmod

Spring-Rytme herrer

Svendborg GF

Spring-Rytme damer

Bolbro Gymnasterne

Spring-Rytme mix

Ollerup IF

Tumbling herrer

Mikael Nissen

Tumbling damer

Mette Kristensen

Grand Prix

Greve IF

Rytmisk Sportsgymnastik

Elisabeth Grube

World Cup, Trampolin, Belgien
Daniel Præst, nr. 12
World Cup, Trampolin, Polen
Peter Jensen, nr. 4
Daniel Præst, nr. 12

DM i Idrætsgymnastik var ikke afviklet ved redaktionens
afslutning. Der henvises til www.dgf.dk for resultaterne.
Rope Skipping og Sports Acro er ikke officielt anerkendte
DIF-mesterskaber og fremgår derfor ikke af listen.

Dialog
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DGF i dialog
Dialog har været nøgleord for en række aktiviteter og tiltag, konkret i form
af dialogmøder og nye måder at interagere med medlemmer og
foreninger via nettet.
I de travle forårsmåneder var
DGF i tæt dialog med foreninger,
trænere, ansatte og folkevalgte
om udviklingen af forbundet på
kort og lang sigt. Seks møder
med i alt 65 deltagere blev
afholdt rundt om i landet med
den klare dagsorden at få interessenternes holdning til DGFs
overordnede mål og kerneopgaver.
Lærerige møder
Det blev til seks spændende,
intense og ikke mindst lærerige
møder, som gav stof til eftertanke og mange konkrete idéer at
arbejde videre med. Inputtene
centrerede sig om DGFs opgaver,
organisationens struktur og daglige virke samt det overordnede
gymnastikbegreb i DGF, se boks.

Interaktivitet
Også på andre planer har DGF det
seneste år lagt op til en tættere
dialog med forbundets mange
interessenter. Facebook er for
alvor blevet en del af DGFs kommunikation og dialog med omverdenen - med flere forskellige fansider, grupper og en decideret
forbundsprofil. Forbundsprofilen
bruges til en generel dialog, mens
de øvrige sider bl.a. bruges til at
gøre opmærksom på events og
discipliner, f.eks. Spring-Rytme. I
forbindelse med EUROGYM 2010 i
Odense foregik den primære
kommunikation med gymnasterne
via Facebook, og EUROGYM
2010-siden fik således mere end
2.200 venner.

Flere besøg på hjemmesiden
Pt. er der desværre ikke mulighed for dialog og interaktivitet
på DGFs hjemmeside. Men det er
glædeligt, at flere og flere besøger hjemmesiden, og at der
generelt bliver vist flere af hjemmesidens sider.

Forbundsledelsen har efterfølgende arbejdet videre med de
mange konstruktive input.
Konklusionerne vil blive præsenteret og debatteret d. 8. oktober
2010 på temamødet forud for
repræsentantskabsmødet.

Input fra dialoggruppe-møder
DGFs
opgaver

Organisationen
DGF

Gymnastikbegrebet i DGF

Foreningens daglige
behov

Professionelt
(administrativt) virke,
herunder koordinering

Vidensbaseret

Tilstedeværelse,
nærhed, synlighed

Konkurrencelementer

Udvikling af
gymnastik og
foreninger
Profilering af
gymnastik
Samarbejdspartner
for foreningen
Aktiv indtægtsgenerering

Egen TV-kanal
På YouTube har forbundet fået
sin egen kanal, Gymnastik09,
hvor der løbende uploades interviews med gymnaster, trænere
m.fl. og optagelser fra stævner,
konkurrencer og events. Pt. er de
tilgængelige videoer blevet vist
knap 50.000 gange, og der kommer hele tiden nye til. Det primære mål med kanalen er at
sætte ansigter på gymnastikken
og formidle de mange gode
historier på en lettilgængelig
måde. En stor del af de uploadede videoer kan derfor også findes på www.dr.dk/minsport og
på Idrættens egen nye webkanal,
www.onsport.dk.

