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Mødedato: 28. december 2017 kl. 16.00-20.00  

Mødenavn: URG møde 2 

Sted: Skype 

Deltagere: Hanne Enevoldsen (hen), Helle Jensen (hje), Beth Thygensen (bth), Louise Jørgensen (loj), Anna 
Hillestrøm (ahi), Inger Kluwer (ikl), Camilla Kruse (ckr), Fie Arndal (fan) og Lotte Kok (lko) 

Afbud: N/A 

Ordstyrer: Fie Arndal (fan) 

Referent: Anna Hillestrøm (ahi)  

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
 

2. Orientering fra formand 
1. Nyt fra bestyrelsen 

- Temamøde for alle d. 31. januar 
- Gruppe nedsat til at kortlægge kompetencerne i den ny bestyrelse 
- Hensættelser regnskabteknisk (ikke periodisering) 
 

2. Andet 
- Forslag om ændring af dommergebyr til 250,- pr kamp i overensstemmelse med DGI/DIF takster er 
ikke imødekommet af ledelsen i GymDanmark, da denne ønsker at have en ensretning for alle 
discipliner i forhold til betaling/gratis. 
 

3. Kort status Økonomi 2017 v/CKR 
Der er nogle ting der ikke stemmer helt overens, CKR arbejder på sagen ift. Opdateringer så alt er korrekt. 
CKR giver besked når der vides mere.  
HUSK: Alle bilag ifm. Konkurrencer/dommerhonora skal sendes senest 30 dage efter afholdt konkurrencer. 
Gøres dette ikke, får man intet! 
 

4. Budget 2018 v/CKR 
Godkendte budgetter for URG, GPR, AGG og RSG er udsendt.  
LKO: hvordan skal arbejdsgangen være for at de forskellige udvalg med budgetter har viden til at styre disse? 
LKO: Budgetter skal opdateres med dommergebyr (reduceres fra 250,- til 200,-) 
 
 

 
Beslutningspunkter (kl. 16.30 – 18.30): 

1. Gennemgang og godkendelse af arbejdsgrundlag (v/ALLE) 
Gældende arbejdsgrundlag gennemgås med henblik på at få arbejdsgrupperne opdateret med konkrete navne. 
Alle tovholdere skal have deres gruppemedlemmer klar til dette punkt. 
 
Indstilling: Opdatering og godkendelse af de indstillede arbejdsgrupper fra udvalgets tovholdere 
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Godkendt – der arbejde i nogle grupper på at finde flere medlemmer.  
 
 

2. Arbejdsgruppemedlemmer besluttes på seminarer for AGG, RSG og GPR (v/LKO) 
For at sikre at arbejdsgrupperne allerede ved sæsonstart kan være aktive forslås det, at grupperne er sat allerede 
inden 1. september og ikke som nu efter omkring årsskiftet, hvor halvdelen af sæsonen er gået grundet 
repræsentantsskabsmødets placering i slut oktober.. 
I forlængelse af dette foreslås at medlemmer vælges på seminarierne for de enkelte discipliner, derved gives et 
ekstra incitament til at møde op på denne dag, da det giver indflydelse og samtidig vil hele miljøet få 
indflydelse på gruppernes sammensætning.  
 
Indstilling:  
Forslag 1: Det indstilles at URG vedtager, at arbejdsgrupperne nedsættes for kommende sæson i maj- august. 
Forslag 2: Det indstilles, at URG vedtager at medlemmer til alle arbejdsgrupper vælges demokratisk ved 
seminarierne for hver enkelt disciplin. Man behøver ikke at være til stede for at blive valgt, men skal da 
skriftligt have tilkendegivet sit kandidatur. 
Fælles: Såfremt at forslagene godkendes indstilles det til at forslag er gældende fra sæson 2018/2019 således at 
første valg finder sted på seminarierne i juni 2018. 
 
Forslag 1 godkendes  
Forslag 2 udsættes til næste fysiske møde, så alle har mulighed for at gå i arbejdsgrupperne for at få forslag til 
hvordan dette skal gå an.  
 

