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AGENDA:  

1. Opfølgning AGG forum og dommerworkshop 
2. AGG instruktørkursus Silkeborg oktober 2016 
3. Indstilling til URG om brugerbetaling/dommerbidrag 2017 
4. Indstilling til URG om ændret udtagelsesprocedure 2017 
5. Internationale konkurrencer afholdt i Danmark – IFAGG regler 
6. IFAGG licens junior/senior B-konkurrencer 
7. Retningslinjer for brug af instruktører til camps 
8. Retningslinjer for brug af dommere til danske konkurrencer 
9. Henvendelse fra Munkebjerg – holdkonstellation 
10. Huskeliste – deltagelse i AGG konkurrencer 
11. Mail fra AGG forbundet Færøerne 
12. Mail fra Hillerød IF vedr. udenlandsk instruktør 
13. Vært/Dato ny AGG konkurrence 20.-21. januar 2017 
14. Vært A Camp 7.-8. januar 2017 
15. Nordic Open og Easter Cup 2017 – ansøgning til IFAGG 
16. Input årsberetning 2016 
17. Mødekalender efterår/vinter 2016 
18. Evt. 

 

REFERAT: 

Ad 1 Opfølgning AGG forum og dommerworkshop 
Opfølgning AGG dommerforum og workshop – referat godkendt. 
 
Ad 2 AGG instruktørkursus Silkeborg oktober 2016 
Det har ikke været muligt at finde en udenlandsk instruktør. Foreslår i stedet en dansk 
instruktør sammen med en dansk dommer. Deadline for tilmelding skal rettes til 01-okt-
2016, minimum antal deltagere er 14 – Anette kontakter dansk instruktør/dommer. 
 
Ad 3 Indstilling til URG om brugerbetaling/dommerbidrag 2017 
Forslag blev behandlet og vil blive forelagt URG til endelig beslutning. 
 
Ad 4 Indstilling til URG om ændret udtagelsesprocedure 2017 
Forslag blev behandlet og vil blive forelagt URG til endelig beslutning. 
 
 
 
 
 



REFERAT: AGG Elitesektionsmøde 06-sep-2016

   
Ad 5 Internationale konkurrencer afholdt i Danmark – IFAGG regler 
På General Assembly juni 2016 blev det præciseret, at IFAGG procedurer og regler skal 
overholdes. Vi har fået adgang til IFAGG General Rules og IFAGG har præciseret over for os, 
at internationale konkurrencer afholdt i Danmark, nemlig Easter Cup/Nordic Cup, er 
officielle B konkurrencer under GymDanmark. Der kan ikke være tale om nogen 
international AGG konkurrence i privat klub-regi; disse konkurrencer er altid GymDanmark 
events. Desuden skal alle B-konkurrencer erlægge EUR 500,- pr. konkurrence til IFAGG. Der 
skal udarbejdes et oplæg til beslutning til URG vedr. samarbejde GymDanmark og 
værtsforening vedr. Easter Cup og Nordic, herunder dækning af dommerudgifter og 
konkurrencegebyr til IFAGG. Oplæg til URG til behandling 25. september 2016. 
 
Ad 6 IFAGG licens junior/senior B konkurrencer 
IFAGG svar vedr. licens junior/senior til B konkurrencer – blev besluttet på IFAGG council i 
september 2015, men denne beslutning er ikke tydeligt blevet meldt ud til 
medlemslandene; det bør præciseres over for IFAGG, at det er nødvendigt at melde aktivt 
ud til medlemslandene, ellers kan reglen ikke finde anvendelse. Martine udfærdiger udkast 
til fremsendelse til IFAGG via GymDanmark 
Det skal meldes ud til AGG-klubberne, at der er IFAGG licens for junior/seniorhold til B-
konkurrencer, herunder Easter Cup og Nordic Cup. 
 
Ad 7 Retningslinjer for brug af instruktører til camps 
Præcisering af retningslinjer: Kan alle instruktører anvendes på de danske camps? Kan en 
koreograf/instruktør, der kommer privat i klub-regi, bruges til URG/GymDanmark camps?  
Beslutning: En koreograf/instruktør, der er blevet anvendt i privat klub-regi, kan ikke 
benyttes til URG/GymDanmark planlagte camps i samme sæson.  
 
Ad 8 Retningslinjer for brug af dommere til konkurrencer i Danmark 
Vi har fundet det hensigtsmæssigt at præcisere retningslinjer for brug af dommere til 
danske konkurrencer, udenlandske såvel som danske AGG dommere.  
 
