
 

          DAGSORDEN AGG Sektionsmøde 

        Nr. 13 –   December 2017                                                                  
 

1 

 

 

 

Mødedato: 21. december 2017  

Mødenavn: Elitesektions møde 13 

Sted: SKYPE 

Deltagere: Louise Skytte Andersen, Karoline Lender, Hanne Jensen, Anna Hillestrøm (de sidste 10 min.) 

Ordstyrer: 

Referent: Hanne J 

 

1. Godkendelse af dagsorden, valg af ordstyrer og referent 

 

2. Status – ønsker til international deltagelse 

Afklaring af ønsker og tilbagemelding til hold – Hanne har udarbejdet en oversigt over holdenes ønsker. 

Umiddelbart ingen problemer, dog er der ikke modtaget invitation til Children Cup i Graz, Østrig. Hvis der er 

begrænsninger kan det få betydning i Children 12-14, hvor Petit mangler at melde rejse nr. 2 ind. 

Junior: kun 3 hold til VM - Hanne skriver til Hillerød / Dicentra som må vælge en anden konkurrence hvis de 

vil af sted 2 gange. 

Hanne sender mail, og skriver samtidig ud om Licens – at man indtil videre ikke skal gøre noget, indtil vi hører 

mere. 

 

3. Planlægning af camps 

C-camp: 

39 gymnaster tilmeldt - afholdes? Karoline udarbejder et budget. 

Instruktører: Jessica + Emilie Madsen + Hanne J som AGG dommer. 

225 kr. pr. gymnast. 

Karoline hører ad hvad det koster at leje lokalerne i Vejen. 

Vi afventer budget fra Karoline før vi går videre. 

 

Elitecamp: 

OK fra instruktører: Jessica, Meri, Pascal, Viktoria.  

Dommere: Anna H kan begge dage, Hanne rykker dommerne + sætter res på.  

Reglementsgennemgang – 8 tilmeldinger. Karoline skriver til Espen om at åbne tilmeldingsmodulet for 

reglemetskurset igen. Og holde åbent gennem julen.  

Louise laver et forslag til program gennem jul og nytår. Husk ønsker fra diverse foreninger. 

 

Vedr. Martines mail:  Forskellige opfattelser i AGG sektionen og i miljøet om elitecamp er obligatorisk. Vi 

beslutter at sende forespørgsel til URG. Louise laver udkast til mail og rundsender til AGG sektionen. 

 

4. Næste møde, fastsættelse dato og agenda, husk behandling af emner fra sidst:  

Næste møde sammen med AGG dommerne, for drøftelse af diverse emner.  Hanne laver en Doodle på hhv. 

27/1, 10/2, 11/2 

 

 Øvrige emner til møde i AGG Sektionen: 

 

1. Fælles retningslinje for dommere 

2. Evaluering af Udtagelsen 
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Feedback fra udtagelsesstævnet, herunder mail fra Lotte og Espen 

3. Mail fra Lotte fra 31/10 

Emner fra mail fra Lotte sendt 31-10-2017 

4. Faste kriterier for Udtagelse til internationale konkurrence, jf. ønske fra int. Dommere efter møde 

efter AGG Udtagelseskonkurrencen 

 

5. Eventuelt 

 