Udviklingsorienteret
Sociale elementer

Web-statistik
Besøg

Unikke
besøgende

Antal
besøgende

Aug-10

11.063

36.970

Jul-10

8.638

30.991

Jun-10

8.941

36.471

Maj-10

14.426

58.093

Apr-10

13.008

55.529

Mar-10

14.143

58.494

Feb-10

10.865

40.654

Nov-09

9.669

31.468

Okt-09

10.148

36.971

Sep-09

10.305

36.319
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Hele tre fondsansøgninger er faldet ud til DGFs fordel i det forgangne år,
og på bundlinien har det betydet godt 2,4 mio. kr. til konkrete projekter i
regi af forbundet.
November måned 2009 var en
særdeles god måned set med
DGF-øjne. Her fik forbundet tilsagn fra først Nordea-fonden om
512.500 kr. til projekt Kvalitet i
børnegymnastikken og efterfølgende fra Trygfonden om
416.520 kr. til Motorikmaskinen.
Det har betydet, at DGF har haft
midler til at udvikle de to projekter, som begge er målrettet børn
og børneinstruktørere/undervisere.
1,5 mio. kr. til markedsføring
Et halvt år senere tikkede endnu
en positiv tilkendegivelse ind,
idet DGF fik tildelt 1,5 mio. kr. af
Fonden til markedsføring af
Danmark. Pengene skulle bruges
i forbindelse med EUROGYM til
at markedsføre eventen og naturligvis Danmark overfor deltagerne
og deres familier og venner - primært via Facebook og en række
liveoptagelser. DGF fik derfor
mulighed for at få hjælp udefra
fra kommunikationsbureauet
Mannov, som på bedste vis løftede opgaven.

Ændret sponsorstrategi
De tildelte midler er set med
DGFs øjne resultatet af to ting.
For det første er der tale om
interessante projekter, som har
formået at ”tænde” eksterne
samarbejdspartnere. For det
andet er der i ansøgningerne
brugt tid og kræfter på at tænke
aktiviteterne ind i en større samfundsmæssig sammenhæng - og
det ser altså ud til at have givet
pote.
De flotte tildelinger har naturligvis givet blod på tanden og
troen på, at det kan lade sig gøre
at få omverdenen til at interessere sig for og ikke mindst bevilge
penge til projekter og initiativer,
hvor gymnastikken er omdrejningspunktet. Der vil derfor også
fremadrettet blive brugt ressourcer på at skaffe eksterne midler
til events og projekter.
Manglende elitestøtte
Anderledes svært har det været
at skabe interesse for og konkrete midler til DGFs elitære satsninger. Udover en ny 4-årig aftale
med Dansk Sport Consult om at

være forbundets officielle tøjsponsor og en 2-årig aftale med
Eurogym Equipment om at være
forbundets officielle redskabssponsor, er det ikke lykkedes at
skaffe eksterne sponsorer til forbundets elitearbejde. Heldigvis
har udvalgte landsholdsgymnaster haft held og dygtighed til at
skaffe sig en eller flere personlige
sponsorater, hvilket DGF bakker
100 pct. op om.

Kort om Kvalitet i
børnegymnastikken
Kvalitet i børnegymnastikken
sætter fokus på måden at
undervise i børnegymnastik for
de 3-10-årige.
DGF introducerer en anerkendt
og velafprøvet træningsmetode fra det velkendte Ringstedprojekt med Martin Damgaard
i spidsen. DGF uddanner trænere, udleverer inspirations- og
træningsmaterialer og superviserer, når de første erfaringer
er draget. Alle DGF-medlemmer kan deltage gratis.

Kort om
Motorikmaskinen
Motorikmaskinen skal på en
sjov måde få 7-13-årige børn i
skoler og foreninger til at forbedre deres motorik med
gymnastik. Træner/lærer tilmelder holdet/klassen, får tilsendt materialer, gennemgår
et virtuelt kursus med fokus
på fejlretning og sikkerhed og
afslutter med test. Herefter er
holdet/klassen klar til at gennemgå det skræddersyede
træningsforløb på 5-6 uger og
afslutte med motoriktesten.
Alle registrerede hold får
diplomer og deltager i konkurrence om flotte præmier.

