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Mødedato:  26. maj 2016 kl. 19-23.00  

Mødenavn:  RSG møde 

Sted:   TIK Klubhus ved Taastrup Idrætshaller, Parkvej, 2630 Taastrup  

Deltagere:   BTH, SDR, MMÅ, HAJE  

Referent:  HAJE 

 

1. Status på denne sæson. 
a. Nordisk Mesterskab – flot arrangement. Ros til kontoret. Enkelte smuttere kan ikke ødelægge 

helhedsindtrykket at det gik godt – fx afhentning i lufthavnen, der kom i sidste øjeblik.  
b. Fælles SM / GPR/RSG: Søndagen gik bedst, junior og senior var begejstrede for de mange 

tilskuere. Lidt svært for de deltagere, der skulle deltage i både RSG og GPR, og skulle på begge 
dage. Demi-Grupper og Junior/senior kan være egnet en anden gang, da mini/rekrut ikke fylder 
meget i forhold til GPR’en. Krav at der skal være 2 dommerteams i GPR, for at skabe et flow i 
det. Enighed om at det er en god reklamesøjle for RSG’en, men Rekrutter og mini skal ikke 
være med. 

c. Landstræninger og rekruttræninger er gået godt. 
 

2. Elite 
a. Eliteskriv er revideret i efteråret 2015. Lægges på hjemmesiden under Elite RSG (SDR). 
b. Mål - NM 2018 

i. Fuldt hold individuelle ved NM2018 (4 junior, 4 senior, deltager i alle kategorier) 
ii. Målsætning at få gymnaster i disciplinfinalerne (4 junior og 2 senior) 

iii. Mål at have deltagelse af 1 junior + 1 seniorgruppe, og 2 demigrupper (1 junior, 1 
senior gruppe). 

c. Mål – VM (afholdes hvert år, dog ikke i Olympiske år) 
i. 2017: kvalifikation til VM med minimum 2 gymnaster (senior). 

ii. VM afholdes hvert år, dog ikke i olympiske år. Hvert andet år (ulige år) er der fri 
tilmelding (uden kvalifikationskrav).   

d. Mål – EM (afholdes for både junior og senior) 
i. Junior EM:  afholdes lige år. Fri deltagelse af juniorer. Mål i 2018 at have 2 

juniorgymnaster med. 
ii. Senior EM: afholdes ulige år med fri tilmelding af senior. 

e. Dommere: Diskussion om, hvornår der tilmeldes dommer til EM/VM, og om vi kan få uddannet 
en dommer og sende med næste gang. 2 nuværende ønsker ikke længere at være 
internationale dommere. 
 

3. Næste sæson 
a. Landstræninger 
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i. Problemer med at få hallen i Taastrup i november og december. Torstorp er en 
mulighed, blot skal der transporteres et tæppe derud. SDR undersøger. Alternativt 
kunne det være i Ballerup. (alle datoer: SDR). 

ii. RG Friends har booket Taastrup Idrætshaller i august til en week-end (junior/senior). 
iii. 27-28. august forsøges booket til en landstræning. 
iv. 10-11. september. Lørdag kl. 12-18, søndag kl. 9-15. 
v. Udtagelse til landstræninger: 5 seniorpiger, 4 junior samt 3 rekrutter.  

vi. MMÅ skriver ud til alle pigerne.  
vii. SDR skriver til landstræner vedr. datoerne  

viii. SDR tjekker at der laves lønbilag til landstræner. MMÅ tjekker, at pigerne tilmelder sig 
(tilmeldingsliste ses på hjemmesiden, og betaling automatisk derfra til kontoret). 

b. Rekruttræninger – skal der ændres noget? 
i. Åben tilmelding for alle til den første træning. Der udtages 12 piger, som herefter 

trænes af KTH.  
ii. Datoerne afventer at BTH får svar fra hallen. 

c. Stævner 2017 
i. SM for mini og rekrutter for sig selv.  