3. Godkendelse af Eliteskriv, RSG, bilag 1 (v/HJE) 
Godkendelse af Eliteskriv for RSG. 
Deltagelse ved konkurrencer, kun hvis niveauet er der. Elitesektion rettes til RSG sektionen. Skrivet rettes til og 
sendes ud til endelig godkendelse.  
 

4. Godkendelse af Drejebog, RSG (v/HJE) 
Godkendelse af Drejebog for RSG.  
IKL og HJE sætter sig sammen og retter til. Drejebogen sendes ud forud for næste møde. 
 

5. Godkendelse af Drejebog, GPR bilag 2 (v/IKL) 
Godkendelse af Drejebog for GPR 
Punktet udsættes til næste møde. Der var ud fra samtalen var nogle rettelser. Alle drejebøger ensrettes så de er 
på samme form.  
 

6. Deltager, AGG konkurrencer, bilag 3 (v/AHI) 
Deltager betingelser i AGG følger AGG alderskrav i defineret af IFAGG, hvorfor deltagerlister bør følge disse 
alderskrav. Der bør ikke tages hensyn til andre discipliners alderskrav, da hver disciplin under URG har hver 
sine specifikke regler. 
 
Indstilling: Man må max have to gymnaster der er et år yngre/ældre. En deltager fremgår via deltagerlister, har 
licens og kan derfor deltager i indmarch og udmarch. 
 
Indstillingen er godkendt.  
 
 

7. Godkendelse af retningslinje for udførsel af alderskontrol AGG/GPR bilag 4 (v/LKO) 
Godkendelse af udarbejdet dokument tilrettet eventuelle beslutninger taget under punkt 6). 
Der tilrettes og sendes ud på mail, som godkendes her. 
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Debatpunkter (kl. 18.30-19.30):  
Der tænkes en kort debat omkring følgende emner, samt (hvor det skønnes hensigtsmæssigt) nedsættelse af 
arbejdsgrupper eller ansvarlige, der får til opgave at komme med et konkret beslutningsoplæg til URG inden for en 
fastsat tidshorisont. 
 

8. Kommunikering af kurser (v/ LKO) 
Hvordan samler vi data og kommunikerer? Hvad kan vi i forhold til at kommunikere ud i miljøet? 
Anvendelse af mails, Facebook, hjemmesider 

Kontoret vil gerne have at kurserne, så vidt muligt er fast lagt i august. Der kan være omstændigheder hvor 
kurser oprettes i løbet af året. 

Miljøet skal være med til at melde ind hvad deres behov er, så vores kurser bliver målrettet miljøet.  
 

9. Dommeroversigt GPR (v/FAN) 
Status over dommersituationen for kommende sæson:  
Der mangler følgende: 1 kunstnerisk dommer til FM/JM, 3 Udførselsdommere til DM micro mini 
Mail er udsendt efter sidste møde til alle dommere i håbet om at få lukket hullerne.  

Dommergruppen arbejder på dette. Hvis der er behov for hjælp meldes dette ud.   

 

10. Tilbagemelding fra AGG sektionen, bilag 5 (v/LKO/AHI) 
Er der stadig behov for tilbagemelding til AGG sektionen? AHI melder dette ind. 
Hvis ja, hvad skal meldes retur. 

Dette er ikke aktuelt pt. Der kigges på et samarbejde på tværs af disciplinerne.  

Orienteringspunkter: 

11. Stævnekalender 2018 
Opdatering i forhold til ændringer, nye kurser m.m.  
Kalender vedhæftet – kalenderen er opdateret.  
 

12. Stævnekalender 2019 
Munkebjerg har trukket sig,  
DM 2. runde slået sammen til et stævne over én weekend. 
Kalender vedhæftet samt en oversigt over DM´er 
 
Der sendes ud til alle klubber igen, samt for 2020. 

13. Nyt fra udvalgene 

AGG SEKTIONEN 
Afholdt udtagelses konkurrence, hvor der er blevet udtaget 15 hold i A-gruppe og 10 hold i B-gruppen. Hvor af 
de 18 hold må rejse.  
De hold der ønsker at rejse skal melde dette retur til Sektionen senest d. 20. december, hvorefter der laves en 
oversigt der kommer på nettet. 
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Vi arbejder lige nu med planlægning af Elite og Udviklings camp i januar. Samt at få lavet et kursus med 
reglements gennemgang, ifm. camp'sne.  
Elite campen er for A- og B-holdene. Hvor Udviklings campen er for de øvrige hold, samt GPR og RSG.  

