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Mødedato: 24. marts 2017 kl. 18.00 

Mødenavn: Elitesektions møde 4 

Sted: Gerthasvej 10, st. mf., 5000 Odense C 

Deltagere: Louise Skytte Andersen, Karoline Lender, Anna Hillestrøm, Hanne Jensen 

Ordstyrer: Hanne Jensen  

Referent: Louise Skytte Andersen  

 

1. Godkendelse af dagsorden, valg af referent 

 

2. Nyt fra URG 

- Strategiske spor (herunder aktivering af inaktive klubber) 

- Livescore system fortsætter 

- Tilbagebetaling af overskud fra sidste år – der er søgt til AGG dommerbudget 

 

3. Gennemgang af kommissorium (næste møde) 

Drøftelse af eventuelle ændringer 

 

4. AGG – camps 

Opfølgning / evaluering af elitecamp  

- Overordnet positive tilbagemeldinger fra deltagere 

- AGG sektionen planlægger at inddrage ad hoc person/-er ifm. videreudvikling af camp strukturen 

 

Camp efterår, opstart planlægning 

- Placering Fyn/Jylland  (Louise forsøger at finde en hal i Odense) 

- Afholdelse ultimo september/start oktober 

- Program; grundtræning, evt. reglementsgennemgang 

- Der afholdes evt. en udvidet intro til short program 

 

Elite camp  

- Afholdes i Greve i 2018  

 

5. AGG konkurrencer 

 

Indstilling til URG vedr. udtagelseskonkurrence 

- Konkurrencen afholdes over to dage (Dag 1: indledende runder, Dag 2: finaler) for alle kategorier 

- Uddeling af medaljer / diplomer i stil med finsk/færøsk setup 

 

Drøftelse internationale B-konkurrencer i DK og krav fra IFAGG 

- Nye regler fra IFAGG vedr. afholdelse af internationale konkurrencer  

- Der er behov for en afklaring af retningslinjer for afholdelse af hhv. A, B og C konkurrencer  

Herunder hvorvidt en forening kan afholde C-konkurrencer, eller om alle konkurrencer skal være i 

GymDanmark regi, licensregler, deltagergebyr etc.  

- Forespørgslen videresendes til IFAGG (ansvarlig: Hanne) 
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Kommende konkurrencer, udeståender 

Easter Cup 

- Dommerbesætning: OK (4 finske, 2 færøske, 1 mexicansk og 6 danske) 

- Aftale hvem der skal være Superior judge (højeste level) samt antal dommere i hvert panel: Anna 

- Lodtrækning dommere: Superior judge 

- Startrækkefølge: Anna + Karoline 

- Info til dommere: Anna  

- Middag for dommere: Afholdes af Greve  

 

DM, maj 

- Dommerbesætning: Hanne sender forespørgsel, behov 5-6 udenlandske dommere 

- Det forsøges at skaffe dommere fra nye nationer 

Spanien, Rusland, Finland, Italien, Østrig, Bulgarien, Færøerne  

- Hanne booker overnatning til dommerne i Sorø  

 

Deadline for tilmelding til næste sæson (jf. mail fra Espen 2. marts) 

- Tilmelding til AGG DM fremadrettet 1. marts i stedet for 1. maj, som var tilfældet i år. 

Dette af hensyn til den arrangerende forening samt info til deltagende hold 

 

 

Konkurrencer 2018: 

Kalender 

AGG national cup (Jylland/Fyn) 

Afholdelse afhænger af interesse samt muligheden for at få en hal 

Sorø Cup, sidste week-end i februar 2018 

 

Open Nordic 2018 

- Afslag på afholdelse i forbindelse med AGG DM 2017, da det ifølge IFAGG ligger for tæt på VM 

- Fremadrettet undersøges det, hvorvidt konkurrencen kan afholdes som C-konkurrence, hvor der inviteres 

udenlandske hold. Dette afhænger af tilbagemeldinger fra IFAGG vedr. retningslinjer, jf. pkt. 5 

- Færøerne har vist interesse i at afholde Nordic Cup, så afholdelsen går på skift. Tidshorisont ukendt.  

 

6. Gennemgang af drejebog (UDSAT) 

Godkendelse af opdateret version 

 

7. International deltagelse danske hold 

Opdatering dokument med rejseønsker 

 

Uddannelsesseminar, Padova – hvem deltager (max. 5 fra DK) 

- Deltagere: Mette Jørck, Anna Hillestrøm og Tina Gail 

- Videndeling finder sted på AGG Forum  

 

General Assembly  

- Deltagere: Lotte Kok + evt. Hanne/Julie, der skal dømme VM, hvis det passer i rejseplaner. Der skal tages 

et referat ligesom sidste år (vidensdeling i miljøet).  

 

Betaling af dommergebyr  

- Tjek at hold, der deltager i internationale konkurrencer (herunder Easter Cup) har betalt 

Ansvarlig: Louise + Anna (deltagerliste fra Easter Cup) 

 

8. AGG dommere  
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Status international deltagelse - budget og konkurrencer i foråret 

- Hanne snakker med Camilla Kruse om fremsendte budget 

- Budget til dommerkurser i 2017  

 

Politik på området – igangsætning (tages op på senere møde) 

- Prioritering  

- Retningslinjer  

- Afholdelse af udgifter  

 

9. AGG budget  

- Budget 2018: større dommerbudget 

- Anna har lavet et udkast (rundsendes) 

- Ingen nye tiltag ift. stævner, men videreudvikling af de eksisterende stævner/arrangementer 

- Evt. kursus for short program   

 

10. Næste møde  

Tirsdag d. 18/4 kl. 17.30 

 

Dagsorden:  

- Gennemgang og opdatering af kommisorium 

- Gennemgang og opdatering af drejebog 

- Politik ift. dommere 

- Udtagelseskriterier (A/B konkurrencer) 