Sponsering

2,4 mio. kr. i fondsmidler

Økonomi
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Tilfredsstillende 2009 regnskab
Med et bundlinieplus på knap 400.000 har nye budgetrutiner og øget
økonomisk ansvarlighed givet bonus. Direktionen har taget arbejdstøjet på.
Man fristes til at sige, det næsten
kun kunne gå fremad. Med det
katastrofale 2008 regnskab in
mente, hvor et underskud på
over 1,5 million gjorde et uhyggeligt indhug i egenkapitalen,
var der naturligvis kun en vej, da
champagnepropperne sprang
nytårsaften og et nyt regnskabsår
så dagens lys.
Planen var klar. 2009 skulle skabe
et overskud på 475.000 kr. Vi
nåede næsten i mål. Resultatet
udviser et overskud på 389.000
kr. og betegnes som tilfredsstillende af administration og
Forbundsledelse.
Det er forbundets opfattelse, at
de skærpede rutiner og den hyppigere budgetopfølgning har sikret den kvalitet, som de enkelte
budgetansvarlige har haft brug
for i det daglige arbejde. Også
en sund og ansvarlig indstilling
til omkostningsniveauet generelt
har været medvirkende til et tilfredsstillende 2009 resultat. Der
er al mulig grund til at takke for
den holdånd, der er udvist hele
vejen rundt.

Indtægterne
De øgede indtægter i 2009 regnskabet i forhold til budgetforventningerne afspejler ikke nye indtægtskilder. Der er derfor fortsat
behov for at udvikle og afprøve
nye kilder, der såvel på den korte
som lange bane kan skabe medfinansiering. De traditionelle indtægtskilder er fortsat pressede. Vi
kan ikke forvente øgede midler fra
Team Danmark og Danmarks
Idræts-Forbund på kort sigt. Det
er også nødvendigt at afstemme
overliggeren, når det drejer sig
om foreningernes og gymnasternes økonomiske smertetærskel.
Udgifterne
Aktivitetsudvalgene og projektgrupperne holder sig samlet set
indenfor budgetrammen. I henhold til den gamle fusionsaftale
mellem Dansk Trampolin Forbund
og Danmarks Gymnastik Forbund,
har Trampolin disponeret over det
gamle Trampolin Forbunds likvide
egenkapital. Restkapitalen er i
løbet af 2009 disponeret til indkøb
af nye trampoliner. Afskrivningen
af disse smitter naturligvis af på
bundlinien.

Administrationen har foretaget
lovpligtig regulering af feriepengehensættelse, hvilket er den primære baggrund for en budgetoverskridelse i administrationen.
Egenkapitalen
2008 resultatet afstedkom som
bekendt en plan, der skulle genoprette egenkapitalen til det
niveau, den var på, inden det store
underskud. En ændring af periodiseringen af licensindtægterne i
2010 kan dog betyde en forlængelse af perioden for genopretningen. Meget tyder endvidere på, at
ambitionen om et overskud på
500.000 kr. i budgetår 2011 kan
vise sig at være lidt for ambitiøst.
Uanset disse omstændigheder, så
har DGF fortsat en sund plan for
egenkapitalens udvikling og konstaterer, at regnskabsresultatet for
2009 er første vigtige skridt.
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Ny administrativ organisering
Revideringen af breddekonsulentordningen (nu udviklingskonsulenter) i Danmarks IdrætsForbund skabte, som allerede
omtalt i sidste års beretning, grobund for udvikling af en ny
administrativ organisering i tre
enheder:

.
.
.

administration, drift og service
kommunikation, salg og udvikling
sportslig sektor

Enhedernes tråde samles i direktionen, der består af vores kommercielle chef (kommunikationschef), sportschef, forbundsformand og direktør.
Direktionen i arbejdstøjet
Sammensætningen af kommunikationschef, sportschef, forbundsformand og direktør i en
ledergruppe er ikke ny.
Direktionen ”øvede” sig i den tidligere udviklingsgruppe, som
med andre ord er omdøbt til
direktion nu.