I januar/februar måned skal sektionen også have et møde med de danske AGG dommere omkring nogle 
forskellige problemstillinger, samt at lave en fordeling over konkurrencer i den kommende sæson.  

Vi er også så småt gået i gang med at se på det kommende DM og få booket dommere ind til dette, samt fly og 
hotel så der (forhåbentlig) er nogle penge at spare 
 
AGG dommere der har været til eksamen. Begge er betinget godkendt, da de ikke er godkendt i alle discipliner. 
De to dommere kan gå til reeksamen til WC I eller WC II, hvis de ønsker det. 

RSG-sektionen 
- Oprettelse af ekstra landsholdstræning og ungdomslandsholdstræning. 
- FIG er kommet med opdatering/ændring i reglementet, som vil træde i kraft den 01.02.18. Der arbejdes på at 
få opdateret håndbogen, så den følger det internationale reglement, samt at få meldt disse ændringer ud til 
klubberne hurtigst muligt. 

14. Valg af referent og mødeleder  

Referent: Camilla 
Mødeleder: Inger 
Næste møde: 15.01.18 kl. 20-22, SKYPE. 

15.  Eventuelt 
Forslag til faste punkter på dagsorden 
Kurser  
Stævnekalender 

Pokaler indleveres til 1. Runde. LKO skriver til Greve. 

Punkter til kommende dagsorden 
Retningslinjer for dommer/dommeruddannelse 

LKO ønsker godt nytår og takke for samarbejdet.  
 

16.  Godkendelse af referat 
Udsendes til godkendelse pr. mail 2018-01-02, frist for kommentering 2018-01-08 

 
 
 
URG møder sæson 2018-2019: 
 

Mødenr. Dag Tid Sted 

2 28.12.2017 16.00 – 20.00 Skype (fælles skype i Greve) 

3 15.01.2018 20.00 – 22.00 Skype 

4 15.04.2018 10.00 – 16.00 Greve 



 

          DAGSORDEN URG Udvalgsmøde 
        Nr. 2 – 2017/2018                                                                    
 

5 
 

5 26.05.2018 10.00 – 16.00 Odense 

6 11.06.2018 20.00 – 22.00 Skype 

7 15.08.2018 20.00 – 22.00 Skype 

8 16.09.2018 10.00 – 16.00 Tåstrup 

9 22.10.2018 20.00 – 22.00 Skype 
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Eliteskriv RSG 
Revideret efterår 2017 

Formål: 

RSG-sektionen har til formål at sikre en klar og synlig struktur omkring elitearbejdet under URG, 

således at danske gymnaster, trænere, dommere og andre tilknyttede personer tilbydes og 

arbejder under de mest optimale forhold i forbindelse med uddannelse, talentudvikling og 

international deltagelse. 

Vision: 

• Højne niveauet af danske Rytmisk Sports Gymnaster 

• Tilgodese gymnastisk udvikling på forskellige niveauer 

• Skabe klare strukturer og procedurer for gymnaster, trænere og dommer under den 

rytmiske gymnastiks elitearbejde. 

 

Målsætning: 

VM: Hvert år - dog ikke i olympisk år 

Individuelt - senior: Deltagelse min 2 gymnaster såfremt niveauet tillader dette. 

EM: Lige år: 

Individuelt: deltagelse af junior min 2 gymnaster såfremt niveauet tillader dette. 

EM: Ulige år 

Individuelt: deltagelse af senior min 2 gymnaster såfremt niveauet tillader dette. 

NM: Hvert andet år 

- Individuelt: Fuldt hold, såfremt niveauet tillader – deltagelse med 4 serier i hvert redskab 

for både junior og senior – samt deltagelse i disciplinfinaler med 4 junior og 2 senior. 

