
REFERAT: AGG elitesektionsmøde ekstraordinært 24-apr-2016 

   
Agenda: 

1. Skal vi sende flere danske dommere til at dømme Barcelona tournament, CC IV finale og WC IV 
finale maj 2016? 

2. Evt. 

 

1) Flere danske dommer til Barcelona? 

Der kunne ikke opnås enighed om dette punkt. Derfor blev det besluttet at sende følgende 
oplæg til beslutning i URG: 

Hej URG  

Elitesektionen har holdt mødt vedr. AGG dommere til cup i Barcelona. Hanne J, Martine og Anette var til stede. 

Elitesektionen er enige om, at der ikke skal bruges URG midler til at sende ekstra dommere til Barcelona. Der er imidlertid 
forskellige opfattelser, om der skal sendes dommere afsted for egen regning, som følger: 

Martine: 

Egenbetaling er ikke en god ide. Alle dommere blev i oktober 2015 til URG dommere, og det blev besluttet, at vi i denne 
sæson (2016) skulle forsøge at ligestille så meget som muligt, da der ingen dommerstruktur er på plads endnu. Da alle nu er 
URG dommere, er det vigtigt, at alle dommere har de samme økonomiske vilkår og muligheder. Hvis vi åbner døren for 
egenbetaling, vil der ske en skævvridning , hvor nogle grundet økonomi har mulighed for at deltage, og andre ikke har, det er 
uanset om de har tid eller lyst. 

Hanne: 

Vi bør støtte op om IFAGGs ønske om at stille en erfaren dommer mere, og at alle danske dommere bør spørges, om de har 
mulighed for at deltage for egen regning. Det får ingen betydning, at nogle dommere får en ekstra konkurrence, da vi 
allerede nu ved, hvem der skal dømme VM i 2017 (under forudsætning af, at Zarah og Anette dømmer VM i indeværende 
sæson 2016). Desuden er lighedsprincippet ikke klart defineret og besluttet i URG. 

Anette: 

31/10 2015 på URG møde, hvor Ander Jacobsen var til stede, blev det besluttet, at alle AGG dommere er dommere for URG, 
og at der ikke kan være tale om at sende dommere ud for egen eller for klubbers regning. Der blev lagt grobund for, at alle 
dommere skal behandles ens, uanset økonomiske forhold. Dette synes jeg bestemt, der skalholdes fast i – fraviger vi 
lighedsprincippet nu, kommer vi ud på en glidebane, hvor de stærkest økonomisk funderede får fordel og andre sakker 
bagud.  Lad os sige at den dommer, der for nuværende har flest A konkurrencer, er den dommer, der har råd og bliver sendt 
til Barcelona, så stikker den dommer endnu mere af fra de andre. Det er ikke retfærdigt, før vi har en reel dommerstruktur på 
plads. 

På baggrund af ovenstående, kan Elitesektionen ikke give en samlet indstilling, da vi ikke kan opnå enighed. 

Vi har brug for at sende et svar til Tatiana hurtigst muligt, derfor bør URG tilkendegive sin holdning så hurtigt som muligt, og 
senest tirsdag 26/4-2016. 
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2) Evt. 

Anette checker med Greve Gymnastik og Trampolin, om IFAGG er blevet informeret om, hvilke 
dommere, der har dømt Easter Cup.  

Der skal laves en kommunikations e-mail til IFAGG med information om kontaktpersoner og 
arbejdsområder i AGG elitesektionen. Hanne J spørger Espen om en AGG-postkasse, så al 
korrespondance køres herigennem fremover. 

 

Referent: Anette Hjermitslev Pedersen 

 

Til Stede: Hanne J, Martine, Anette 

Afbud: Camilla 

 

 


