Tidligere ændringer på aktivitetslisten
Medlemsindberetning 2018:
Aktiviteter:
Nye aktivitet: Surf og Rafting og Motion på arbejdspladsen (Firmaidrætten)
Discipliner:
Der tilføjet flere discipliner til en række aktiviteter (blå og gule felter på aktivitetslisten).
Visse discipliner er gjort obligatoriske(markeret med gult på aktivitetslisten). Det indebærer at
indtastningsfelterne for disse discipliner
er helt blanke fra starten.
På den måde sikrer vi at foreningen tager stilling til om nogle af medlemmerne deltager i disse udvalgte
discipliner!
Tilbyder foreningen ikke den/de pågældende discipliner taster man bare 0

Medlemsindberetning 2017:
Nye aktiviteter:
Esport - Er nu en selvstændig aktivitet og er derfor flyttet fra 'Øvrige idrætsaktiviteter'
Aktivitet udgår:
Idræt om dagen - det er et ønske at medlemmerne fordeles på de enkelte aktiveter der dyrkes
Nye discipliner samt ændringer i nuværende:
Cykling: Banecykling og BMX udgår.
Streetsport: Skateboard, Parkour, Dirtjump, Streetsoccer og Panna udgår.
Øvrige idrætslige aktiviteter: Esport udgår.
- Øvrige idrætslige aktiviteter: De indberettede medlemstal skal dokumenteres - enten vælges en af de
nævnte discipliner eller der indberettes andre med angivelse af aktiviteten.
indberetningen kan ikke sendes før antallet medlemmer under discipliner mindst svarer til det indberettede
Navneændring - aktiviteter:
Streetsport - ændres til Streetsport - gadeidræt
Medlemsindberetning 2016:
Nye aktiviteter:
- Ingen
Nye samt ændringer i nuværende discipliner:
- Cykling: Ny disciplin: BMX - Flyttet fra aktiviteten Motorsport(2 hjul)
- Cykling: Disciplinen MTB er ændret til Terræncykling/Cross/MTB
- Dans: Ny disciplin: Rock'n Roll
- Fitness: Ny disciplin: Yoga
- Gymnastik: 3 nye discipliner: 1. Springgymnastik/TeamGym 2. Rytmisk Gymnastik/Grand Prix 3. Rope
Skipping

- Gymnastik: Holdtræning Fitness udgår (Indberettes under Fitness) og Power Tumbling er ændret til
Tumbling
- Håndbold: Ny disciplin: Strandhåndbold
- Kampsport, øvrige: Anden kampsport udgår
- Kano/Kajak: Kajakpolo udgår
- Løb: Disciplinen Cross er ændret til Cross-landevejsløb
- Motorsport(2 hjul): Disciplinen BMX udgår (Flyttet til Cykling)
- Ridning: Ny disciplin: Dressur
- Ridning: Military udgår
- Rulleskøjteløb: Skaterhockey udgår
- Sejlsport: Ny disciplin: Joller/katamaraner og Brætsejlads skifter navn til Brætsejlads/windsurfing
- Sportsdykning: Undervandsrugby udgår
- Svømning: Synkro udgår
- Øvrige idrætslige aktiviteter: Ny disciplin: Bowls
- Øvrige idrætslige aktiviteter: Når man indberetter i disciplinen 'Andre', skal der oplyses, hvad der dyrkes.
Navneændring - aktiviteter:
- Træning i Motionscenter - fitness ændres til Fitness.

Medlemsindberetning 2015:
Nye aktiviteter:
- Krolf (har hidtil været en disciplin under Øvrige idrætslige aktiviteter)
- Streetsport
Nye discipliner (udspecificering af en aktivitet):
- Under Amerikansk Fodbold: Cheerleading
- Under Kano/Kajak: SupBoards
- Under Rulleskøjteløb: SkaterHockey
- Under Streetsport (ny aktivitet): Skateboard, Parkour, Dirtjump, Streetsoccer, Panna.
- Under Træning i Motionscentre - fitness: Holdtræning Fitness, Individuel træning/fitness-maskiner
Navneændring:
- Træning i Motionscenter ændres til Træning i Motionscentre - fitness.
______________________________________________________________________________________

Medlemsindberetning 2014:
Nye aktiviteter:
- Aktiviteten Atletik/Løb/Gang er ændret til: ´Atletik´
- Der er ingen discipliner under aktiviteten ´Atletik´, da aktiviteterne ´Løb´ og ´Gang´ nu er selvstændige.
- Ny aktivitet: ´Løb´ – nye discipliner: ´Baneløb´ og ´Crossløb´
- Ny aktivitet: ´Gang´ – nye discipliner: ´Gang´ og ´Stavgang´
Nye discipliner:
- Ny disciplin under ´Gymnastik´: ´Holdtræning/fitness´
- Nye discipliner under ´Svømning´: ´Synkro´ og ´Udspring´
- Ny disciplin under ´Fodbold´: ´Futsal´
Navneændring:
- Aktiviteten ´Træning i Motionscenter/Fitness´ ændret til: ´Træning i Motionscenter´ (Aktivitet, der dyrkes i et
Motionscenter – andre fitness-aktiviteter, registreres under gymnastik)