- Grupper: Deltagelse med 1 junior og 1 senior gruppe – så vidt muligt 

- Duo/trio: Deltagelse med 1 junior og 1 senior gruppe – så vidt muligt 

Deltagelse i internationale konkurrencer: 

- At man indstiller gymnasterne til alle FIG konkurrencer – EM/VM/OL, Miss Valentine, osv. 

på grund af restriktioner. 

- At man efter deltagelse i konkurrencen leverer et lille skriv (ca. 3-4 linjer) med bl.a. 

hvorledes var oplevelsen, kan det anbefales, aldersgruppe, er informationsniveauet ok 

(klart og forståeligt), er konkurrencen lige til at gå til. 
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Årshjul lands-/ungdomslandstræninger 

Landstræninger: 

• Efter DM udtages et antal individuelle gymnaster – pre-junior, junior og senior – til at 

deltage i næste sæsons landstræninger.  

• Første landstræning er  i juni (såfremt tiden tillader) herefter en landstræning hver måned 

frem til januar (dog juli undtaget). 

• I sæsonen med NM, vil elitesektionen forsøge af etablere  en ekstra landstræning i februar 

• Hver landstræning er som udgangs punkt en weekend (lørdag og søndag). 

• Alle gymnaster vil efter hver landstræning blive vurderet, om gymnasten kan forsætte på 

den/de næste landstræninger. Vurderingen foretages på arbejdsindsat, fremgang og 

motivation. Vurderingen foretages af landstræneren samt elitesektionen. 

• Januar landstræningen: her vil der være en prøvekonkurrence.  

• Hvis en prejunior og junior gymnast, tages af landstræningen, vil gymnasten evt. kunne 

blive tilbudt deltagelse på ungdomslandstræningen. 

Ungdomslandstræning. 

• I august eller september  inviteres alle gymnaster til en åben  træning. Der vil til denne 

træning, blive udtaget et antal gymnaster, der vi blive tilbudt at deltage i de kommende 

månedlige ungdomslandstræninger. 

Retningslinjer for deltagelse i lands-/ungdomslandstræninger: 

• Det forventes at gymnasten deltager aktivt i lands-/ungdomslandstræningerne . 

• Alle tilmeldinger og betalinger forgår via GymDanmarks hjemmeside, og er bindende. 

• Deltagergebyret 300 kr. pr. dag – gældende pr. juni 2017 og sæsonen ud. 

• Afbud ved sygedom. En evt. tilbagebetaling af deltagergebyret, kan kun finde sted, efter 

aftale med elitesektionen. 

• Ved skade under træningen refunderes deltagergebyret ikke. 

• Ved små skader, forventes det at gymnasten deltager i det omfang det er muligt. 

• Anden udeblivelse fra landstræningen, skal godkendes af elitesektionen. Dog kan deltager 

gebyret ikke refunderes. 

• At der er en træner til stede under træningen – specielt ved ungdomslandtræningerne 

Internationale konkurrencer: 

• Det er landstræneren og elitesektionen der udtager gymnaster til Skåne/DK, NM, EM og 

VM. 

• Al deltagelse til internationale konkurrencer er selvbetalt. 
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Udtagelseskriterier, krav, forventninger til gymnaster der er 
udtaget/ønsker deltagelse ved EM/VM 

Udtagelseskriteriet EM/VM: 

1. Krav/kriterie EM/VM 

• Senior: vurderes på baggrund af niveau, kvalitet, træningsindsats og stabilitet. – 

udtagelse til EM sker efter Jyske Bank Pokalen og udtagelse til VM sker efter DM 

mangekamp. 

• Junior: vurderes på baggrund af niveau, kvalitet, træningsindsats og stabilitet – 

udtagelse til EM sker efter Jyske Bank Pokalen og udtagelse til VM sker efter DM 

mangekamp. 

Hvis en gymnast, som allerede er udtaget til EM/VM, bliver skadet eller er ude i længere tid, sker 

en revurdering og hvis deadline for tilmelding ikke er overskredet, kan pladsen erstattes. 

