
 

          REFERAT AGG Sektionsmøde 

        Nr. 4 – SKYPE møde                                                                    
 

1 

 

 

 

Mødedato: 19. april 2018 

Mødenavn: AGG sektions møde nr. 4 

Sted: SKYPE 

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

Ordstyrer: 

Referent: Hanne Jensen 

 

 

1. Behandling af dispensationsansøgning fra Stevns vedr. deltagelse i VM 2018 

Drøftelse af dispensationsansøgning fra Helle Storm vedr. Team Bohemia (se bilag). 

Konsekvenser ved ja/nej til denne drøftet. AGG Sektionen er bedt om at lave en indstilling til URG til 

beslutning. Deadline for tilmelding er d. 27. april. 

Beslutning: Det indstilles, at der ikke gives dispensation (indstilling med begrundelser i bilag). 

 

2. Opfølgning 2 oplæg: Udtagelsesprocedure samt AGG struktur 

Opdatering af udtagelsesprocedure er foretaget, og har været ud hos AGG dommerne for kommentarer.  

 

AGG struktur – oplægget er revideret efter et par kommentarer.  

Anna sender begge oplæg til URG til beslutning på URG møde 29. april. 

 

3. AGG DM 2018 

Dommerbesætning etc. Det er fortsat svært pga. konkurrencer i mange lande. Hanne kontakter dommere i 

Spanien samt prøver Estland. Anna følger op på de forespørgsler, der allerede er sendt afsted. 

Information fra værtsforeningen bør være på vej ud til foreningerne, Anna har set udkast til invitation. Hanne 

opretter et dokument i DropBox med information/dommeroversigt. 

 

4. Eventuelt  

Næste møde: opfølgning/sidste planlægning vedr. AGG DM 6/5 2018. 

Nyt fra URG: vi skal give input til Budget 2019 inden så længe, der bør komme materiale fra kontoret, som vi 

kan tage udgangspunkt i. En kort drøftelse af den mangelfulde information omkring økonomi. Det er ikke 

optimalt, at vi endnu ikke ved hvad der er brugt på budgettet siden januar. 
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Bilag 

 

---------- Forwarded message --------- 
From: Helle Storm <hellestorm.kursusringen@gmail.com> 
Date: ons. 11. apr. 2018 22.26 
Subject: Dispensationsansøgning VM i AGG 
To: Anna Hillestrøm <annahillestrom@gmail.com> 
Cc: Lotte Kok <urgformand@gmail.com> 

 

Kære Elitesektion 
  

Undertegnede der er træner for Team Bohemia (Stevns Gymnastikefterskole) deltager i denne sæson både i 

GPR og AGG, idet vi i år har et dygtigt hold �� 

Efter Easter CUP, hvor holdet vandt bronche i senior, ja så er tanken opstået om det er en mulighed at få lov 

til på en dispensation at komme med til VM i AGG i Budapest. 

  

Undertegnede er bekendt med at kun et seniorhold vil deltage i år, så derfor er der et par pladser ledige – 

kender selvfølgelig reglerne for deltagelse internationalt, men at holdet har udviklet sig på denne måde havde 

ingen forventet og derfor deltog vi ikke i udtagelseskonkuorrencen. 

  

Samtidig er det jo en fantastisk reklame for efterskole GPR, som ikke er skidt. 

  

Skolen har sagt ok til initiativet og det samme gør pigerne, som er dem, der har bedt mig om at søge om en 

dispensation. 

  

I det vi håber på et positivt svar sender jeg venlige hilsner 

  

Har tilladt mig at sætte Lotte Kok på cc 

  

Med venlig hilsen 

  

Helle Storm 

Stevns Gymnastikefterskole 

mailto:hellestorm.kursusringen@gmail.com
mailto:annahillestrom@gmail.com
mailto:urgformand@gmail.com
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Bilag: AGG Sektionens indstilling:  

 

Indstilling til URG vedr. dispensationsansøgning VM i AGG 
AGG Sektionen har modtaget en skrivelse fra Helle Storm, Stevns Gymnastik Efterskole, hvor der ansøges 

om at deltage ved AGG VM og vi vil gerne bede URG om at træffe den endelige beslutning, da vi ikke 

mener, at AGG sektionen har mandat til at træffe beslutninger, der afviger fra de af URG godkendte 

procedurer. 