Direktionens kommissorium, der
er forankret i Forbundsledelsen,
beskriver rolle, ansvar, kompetence, formål og de overordnede
opgaver. En af de væsentligste
opgaver er at omsætte de politiske visioner og mål til overordnede strategier, politikker, handlinger og rammer for den administrative del af organisationen.
Desuden er det direktionens
opgave at understøtte, rådgive
og servicere det politiske niveau
i sin helhed.
Flotte ord … der nu skal stå sin
prøve. Direktionens første helt
store eksamensopgave bliver
udarbejdelse af det katalog, der
skal understøtte DGFs vision og
målsætninger for 2012 - 2015.
Som udgangspunkt holder direktionen møde hver 14. dag eller
hyppigere om nødvendigt.

Service, proaktivitet og
udvikling
Målet med den nye administrative organisering er at skabe en
mere flydende arbejdsdeling
mellem udviklingskonsulenterne
og vores sagsbehandlere/sekretærer, som i deres daglige arbejde også har konsulentrelaterede
opgaver.
Nøgleordene er fortsat service,
proaktivitet og udvikling samt
målet om at kunne ”minimere
afstanden” mellem foreninger,
forbundets enheder og administrationen.

Nyt om navne
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Nyt om navne
Gymnastikken har mistet tre af sine ildsjæle i 2010 og fået en række nye
formænd i udvalg og kredse.

Nye folk på vigtige
poster

Ny kontaktperson l
Danmarks Idræts Forbunds
bestyrelse

Ny formand i
Sydjyllandskredsen

Alle specialforbund i DIF får tilknyttet en fast kontaktperson fra
bestyrelsen. Tine Teilmann er af
DIF udpeget til DGFs nye, kontaktperson i DIFs bestyrelse. Tine blev
sammen med Susan Roulund, der
blev indstillet af DGF, valgt ind i
DIFs bestyrelse i 2009.

Hans Laursen blev på Sydjyllandskredsens repræsentantskabsmøde
valgt til ny formand og afløser
den mangeårige formand Jette
Hestbæk.

Ny formand for
DGFs eliteudvalg
Den nye elitære organisering i
DGF, hvor eliteudvalget rummer
alle elitære miljøer, resulterede i et
navneskift fra Topeliteudvalg til
Eliteudvalg. Samtidig udpegede
forbundsledelsen ny formand for
eliten, idet Mads Sejerøe har afløst
Dan Østergaard. Dan Østergaard
fortsætter som formand for DGFs
Team Danmark udvalg.

Ny næstformand i
Team Danmark
Else Trangbæk er nyudpeget
næstformand i Team Danmarks
bestyrelse. Hun er tidligere elitegymnast og OL-deltager (1968),
tidligere medlem af DGFs ledelse
og DIFs bestyrelse.

Dødsfald
Danmarks Gymnastik Forbund
har det seneste år mistet store
personligheder, der hver på sin
måde har haft stor betydning for
dansk gymnastik.

Niels Peter Nielsen,
æresmedlem, tidligere forbundsformand gennem 22 år og en af
de helt store drivkræfter bag
etableringen af den organiserede
gymnastik på europæisk plan.
Niels Peter Nielsen var som mangeårig forbundsformand en
kendt og stærkt respekteret personlighed i idrætskredse langt ud
over gymnastikken.

Henry Andersen,
æresmedlem fra 1998, næstformand i DGF i perioden 1967 1977 og en fremragende idrætsgymnast med danske mesterskaber såvel individuelt som hold.
Henry Andersen var endvidere
højt respekteret international
dommer og dømte blandt andet
ved OL 1972 i München.