Udtagelsesprocedure NM: 

Udtagelsen til NM finder sted ved en test konkurrence primo januar og enkelte tilfælde ved Jyske 

Bank. Gymnaster, junior og senior, som ikke deltager på landstræningen, men hvor klubben mener 

at gymnastens niveau er til en evt. udtagelse, er velkomne til at deltage. invitation til test- 

konkurrencen udsendes af  udvalget , som herefter godkender deltagelsen.  

Udtagelserne kan ikke ændres eller revurderes (med forbehold for skader der holder gymnaster 

ude i længere tid op til konkurrencen) – som tidligere skrevet. 

Forventninger: 

- Træningstimer = minimum 15 timer pr. uge. 
- Deltagelse i samtlige landsholdssamlinger. 
- Deltagelse i alle nationale konkurrencer.  
- Deltagelse i min. 2 internationale konkurrencer årligt (må gerne være svenske nationale 

konkurrencer). 
- Deltagelse ved ekstra træninger der bliver afholdt/tilbudt.  
- Gymnasten skal være indstillet på, at der vil blive sat krav til træning i sommerferien. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drejebog til brug ved 
afholdelse af Grand Prix 
konkurrencer. 

Redigeret d. 14/10- 2016 af IKN 
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Indledning 
Denne drejebog skal ses som et værktøj, og ikke en facitliste. Drejebogen indeholder Udvalget for 
Rytmisk Gymnastiks (URG) erfaringer, samt forskellige værtsforeningers erfaringer. 
Målet med denne drejebog er at hjælpe nye værtsforeninger i gang, samt gøre det forhåbentlig 
lettere for de garvede. Vi håber I vil tage godt i mod den, samt komme med input, tilføjelser og 
rettelser. Det vil altid være stævnekontrakten, der er gældende. 
 
Kravspecifikation  
 
I URG lægger vi stor vægt på at deltagerne i vores stævner og konkurrencer mødes med optimale 
faciliteter og den bedst mulige service fra såvel Forbundets administration, som fra vores 
værtsforeninger.  
Ved optimale faciliteter forstår vi:  

-  En konkurrencehal på min. 20 x 40 m.  
 

- Konkurrencehallen skal være udstyret med et musik- og mikrofonanlæg, håndholdt trådløs 
mikrofon.  

-  Der skal være plads til banner fra GymDanmark.  
 

-  En træningshal på min. 22 x 40 m og med direkte forbindelse til konkurrencehallen, således 
at gymnasterne ikke skal udendørs for at komme til konkurrencehallen.  

 
-  Bade- og omklædningsfaciliteter passende til stævne størrelse.  
-  Et dommerlokale med plads til min. 24 personer,  
-  Et lokale til stævnekontor.  
-  Tilskuer pladser passende til stævne størrelse. 

 
Anbefalet god service: 

- Hurtige svar på henvendelser, senest 3 dage efter modtagelsen af mail/bestilling bekræftes 
modtagelsen.  

- Glade, hjælpsomme og velinformerede officials og hjælpere. 
 

Før stævnet 
	
Stævneansvarlig fra URG 
Værtsforeningen får en stævneansvarlig tilknyttet fra URG. 
 
Stævnekontrakt 
Værtsforeningen udfylder, underskriver og sender stævnekontrakten til den stævneansvarlige fra 
URG. Det er vigtigt at læse kontrakten grundigt igennem.   
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Overnatning for deltager 
Ved stævner der er over flere dage skal værtsforeningen give mulighed for billigste overnatning 
inkl. forplejning. 
Ved en dags stævner som starter tidlig, skal samme mulighed være til stede. 
Dette er værtsforeningens arrangement. 
 
 
GymDanmark bannere, Roll Up 
Rekvireres fra GymDanmarks kontor af værtsforening. 
 
GymDanmark sponsorer skal være repræsenteret i stævneprogram 
Oplyses af URG ansvarlig og modtaget fra GymDanmark. 
 
Fanestativer  
Der skal være et fanestativ med plads svarende til antal deltagende foreninger. 
 
Pyntning af hal  
Den arrangerende forening står for pyntning af konkurrencehallen. 
Der skal være mikrofon til stede. 
 
