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Mødedato: 19. september 2017 kl. 18.00 

Mødenavn: AGG sektions møde 9 

Sted: Skype 

Deltagere: Louise Skytte Andersen, Karoline Lender, Hanne Jensen, Camilla Kruse  

Ordstyrer: 

Referent: Louise 

1. Godkendelse af dagsorden, valg af ordstyrer og referent 
 

2. Basis camp 
Instruktører på plads for begge moduler. Pt. kun 11 gymnaster tilmeldt. Hvis der ikke kommer 
flere tilmeldinger aflyses camp’en (jf. minimumsdeltagerantal). .  
 
Program/tidsplan for camp udarbejdet.  
 

3. Udtagelsesprocedure 
Louise sender uddybende forklaring til URG.  
 

4. Fælles dommerretningslinjer (spørgsmål fra URG) 
Jf. Bilag 1. Overføres til næste møde.  
 

5. AGG Udtagelseskonkurrence 
Henvendelse fra Espergærde vedr. antallet af hold i finalen.  
 
Normalt afventes antallet af deltagende hold før det besluttes, hvor mange, der går videre i 
finalen. Af hensyn til inddelingen i A/B/C kategorier forventes det, at 8 hold går videre i hver 
række. Karoline besvarer henvendelse fra Espergærde.  
 

6. Budgetopfølgning  
Hvordan ønsker vi opfølgning på budget fra URG? Jf. mail fra Lotte. 
  
AGG sektionen ønsker at modtage en månedlig rapport over posteringer. Camilla Kruse 
undersøger med GymDanmark, om dette er muligt  
 

7. Budget 2018  
Hvordan generer vi mere overskud end tidligere? Camps, kurser, dommere etc.  
 
Budget 2017: AGG sektionen skal generere overskud på 47.000 
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Budget 208: AGG sektionen skal generere overskud på 30.000 
 
Ifølge det nuværende budget for 2018 mangler der indtægter på 20.000, da deltagergebyr er 
sænket ift. godkendte udkast. Pt. er det kun konkurrencer, der er indtægtsgivende. Dommere 
er en stor post i budgettet. Hanne videresender budget til de danske AGG dommere for input. 
Økonomien diskuteres på AGG sektionens næste møde. Herefter sendes oplæg til Camilla – 
deadline medio november.  
 
 
 
Mulig indtægt: kursus i reglementsgennemgang med danske dommere. 
Reglementsgennemgangen skal omfatte dels eksisterende reglement samt reglement for Short 
Program. Evt. afholdt i øst/vest. Hanne laver budget. Inkl. Short program på agendaen til næste 
år.  
 

8. Dommersedler  
Print via kontoret for at mindske omkostninger. Vær ude i god tid. Lotte er gerne behjælpelig.  
 

9. Dommertilmelding til danske konkurrencer 
Hvem kan dømme hvilke konkurrencer. Fordeling af internationale konkurrencer under hensyntagen 
til A-konkurrencer.   
 
Hanne udarbejder oversigt over inhabilitet blandt danske dommere. Det vurderes, at der skal 
bruges fem internationale dommere. Hanne har allerede kontakt til et par stykker fra 
dommerkurset. Karoline kontakter Kitt ift. overnatningsmuligheder i Espergærde.  
 

10. Nordic Cup  
Skal den laves til B-konkurrence? 
 
Snak om, hvorvidt Nordic Cup skal være en B-konkurrence. Det vurderes fordelagtigt ift. 
økonomien. AGG sektionen ønsker dog ikke at forestår arbejdet med arrangering af stævnet. 
Louise kontakter Køge Bugt for en endelig forventningsafstemning. 
 
Omfang 
- Konkurrencen skal jf. IFAGG være for alle rækker 
- Ansøgning til IFAGG (Køge Bugt)  
- Kommunikation med dommere (AGG sektion) 
- Kommunikation til hold danske/udenlandske (Køge Bugt) 
- Transport, overnatning etc. påhviler den arrangerende klub 

 
Hanne nævner, at Færøer har nationale mesterskaber samme weekend.  
 

11. Elite camp 
Timing for møde vedr. ændring af camp struktur. Overvej at søge inspiration hos Italien (forslag fra 
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Camilla) 
 
Karoline og Louise afstemmer datoer og inviterer til idé udvekslingsmøde. 
  

12. Næste møde 
Næste møde er 12. oktober kl. 17.30 i Odense 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bilag 1 
 
 

EN FÆLLES DOMMERRETNINGSLINJE: 

1) En fælles dommer retningslinje for alle 3 discipliner mht beskrivelse af krav til deltagelse på dommerkurser, krav 

for at kunne dømme forskellige konkurrencer m.v.  

2) Hvilke udfordringer ser I som bør adresseres i en sådan retningslinje? 

 

Ordlyd fra referat af dagens møde:  

"Samlet med debat under emne AGG dommerkursus var der enighed om at der er behov for fælles dommerretningslinjer i forhold til deltagelse på kurser, krav for at 

kunne dømme konkurrencer, skal der stilles krav i forhold til at kunne dømme DM 
Emnet tages op på næste møde og de disciplinerne melder ind med: 

1) Hvilke udfordringer er de stødt på i de sidste sæsoner i forhold til dommergerningen 

2) Hvilke områder skal medtages i en fælles retningslinje 

Indsendes i punktformer til LKO, der samler dem til et samlet oplæg til kommende møde 

RSG (HJE & BTH)" 

FREMTIDIG STRUKTUR OG KOMPETENCE FOR AGG SEKTIONEN 

1) Skal den fremtidige struktur revurderes eller er strukturen for arbejdet fint? 

2) Hvilke kompetencer skal være til stede i AGG sektionen (nutidig og fremtidig struktur? Skal der være krav om 
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erfarenhed, dommer, instruktør med international erfaring? 

Ordlyd fra referat af dagens møde: 
"2) AGG sektionen: 

AGG sektionen bedes om at komme med input til dette og et oplæg til organisering - Inddeling i 2 grupper?? dommer & camp/stævner. Samarbejde på elite niveau 

mellem RSG og AGG? 

4) Elitearbejde på tværs af AGG/RSG: 

 – skal vi have det i gangsat for kommende år, nu hvor RSG har et stykke arbejde foran sig med at strukturere deltagelse af gymnaster ved internationale 

konkurrence og vedligeholde international dommerlicens. 

Vi afventer, at RSG får struktureret deres arbejde, men ønsker samarbejde i forhold til camps mellem RSG og AGG." 
 


