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      1. AGG DM – Open Nordic Cup  

De sidste ting er på plads (herunder paskontrol af udenlandske hold; formidling delkarakterer 

preliminaries og finals;  dommere; diplomer; medaljer; pokaler) 

 

2. AGG Forum 

Bliver i år afholdt separat og sammenlagt med workshop om AGG dommerstruktur – søndag 14. august 

2016 i Odense  

 

3.  AGG dommerstuktur  

GymMail ud om AGG forum samt workshop AGG dommerstruktur, Odens 14. august 2016  (AHP)  

Yderligere information skal være tilgængelig inden udgangen af juni, så man kan tilmelde sig inden 

sommerferiestart (AHP) 

 

4.  URG møde 29. maj  

Oplæg skal forberedes (Martine og AHP) 

 

5.  Budget 2017 

Listeform over 2017 aktiviteter 
1) business as usual 

a. camp bibeholdes budget som i 2016 
b. dommere – ud at dømme én konkurrence hver – bibeholdes som i 2016 

2) nye aktiviteter/ændringer 
a. Dommerkursus – alle 6 dommere skal på kursus  

indtægt; der påtænkes brugerbetaling  
b. AGG-kursus – reglement og koreografi for instruktører efterår 2016  
c. 1 dages stævne – kun 1 runde (kun official practice og 1 konkurrencerunde) Ny 

konkurrence, evt. ultimo januar 2017  
 

 

6.  Udeståender fra tidl. møder 

Skal junior/senior hold betale IFAGG licens for deltagelse i B konkurrencer, se IFAGG general rules article 

7, (7.1) License? Martine laver oplæg til IFAGG, som Espen skal sende 
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7.  International deltagelse 

Forslag HBJ:  

I stedet for at holde lukket dommermøde om udtagelse til international deltagelse i forb. m. 

udtagelseskonkurrencen, foreslås et åbent pointsystem. Debatoplæg laves til URG (HBJ) 

 

8. IFAGG - indførelse af short programme 

General assembly 2014 – ikke nævnt på general assembly 2015 – hvor ligger den nu?  Vi afventer 

dagsorden til general assembly, før vi kan tage stilling. 

 

9. Dommerforum  

Formidling og erfarings- og vidensudveksling. Hvordan kommer vi i gang? Er det en del af AGG 

dommerstruktur eller kører det selvstændigt? Brug facebookgruppen aktivt – alle dommere skal byde 

ind. Indkald til møde inden sommerferien (AHP) 

 

10.  Evt. 

Klubkonkurrencer: Se i IFAGG general rules – IFAGG skal spørges, kan man holde en open 
konkurrence i privat regi, fx Easter Cup. Martine laver et oplæg til Espen – step 2 tages op i URG 
som et beslutningsforslag 
C Camp orientering fra HBJ: 27-28 august i Vejen – indhold – lørdag GPR/AGG lørdag fri serie, søndag 

redskab, instruktører skal betale for deltagelse også socialt og lærerigt, baseret på grundtræning  

 

Næste møde 16. juni 2016 kl. 18.00 i Idrættens Hus 

Punkter flyttet til næste møde: 

Kommunikation – ny mailgruppe  – gmail  

Konkurrencestruktur – udtagelse (medaljer mm) 

 

Referent: Anette Hj. Pedersen 

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