Beslutning: Dansk dommer: WCs, EM og VM: dansk dommer skal stille sig til rådighed 
ligeligt for alle deltagende hold forud for konkurrencerne. Evt. kan der laves en 
landssamling forud for VM, hvor samtlige danske dommere deltager, med skriftlig feedback. 
For børnekategori gælder, at der ligesom i sæson 2016 vil blive lagt en liste på 
www.gymdanmark.dk med navne på dommere, der skal ud at dømme de forskellige 
konkurrencer; - diskuter i dommergruppen og læg i kalender asap 
 
Beslutning: Udenlandsk dommer: en udenlandsk dommer/koreograf, der er blevet anvendt i 
privat klub-regi, kan ikke dømme til URG/GymDanmark arrangerede konkurrencer i samme 
sæson, men vil blive betragtet som værende inhabil. En udenlandsk dommer/koreograf, der 
er blevet anvendt i URG/GymDanmark arrangerede camps, kan derimod godt dømme til 
konkurrencer arrangeret af URG/GymDanmark.  
 

http://www.gymdanmark.dk/
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Ad 9 Henvendelse fra Munkebjerg GF – holdkonstellation 
Gymnaster, der ikke står på holdlisten – rettigheder? Holdkonstellationer – mail fra 
Munkebjerg, Camilla svarer – se IFAGG competition rules – minimum skal de være 6 på 
holdet, men må gerne gå 5 på gulvet, og som udgangspunkt trækkes 0.5 i fradrag pr. 
manglende gymnast tællende fra 6 gymnaster.  
 
Ad 10 Huskeliste – deltagelse i AGG konkurrencer 
VIGTIGE TING, DU SKAL HUSKE, NÅR DU DELTAGER I AGG KONKURRENCER – Anette laver 
udkast 

o Præcisering af alder 
o Præcisering af holdkonstellationer 
o Junior/senior licens til B konkurrencer   
o Deltagelse på camps – et hold kan kun deltage, hvis holdets instruktør er til stede 

Ad 11 Mail fra AGG forbundet Færøerne 
Mail fra Katrin, Færøerne vedr. set-up AGG danske konkurrencer.  Oplæg til mail, der skal 
sendes til Færøerne via GymDanmark – Hanne skriver til Espen. 
 
Ad 12 Mail fra Hillerød IF vedr. udenlandsk instruktør 
Mail Hillerød – ingen kontaktinformationer vedr. udenlandsk instruktør, det har AGG 
elitesektionen ikke mulighed for. Anette sender svar til Hillerød. 
 
Ad 13 Vært/Dato for ny AGG konkurrence januar 2017 
Vært/Dato ny AGG konkurrence 20.-21. januar 2017 – evt. DHG, DHG vender tilbage – 
Hanne kontakter DHG. 
 
Ad 14 Vært A-camp januar 2017 
Anette spørger igen i Espergærde – der skal bruges 5 sale. Fællesmodul skal gennemføres, 
helt sikkert til børnekategorierne (evt. også til nyoprykkede juniorhold), frivilligt for 
seniorrækken.  Greve byder gerne ind i 2018 (Greve skal have besked i januar 2017 senest) 
evt. del op i to byer, eller del op i A og B camp. 
 
Ad 15 Nordic Open og Easter Cup – ansøgning til IFAGG 
Nordic Open og Easter Cup – ansøgningsblanketter skal udfyldes og indsendes samlet via 
GymDanmark til IFAGG, så snart detaljer vedr. Easter Cup og Nordic Open er klar, og senest 
1. oktober 2016.  
 
Ad 16 Input årsberetning 
Input årsberetning – under udarbejdelse. Tag udgangspunkt i beretning til URG 29. maj 
2016. 
 
Ad 17 Mødekalender efterår/vinter 2016 
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Næste møder: 06-okt, 01-nov. 

Ad 18 Evt. 

o Code of discipline – besked ud til klubberne 
o A camp bør være obligatorisk at deltage, vi skal sikre at opretholde niveau og 

udvikling, og det gøres kun ved at lave A camp deltagelse være obligatorisk – 
præcisering – skal det vendes i URG? 

o Udtagelseskonkurrence skal fremover evt. ligge i begyndelsen af december 
o Drejebog for konkurrencer skal opdateres inden udtagelseskonkurrencen 

november 2016 

 
Til stede: Martine Lolk, Hanne B. Jensen, Anette Hjermitslev, Camilla Larsen (delvist og via 
Skype) 