Jytte Falk,
modtager af DGFs æresnål, tidligere formand for DGFs breddeudvalg og medlem af forbundsledelsen. Jytte var også et
kendt og respekteret ansigt i
DIFs breddemiljø, hvor hun som
mangeårigt medlem af DIFs
breddeudvalg ydede et fortrinligt
stykke arbejde.
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(1. september 2010 )
Forbundsledelse
Flemming Knudsen
Jytte Storm
Dan Østergaard
Anders Jacobsen
Marianne Knudsgård
Henriette Boye Kyhl
Anne-Mette H. Lund
Karen Holmsgaard

Formand
Næstformand
FU-medlem
Spring-Rytme
Trampolin/tumbling
Breddegymnastik
Idrætsgymnastik
Rytmisk Gymnastik

Forretningsudvalg
Flemming Knudsen
Jytte Storm
Dan Østergaard

Formand
Næstformand
Udvalgsmedlem

DGFs Ordensudvalg
Ole Kjærgaard
Annie Christiansen
Hans Christian Bjerg
Jens Steensgaard
Peter M. Lund

Formand
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Spring-Rytme Udvalget
Anders Jacobsen
Formand
Lene M. Sørensen
Økomonisk ansvarlig
Casper Boemann Rasmussen Udvalgsmedlem
Marianne Rasmussen
Udvalgsmedlem
Tine Søholt Pedersen
Udvalgsmedlem
Jette Filholm
Udvalgsmedlem
Trampolin/tumblingledelsen
Marianne Knudsgård
Formand
Thomas Juul Hansen
Næstformand
Bo Zierau
Økonomisk ansvarlig
Gitte de Linde
Medlem
Trampolin Breddeudvalg
Anita Hansen
Annie Truelsen
Betina Pihl Thomsen
Lone Pultz
Martin Snoer
Victoria Rapson

Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Trampolin Eliteudvalg
Flemming Kaas

Formand

Trampolin Teknisk Udvalg
Trine Frederiksen
Formand
Jan Morton
Udvalgsmedlem
Jette Rahbek Møller
Udvalgsmedlem
Karsten Dehn
Udvalgsmedlem
Mette Vestergaard
Udvalgsmedlem
Ralph Jensen
Udvalgsmedlem
Trampolin Uddannelseudvalg
Lars Walmod
Formand
Daniel Bay Jensen
Udvalgsmedlem
Ditte Christensen
Udvalgsmedlem
Jesper Due Lind
Udvalgsmedlem
Sarah Müller
Udvalgsmedlem
Udvalget for Breddegymnastik
Henriette Boye Kyhl
Formand
Kamilla Kjærbye
Udvalgsmedlem
Lise Ravnkilde
Udvalgsmedlem
Stine Sommer
Udvalgsmedlem
DGFs Eliteudvalg
Mads Sejerøe
Formand
Øvrige medlemmer ikke udpeget ved
redaktionens afslutning

Udvalget for Idrætsgymnastik
Anne-Mette H. Lund
Formand
Ralf Petersen
Næstformand,
Økonomisk ansv. MIG
Marianne Hulgaard
Økonomisk ansv. KIG
Gitte Brændstrup Bennedsen Udvalgsmedlem
Henning Johansen
Udvalgsmedlem
Kristian Kinch
Udvalgsmedlem
Lene Christiansen
Udvalgsmedlem
Udvalget for Rytmisk Gymnastik
Karen Holmsgaard
Formand
Beth Thygesen
Næstformand
Camilla Kruse
Økonomisk ansvarlig
Hanne Jensen
Udvalgsmedlem
Hanne-Jette Hinsch
Udvalgsmedlem
Katja Thygesen
Udvalgsmedlem
Sanne Simmelsgaard
Udvalgsmedlem
Sonja B. Jakobsen
Udvalgsmedlem
Sports Acro Projektgruppen
Lars Rasmussen
Formand
Karsten Saabye
Projektgruppemedl.
Søren Larsen
Projektgruppemedl.
Søren Lundgaard
Projektgruppemedl.
Rope Skipping Projektgruppen
Marlene Westermann
Formand
Bente Lindegaard Magnusson Økonomisk Ansvarlig
Anna Marie Præstholm
Projektgruppemedl.
Kirstine Haidarz
Projektgruppemedl.
Ulla Christensen
Projektgruppemedl.
Mia Mønster
Projektgruppemedl.
Sjællandskredsen
Vibeke Franzen
Kredsformand
Bente Lindegaard Magnusson Kasserer, Sekretær
Bjarne Mierzwa
Kredsbestyrelsesmedl.
Erik Lund Nielsen
Kredsbestyrelsesmedl.
Susanne Larsen
Kredsbestyrelsesmedl.
Fynskredsen
Bente Skov
Lene M. Sørensen
Bettina Knudsen
Charlotte Ard Didriksen
Claus Berentzen
Karen Nielsen

