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      1. AGG DM – A) DM – B) Open Nordic Cup 

A) DM 

Tilmeldingsfrist er den 15. april 2016 

Procedure for check af licens og hold fra konkurrence til konkurrence skal etableres. Det er i AGG 
ikke tilladt at have gengangere fra et hold til et andet. Der må maksimum være 2 gymnaster, der 
enten er 1 år yngre eller 1 år ældre end aldersgrænsen, inkl. reservegymnaster. 

 
B) Nordic Open 

Tilmeldingsfrist er den 15. april 2016 

• Invitation er opdateret og alle danske hold er orienterede om, at også danske junior og 
senior hold skal indløse IFAGG licens for at kunne deltage i Nordic Open 

• Pr. dags dato er 3 udenlandske hold tilmeldt Nordic Open, ingen af disse har ønsket 
transportpakke 

• Medaljedesign er godkendt  

 
2.  AGG dommerstruktur - oplæg udsendt 

Er ikke blevet behandlet på dette møde, da ikke alle har meldt kommentarer ind. Punktet bliver atter 
skubbet til næste møde. 

Der var dermed behov for at behandle punkt om evt. dansk dommerdeltagelse til VM juni 2016 i 
Tjekkiet, da der i IFAGG invitation til VM er frist for tilmelding af dommere den 15. april 2016. Der blev 
derfor udarbejdet oplæg om dansk dommerdeltagelse til VM, til beslutning af URG med svarfrist fra URG 
inden 15. april 2016. Elitesektionen finder det vigtigt at forsøge at få danske dommere med de danske 
hold til VM 2016. 

 

3. VM og General Assembly Tjekkiet juni 2016 

Både Martine og Anette vil være til stede ved General Assembly d 10. juni 2016.  

Head of delegation skal udpeges. 
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4. Prioritering af opgaver i AGG elitesektionen 

Punktet udsættes til næste møde 

 

5. Næste møder 

Evt. møde i forb. med lodtrækning til dommerbesætning VM 2016 (før 15. april 2016) 

17. maj 2016 – agendapunkt – forberedelse til deltagelse i URG møde 29. maj 2016.  

 

Referent: Anette Hj. Pedersen 

Til stede: Martine Lolk, Anette Hj. Pedersen, Camilla Larsen (delvist via Skype) 

Afbud: Hanne Jensen 


