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Nyt fra AGG Elitesektionen – oktober 2016  

1) Ændring AGG reglement 

2) Udtagelse til internationale AGG konkurrencer 2016-17 

3) Nyt dommergebyr 

4) Nye ressourcer til AGG Elitesektionen 

 

 

1. Ændring AGG reglement 

Vi henleder opmærksomheden på ændret reglement for junior og senior vedrørende tekniske 

elementer (Balancer og spring). Ændringerne er kommunikeret via mail til alle rytmiske foreninger 

og instruktører og ved opslag på FaceBook. Reglementsændring finder anvendelse ved 

udtagelseskonkurrencen i november 2016. Læs mere her: 

http://www.gymtranet.dk/discipliner/rytmisk-gymnastik/elite-agg/ 

 

2. Udtagelse til internationale AGG konkurrencer 2016-17 

IFAGG har ændret konkurrenceåret, således at sæsonen fremadrettet følger kalenderåret. Dette 

betyder, at efteråret nu har flere internationale konkurrencer end tidligere, og dermed mulighed for 

at danske hold kan rejse.  

 

URG og AGG Elitesektionen har derfor besluttet at ændre på udtagelsesproceduren, således at DM i 

maj måned også kan kvalificere til internationale konkurrencer. For konkurrencer i 2017 gælder 

følgende: 

a) Udtagelseskonkurrencen i november er kvalifikation til konkurrencer i hele 2017. Dvs. et hold, 

som udtages, frit kan vælge om de vil deltage i både forårets og efterårets konkurrencer.  

b) Dette gælder også, selv om holdet måtte vælge at rykke en alderskategori op i efteråret.  

c) Ved to eller flere udskiftninger på holdet, skal holdet genvurderes af AGG Elitesektionen, i 

samråd med de danske AGG dommere.  

d) I tilfælde af, at mere end 4 hold ønsker at deltage ved den samme internationale konkurrence, 

prioriteres oprindelige alderskategori først (ved begrænsninger fra IFAGG). 

e) Ved DM i AGG i maj måned har hold, der ikke kvalificerede sig ved udtagelseskonkurrencen, en 

ekstra mulighed for kvalifikation til efterårets konkurrencer. Kvalifikation følger gængse 

procedurer, dvs. 1-3 i A-gruppe, 4-5 i B-gruppe, men godkendelse fra dommerne. 

f) Hold, der tidligere har kvalificeret sig ved udtagelseskonkurrencen, fratages ikke sin 

kvalifikation, selv om holdet ved DM placerer sig lavere end ved udtagelseskonkurrencen. 

 

 

3. Nyt dommergebyr 

Når danske hold deltager ved internationale konkurrencer, er det ofte et krav, at delegationen 

medbringer en dommer. Der er p.t. 6 danske dommere. 

 

Ved årets AGG Forum blev det debatteret, hvorvidt der skulle indføres en form for ”brugerbetaling” 

http://www.gymtranet.dk/discipliner/rytmisk-gymnastik/elite-agg/
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på internationale konkurrencer, således at alle hold / klubber, der rejser, bidrager til at vi som nation 

har dommere siddende i dommerpanelerne. Der var bred tilslutning til dette på AGG Forum. 

 

URG har derfor besluttet, at alle hold, der deltager i internationale AGG-stævner i ind- og udland i 

2017, skal bidrage til en dommerpulje, som skal benyttes til dommernes rejser og videreuddannelse 

med 500 kr. pr. hold.  

 

Der etableres et tilmeldingsmodul på GymDanmarks hjemmeside, og når et hold beslutter at deltage 

i internationale stævner (herunder Open Nordic Cup og Easter Cup på dansk grund), skal holdet 

tilmelde sig her. 

 

4. Nye ressourcer til AGG Elitesektionen 

Har du lyst til at sætte dit præg på udvikling af den æstetiske gymnastik i Danmark? AGG 

Elitesektionen har travlt, og da 3 medlemmer vælger at stoppe i forbindelse med årsmødet 2016 

søger vi nye frivillige. AGG elitesektionen har bl.a. til opgave at planlægge og afvikle konkurrencer, 

camps og instruktørkurser, samt udvikle AGG gymnastik. Læs mere her: 

http://www.gymdanmark.dk/nyheder/hjaelp-til-rytmisk-udvalg/ 

 

 

http://www.gymdanmark.dk/nyheder/hjaelp-til-rytmisk-udvalg/