Kredsformand
Kasserer
Kredsbestyrelsesmedl.
Kredsbestyrelsesmedl.
Kredsbestyrelsesmedl.
Kredsbestyrelsesmedl.

Nordjyllandskredsen
Kirsti Riis Madsen
Jutta Overgaard
Anja Overgaard Nielsen
Hanne Enevoldsen
Mette Højmark Mønster
Jette Filholm

Kredsformand
Kasserer
Kredsbestyrelsesmedl.
Kredsbestyrelsesmedl.
Kredsbestyrelsesmedl.
Kredsbestyrelsesmedl.

Sydjyllandskredsen
Hans Laursen
Grete Graversen
Lene Juhl Jensen
Marten F. Christensen
Muna Jensen

Kredsformand
Kasserer
Kredsbestyrelsesmedl.
Kredsbestyrelsesmedl.
Kredsbestyrelsesmedl.

DGFs Administration
Jan Donde
Anne Jørgensen Pøhl
Henrik Bertelsen
Anette Olesen
Anne Wium
Poul Erik Andersen
Karin Barrett
Betina Juul Nielsen
Pil Christiane Jensen
Sanne Honoré
Torben Czepluch

Direktør
Kommerciel chef
Sportschef
Sekretær
Sekretær
Sekretær
Regnskabsassistent
Udviklingskonsulent
Udviklingskonsulent
Udviklingskonsulent
Udviklingskonsulent

Landstrænere
Bo Tureby
Trampolin
Anette Dalsten (på barsel) Trampolin, junior
Lars Walmod (barselsvikar) Trampolin
Michael Jensen
Tumbling
Sebastian Bro (hjælpetr.) Tumbling
Daniel Bay Jensen (hjælpetr.) Tumbling
Marin Rizan,
Mandlig idrætsgym.
Frank Matkocisk
Kvindelig idrætsgym.
Jacob Bie Hansen
SPR, spring, damer
Christina Cuni
SPR, rytme, damer
Anders Bo Johnsen
SPR, spring, herrer
Hanne Larsen
SPR, rytme, herrer
Helge Fisker
SPR, spring, mix
Kasper Frederiksen
SPR, rytme, mix
Søren Skovgaard Bødker SPT, spring, juniormix
Danny Holm
SPR, spring, juniorda.
Lars Nørregaard
SPR, spring, juniordr.

DGFs sponsorer

DGFs udvalg

DGFs udvalg

Danmarks Gymnastik
Forbund siger tak til…
Gymnaster
- stor som lille, ung som gammel, motion som elite.
Vi bestræber os på at have tilbud til jer alle.
Forældre
- I får det til at glide.
Frivillige
- uden jer var det ikke muligt.
Folkevalgte
- jeres engagement gør en forskel.
Ansatte
- vi sætter pris på jeres arbejde.
Sponsorer
- Dansk Sport Consult, Eurogym Equipment, Trygfonden,
Nordea-fonden, Fonden til markedsføring af Danmark.
Tak for jeres uvurderlige støtte.
Personlige sponsorater
- vi sætter pris på jeres hjælp til vores gymnaster.
Samarbejdspartnere
Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark,
Sport Event Denmark, Sport Event Fyn,
Sport Aarhus Events, Odense Kommune,
Gymnastikhøjskolen i Ollerup og Sport Wee Doo.
Tak for samarbejdet.