Gulvflade  
Konkurrencegulvet skal opmåles (15meterx15meter). Midten af gulvet markeres med X. 
Der skal mindst være 1 meter fri bane rundt om det markerede gulv. 
Opmålingen er udvendige mål af tape, tape er inkl. i gulv fladen. 
 
Alder/licenskontrol  
1-2 personer skal i samarbejde med URG stå for licenskontrollen. URG vil før stævnestart meddele 
værtsforeningen hvilke hold, som skal licenskontrolleres (et hold i hver række) hvorefter 
værtsforeningen sørger for at det bliver oplyst, for eksempel i infostanden, hvor kontrollen bliver 
foretaget.  
 
Koreografiskemaer 
1-2 frivillig skal sortere koreografiskemaerne i serie og start rækkefølge i 6 sæt, så de er klar til 
dommerne ved dommermødet. 
 
 
Infostand 
Et sted i for eksempel forhallen skal der være en infostand, hvor gymnaster, instruktører og gæster 
kan henvende sig ved spørgsmål. Her er det også en god ide at instruktørerne afleverer holdets 
koreografiskemaer. 
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Ind/udmarch 
Til ind/udmarch skal den arrangerende forening vælge musik samt lave en plan over hvilken 
rækkefølge foreningerne skal gå ind og ud i og hvor på gulvet de skal stå. 
Planen bekendtgøres overfor deltagende foreninger. 
 
 
Information til deltagende hold 
Værtsforeningen skal udarbejde en informations invitation, der sendes til kontaktpersoner for de 
deltagende hold senest 2 uger før stævnet.   
Der skal i samme mail informeres om; 
– Hallens adresse 
– Hvornår hallen åbner 
– Cafeterie 
– Entrépriser 
– Prøvetræningstider alle tildeles 3 min. pr. serie 
– Indmarchplan 
– Programmet for konkurrencen 
– Eventuel overnatning og bespisning (ved et 2. dagsstævne) skal oplyses senest 5 uger før 

stævnet. 
– Aflevering af pokaler til 1. rd. DM 

 
Stævneprogram  
Foreningen skal udfærdige program efter fremsendt lodtrækning fra URG.( se stævne master)  
Stævneprogram skal godkendes af den dommeransvarlige for at få en så smidig som mulig 
konkurrence. 
Der skal være et trykt stævneprogram. Foldede A4 ark er tilstrækkeligt med obligatorisk for og 
bagside. Mikro-Mini beregnes 4 min pr. serie, andre 3 min pr. serie. 
Ved kun 1 dommerteam tildeles 4 min til alle serier. 
Værtsforeningen skal anvende den til enhver tid godkendt skabelon. 
  
 
Information til/fra dommere 
URG sørger for.: 
 Dommerne får den fornødne information. 

-  URG/dommerne udpeger en ansvarlig for information til linjedommer, speaker, beregnere, 
tidtager og der udpeges en IT ansvarlig til at gennemgå den elektroniske beregnerfil med de 
frivillige. 

- Der aftales med værtsforeningen inden programlægning hvornår check listerne skal 
kontrolleres så det kan gøres i pauser ved stævnet. 

- Speakeren orienteres om dagen forløb og hvordan point givning skal foregå. 
- Afvikling af medalje overrækkelse. 
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- Værtsforeningen sørger i samarbejde med URG for speaker til konkurrencen., samt 
information om stævnet.  

 
Information til URG 
Værtsforeningen skal sende informationen omkring stævnet til urg@GymDanmark.dk. 
URG/domme ansvarlig, sørger for information til dommer. 
 
KODA 
Til alle stævner skal der betales til KODA. Dette er en udgift som skal I stævneregnskabet. I kan 
læse mere om KODA på www.gymdanmark.dk 
 
Opvarmningshal 
Hvis prøvetræningstiderne foregår i opvarmningshallen skal der hænge sedler, hvorpå tiderne for de 
forskellige hold er oplyst. Dette kræver også en opmåling af gulvet på 15meterx15meter. Samme 
størrelse som i konkurrence hallen. Husk at et musikanlæg med cd afspiller og Jack Stick skal være 
tilgængeligt. 
 
 
Lokale gæster 
Hvis der skal inviteres lokale gæster er dette noget værtsforeningen skal sørge for. 
 