ii. SM sammen med GPR: junior/senior samt grupper. 
iii. DM over 3 dage. Dog ikke 14. maj. EM d. 15-22. maj. 
iv. DM d. 13. maj (rekrutter, individuelt), samt d. 27-28. maj (lørdag senior + junior 

individuelt, søndag mini individuelt + grupper + disciplinfinaler). 
v. JM i Silkeborg. 

d. RSG Seminar 2017 
i. Afholdes torsdag d. 15/9, i Taastrup. Kl. 19. SDR laver dagsorden, som sendes ud BTH 

og MMÅ til kommentering.  
ii. Tilmeldingsmodul åbnes (SDR skriver til Espen). 

e. Håndbog 
i. Opdatering: GLY har filerne liggende på håndbogen, som kan rettes i.  

ii. Ressourceperson spørges, om hun har lyst til at tage denne opgave.  
iii. Opdateres med opdeling af grupper i nye kategorier for Grupper og Demi: Minier, 

Rekrutter og junior. 
iv. Redskaber: 

Debat om hvordan turnus skal være – frem mod NM i 2018. BTH og MMÅ vender det 

med den svenske delegation ved landskampen. Forslag: 

1. Senior: 2 Tov + 3 bold samt Tøndebånd (samme redskaber i 2 år, således at 
samme redskaber holdes indtil NM). 

2. Junior: Køller i 2017. Vimpel i 2018. 
3. Rekrutter: vimpel i 2017. 5 m. 
4. Mini: 1 kølle. 
5. Normal turnus: Tov, Tøndebånd, bold, køller, vimpel. 
6. Beth vender tilbage efter Skåne-landskampen. 

v. Ændringer meldes ud allerede før sommer, så instruktørerne ved det.  
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vi. MMÅ kigger på øvrige ændringer i håndbogen. 
4. Grupper – hvordan lokke vi flere grupper til. 

a. Godt at SM kan bruges til at vise RSG grupperne frem. 
b. Lokke med, at vi gerne vil have nogen grupper med til Nordisk.  
c. Grupper kunne måske komme med på landstræningerne (overvejes), hvilket kunne lokke 

nogen flere med.  
5. Dommer situation og nyt reglement – Hvordan griber vi det an? 

a. Der er modtaget invitation til et kursus i Norge omkring det nye reglement. 2 norske dommere 
vil gennemgå reglementet, 5-7 august i Mandal, Norge (fly til Stavanger). Deltagere: MUS og 
BTH deltager, samt evt.  2 mere. Der afholdes et kursus af deltagerne i Danmark efterfølgende, 
med henblik på vidensdeling i miljøet, samt igangsætning af nye dommere. 

b. Økonomi Hirtshals-Kristiansand. Alternativt fly, samt hotel, dobbeltværelser. 4 personer. HAJE 
undersøger økonomi.   

c. Et decideret internationalt dommerkursus afholdes i januar/februar. 
6. Nye medlemmer i URG og RSG elitesektionen 

a. GLY ønsker ikke genvalg. 
b. Der afsøges andre muligheder i miljøet og på seminaret. Jylland (Hjerting) spørges. 

7. Nye forslag v/MMÅ: 
a. Opdeling af rekrut rækken i flere rækker (mange deltagere). Aldersrelateret eller A-/B-række? 

i. Rekrut: 2005, 2006 (fri serie + 2 redskabsserier, frit valg) 
ii. Evt. ny: Yngre junior: 2004 (serier: fri serie + frit valg 3 redskabsserier, dog må man 

gerne stille op med kun 2 redskabsserier (for at tilgodese eventuelt nye gymnaster)) 
iii. Junior: 2002, 2003 (ingen fri serie længere) 
iv. Senior: 2001 og tidligere. 

b. International konkurrence i DK 
i. Vi vil opfordre til, hvis en klub har lyst til at afholde en international konkurrence (i klub 

regi), da dette giver meget inspiration til alle deltagere.  
  

 


