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1. Referater 

Fremtidige referater af AGG elitesektionsmøder bliver status- og beslutningsorienerede. Referat sendes 
til URG samt lægges på www.gymdanmark.dk 

2. AGG Dommerstruktur 

Fremtidig AGG Dommerstruktur ønskes debatteret og udarbejdet i samarbejdet med URG, der foreslås 
torsdag 10. eller torsdag 17. september som mødedatoer.  Anette skriver til URG og inkluderer tidligere 
fremsendte referater og mails som optakt til mødet. 

Dommergruppens formål, ansvar og beføjelser – skal med ind under dommerstruktur til beslutning med 
URG 

3. AGG Elitesektion – kommissorium 

Stævner og camps: datoer og sted bør ligge under AGG-elitesektionen, dette bør være en præcisering i 
kommissoriet, idet elitesektionen har hurtigst viden om datoer for internationale konkurrencer, således 
at elitesektionen meddeler datoer ind til URG stævnegruppe for overordnet koordinering. 

4. AGG årshjul – datoer bør så vidt muligt ligge fast hvert år 
- Basiscamp – ingen udtagelse, åben for alle – sidst september, først oktober   
- Udtagelseskonkurrence – 2. weekend november 
- Elitecamp – 1. el. 2. weekend i januar  
- (Easter Cup) - marts 
- DM/Nordic Open – maj (2. el. 3. uge i maj) 
- Beretning til URG – nyt årligt mandat - maj 
- VM – primo juni 
- AGG forum – juni 
- Evt. andre internationale foreningscups 
 

5. Udtagelseskonkurrence Fuglebjerg 14. – 15. november 2015 

Agerer Sorø GF den arrangerende forening, herunder kontrakt vedr. udlån af tæppe, hvad med 
GymFotoVideo? 

Uddelegering af opgaver Elitesektionen før, under og efter stævnet er på plads. Opdateret checkliste er 
fremsendt til Hanne Jensen, Sorø GF 
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6. Budget 2016 

Budget er gennemgået og vil umiddelbart se ud til at stemme. Der er dog usikkerhed mht dommerdelen, 
idet evt. egenbetaling (mangler godkendt fremtidig dommerstruktur) ikke er på plads. 

 

7. Easter Cup  

Checkliste – Martine udfærdiger  i forhold til checkliste for DM, men passende til international 
foreningscup – Martine indkalder til møde med Greve, også mhp. Dommere. 

 

8. Basis camp 13. september 2015 i Odense 

Teaser på facebook – gruppe – Rytmisk Gymnastik – deadline helt op til fredag 11. september 2015. 
Camilla skriver til Carsten med seneste tilmelding, kurset aflyses ved mindre end 45 deltagere. 
Fremadrettet, hvis instruktør kommer alene uden hold, er der deltagergebyr. 

9. Hjemmeside www.gymdanmark.dk / Rytmisk kalender og AGG elitesektionen 

AGG konkurrencer og datoer bør ligge med link – Camilla skriver til Carsten 

Rytmisk gymnastisk ønskes præsenteret i 3 kolonner – GPR – AGG – RSG (se under opdeling under 
’rytmisk gymnastik – deltagere’. Kontaktpersoner og kontaktdetaljer på elitesektionens medlemmer 
(mail) ønskes også præsenteret på hjemmesiden 

10. Aktivitetsmøde oktober 2015 

Anette sender oplæg ud til elitesektionen; deadline til Hanne J 15-sep-2015 

11. Evt.  

DM AGG: Medaljer Nordic cup skal besluttes/designes – Anette spørg Carsten 

Checkliste DM / Nordic Cup opdateret 

 

Referent: Anette Hj. Pedersen 

Til stede: Martine Lolk, Camilla Larsen, Anette Hj. Pedersen 
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