Omklædningsrum 
Der skal hænge skilte med foreningsnavn på omklædningsrummenes døre og en oversigt i 
forhallen. 
 
 
Medaljer 
Bestilling og udgift til medaljer sørger URG for. 
Medaljer og diplomer sendes/medbringes til værtsforeningen før konkurrencen. 
Mikro til Pige række =Der bestilles til det hold med max antal gymnaster + 3 instruktører 
Junior, Senior = Der bestilles til det hold med max antal gymnaster +2 instruktører. 
Diplomer sorteres i hold/række til udfyldning af karakter. 
 
PR  
PR er altid en god ting og URG anbefaler at værtsforeningen sørger for omtale i lokalavisen, GYM-
mail, klubblad og lignende. 
 
Prøvetræningstid  
Under prøvetræningstiderne skal der være én som er ansvarlig for at tiderne overholdes samt styrer 
musikken.  
 
URG: 
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Aftale om videooptagelse eller streamning samt link til point afgivelse oplyses fra URG 
stævneansvarlig. 

Under stævnet 
	
Åbning af stævnet 
Mulighed for officiel taler eksempelvis fra kommunen, evt. samt en repræsentant fra foreningen 
eller URG. 
 
 
Billetsalg 
Billetsalget skal starte når hallen åbner. 
Entrepriserne er for et 1 dagsstævne: Voksne (fra 13 år) 75,00 kr., børn (6-12 år) 40,00 kr. 
Rabat ved 2 dagsstævne:                    Voksne ( fra 13 år) 120,00 kr. Børn (6-12 år) 60,00 kr 
Gymnaster, der har betalt deltagergebyr, skal ikke betale entre ved samme stævne, selvom de er på 
gulvet en anden dag. Man er at betegne som gymnast, når der er indløst licens samt betalt 
deltagergebyr. Der må ikke opkræves entre for gymnaster, der skal på gulvet under et 2 dages 
stævne på dagen, hvor de ikke skal på gulvet. 
  
 
Hold leder 
Vedkommende skal sørge for at de næste hold hele tiden er klar til at gå på gulvet. 
  
Lokaler til dommere og officials 
Der skal være et rum til dommerne og medhjælper. 
 
Musik 
Foreningen har ansvaret for at musikanlæg både i konkurrencehal og opvarmningshal fungerer optimalt.  
Der skal være mulighed for CD afspiller samt jack stik indgang. 

 
Det er vigtigt, at de personer der er ansvarlige for at betjene musikken, har styr på anlægget, samt selve 
gangen i konkurrencen.  

 
Hvis muligheden forefindes: 
Musikken skal være uploadet af holdene inden 5 dage før konkurrencen. Det giver god mulighed for at lave 
playlister i det medfølgende musikprogram. Ansvaret ligger hos værtsforeningen.  
 
Værtsforeningen bestemmer i hvilket tidsrum der er mulighed for at høre sit musik i 
konkurrencehallen.  
 
Beregnere 
Her skal bruges én pc-kyndig (excel) og én manuel/resultatformidler. 
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Dommerpiger 
Der skal under konkurrencen være minimum 3 dommerpiger bag dommerbordet. 
Pigerne får introduktion til hvad præcis de skal gøre på dagen af en af dommerne eller en fra URG. 
 
Dommer/beregnere/speaker:  
  
Der skal opstilles ét langt bord med plads til alle dommerne, beregnere, tidtagere og speaker. Præcis 
for mange pladser der skal være oplyses af den stævneansvarlige fra URG når dommerbesætningen 
er godkendt. 
Der kan alternativ opstilles bord til dommer og særskilt bord til speaker, beregner og tidtager. 
Der skal være frugt og slik samt drikkevarer/kaffe/the på bordet. Der skal være en "opvarter" til at 
sørge for dommerne. Værtsforeningen sørger for lidt let mad inden konkurrencestart, og evt frokost. 
URG sørger for evt. overnatning og morgenmad til dommerne. 

Der er 3 konkurrenceansvarlige pr. konkurrence. Dette er henholdsvis formand for URG, 
dommertovholder for konkurrencen og en udvalgt dommer, der dømmer gennemgående hele dagen 
og / eller hele konkurrencen. 