Vi har drøftet dispensationsansøgningen grundigt i AGG Sektionen og vores anbefaling til URG er, at der 

ikke gives dispensation. Vores overvejelser uddybes i det følgende: 

Vi står i den særlige situation i år, at der kun er et seniorhold der deltager, og der derfor er to ledige pladser. 

De hold der har deltaget i udtagelseskonkurrencer, og som er udtaget til denne konkurrence, har indgivet 

rejseønsker, og kun et hold har ønsket at tage af sted. 

Som udgangspunkt har AGG Sektionen stillet sig selv og hinanden følgende spørgsmål, samt forsøgt at svare 

på dem. 

1) Har holdet det fornødne niveau til at deltage ved AGG VM? 

2) Hvilke signaler vil det give i miljøet når der afviges fra optagelsesproceduren? Og hvilke 

udfordringer/konsekvenser vil det give i fremtiden? 

 Ift. 1) kan vi baseret på Easter Cup godt argumentere, at holdet har det fornødne niveau, når man 

sammenligner med de hold, der til denne sæson er blevet udtaget som A-hold.  

Holdet fik en samlet karakter på 27,22 til Easter Cup. Med den karakter ”slår” de to hold der ligger i A-

gruppen fra udtagelsen. 

De hold der blev udtaget til A-gruppen til udtagelsen, fik mellem 26,00-29,75. Det er selvfølgelig altid 

forkert at sammenligne to konkurrencer, men vi har valgt at gøre det, for at se hvor de ville ligge 

karaktermæssigt ift. de øvrige hold.   

Ift. 2) går overvejelserne meget på hvilket signal det sender til miljøet, hvis vi udtager et hold til VM (eller 

anden international konkurrence), som ikke har deltaget ved Udtagelseskonkurrencen.  

Dels har man så ikke bidraget til den økonomiske "fest" i AGG miljøet (dommerbidraget), men har heller 

ikke benyttet den ”officielle” vej til denne udtagelse, (Helle skriver i sin mail, at de ikke havde regnet med at 

de ville kunne placere sig i toppen, men da holdet har udviklet sig drastisk, tager de nu denne chance) 

Vi kan være bekymret for, at vi åbner op for lignende ansøgninger i fremtiden. Eksempelvis i det 

tilfælde, hvor kun to hold udtages som A-hold. Her kan et eller flere af B-holdene så ansøge om at få den 

ledige plads ved en A-konkurrence. Og disse hold kan sagtens have byttet placering undervejs i sæsonen, og 

hvem har så fortrinsret? Det sætter os i en situation, hvor vi en gang har givet dispensation, og derfor skal 

hen og lave en vurdering og på hvilket grundlag? Som udgangspunkt vil en international konkurrence som 

Easter Cup ikke kunne danne et sammenligneligt grundlag for de danske hold, når de sammenlignes med 

andre nationaliteter.  

Udtagelsesproceduren er lavet for at skabe synlighed i miljøet for hvordan der udtages, så AGG Sektionen 

sidder med en splittelse, hvor nogle af os på den ene side mener, det er en god reklame for 

efterskolegymnastikken, og at holdet bare skal have lov til at tage af sted, og at man måske på den måde kan 
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fastholde nogle gymnaster ved først at dyrke sporten på efterskole, og måske endda fortsætte når man 

kommer hjem igen. Men på den anden side ligger bekymringerne om de, måske, forestående 

udfordringer/arbejde dette kan medføre. 

AGG Sektionen vil gerne bevare troværdighed og gennemsigtighed ved at håndhæve de godkendte 

procedurer, der ligger tilgængelige på Gymtranet, vedr. udtagelsesprocedure, hvorfor vi må anbefale at 

holdet ikke kan deltage i AGG VM 2018 på baggrund af en dispensationsansøgning. 

Da der er deadline for tilmelding den 27. april håber vi på svar senest den. 22. april, så holdet og instruktøren 

kan informeres. 

 

 