Disse skal repræsentere minimum 2 foreninger, hvoraf de 2 med dommer kompetancer skl 
repræsentere hver sin forening. Søfremt formand for URG ikke er tilstede, udpeges andet URG 
medlem. 

En af de 3 personer der er konkurrenceansvarlige, må ikke have andre opgaver, dog undtaget 
instruktør opgaver for egne hold, under konkurrencen, således at vedkommende er tilgængelig 
under hele konkurrencen. 

En konkurrence ansvarlig er inhabil, hvis klage eller tvist omhandler eller er indgivet af dennes 
forening. Der vælges en anden dommer/URG medlem til at behandling mhp ?? at træffe en 
afgørelse. Denne person skal vælges således, at der minimum er 2 foreninger repræsenteret, hvoraf 
de 2 med dommer kompetencer skal repræsenterer hver sin forening. 

Under konkurrencer er det kun de konkurrence ansvarlige der må kontakte dommerne. 

Opgaver på konkurrencedage for de konkurrenceansvarlige: 

 Sikre at konkurrencerne afvikles i henhold til gældende reglement/regler. 

 Formidle ændringer i holddeltagelse og /eller antal dommere til bergenerne ???? 

 Modtage klager indgivet under konkurrencen og behandle disse mph en afgørelse og                                         

 endelig afslutning. 

 Afgøre tvister opstået under konkurrencen. 
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Såfremt afgørelser af tvister og/eller klager ikke kan træffes på dagen, skal henvendelsen løftes ind i 
relevant arbejdsudvalg eller URG for at afgørelse træffes.  

Linjedommere 2 personer 
Der skal hele tiden sidde to linjedommere, som minimum er 14 år gamle. Pigerne får introduktion 
til hvad de præcis skal gøre på , af en af dommerne eller en fra URG. 
 
 
Dommertaske 
Alt vedrørende bedømmelse og diverse skemaer findes i dommertasken som den dommeransvarlige 
har med til konkurrencen. 
Stopure forefindes i dommertasken 
 
Tidtagere 
Værtsforeningen skal sørge for at der sidder tidtagere. Der vil være en introduktion fra en af 
dommerne eller en fra URG. Stopure er i dommer kuffert. 
 

 
Resultatformidling 
Sendes til Gymdanmark kontoret, som sender ud til deltagende foreninger.  
Til resultatformidling bruges det webbaserede resultatsystem. Det er et krav at benytte dette system 
og der skal leveres projektor med lærred/Audio Video passende til hallens størrelse. Computere til 
brug leveres af URG. 
Sendes tillige til dommer ansvarlig på dagen. 
 
Diplomer  
Værtsforeningen skal sørge for at der sidder 1-2 personer der kan skrive resultater på diplomer i 
løbet af dagen.   
 
 
Pokal/medaljebord 
Der skal opstilles et pokal/medaljebord. 
Værtsforeningen skal sørge for at der er minimum 3 fade/bakker til medaljerne til hver gruppe, samt 
3 piger til at bære disse. 

Efter stævnet 
Stævneregnskab 
Værtsforeningen udfærdiger stævneregnskab ifølge fremsendt skabelon til godkendelse i URG.  ?? 
NYT: Værtsforeningen skal senest 4 uger efter stævnets afholdelse fremsende endeligt regnskab for 
stævnet til URG. 
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Udgifter 
Udgifter som ikke indgår i regnskabet og alene betales af klubben, hvis klubben ønsker disse: 

 
– Gaver til dommer. 

        
 
– Gaver og beklædning til hjælpere. 

        
         
          Udgifter som ikke indgår i regnskabet og afregnes med URG: 

    
 
– Medaljer, diplomer, præmier 

        
 
– Dommerhonorar 

        

 

– Kørselspenge til dommer 
– Dommerforplejning 

 
        

Overskud 
Overskud	på	stævneregnskabet	går	ubeskåret	til	værtsforeningen.	Viser	regnskabet	at	
overskud	er	negativ,	dækker	udvalget	således	at	stævnet	går	i	nul	balance	for	værst	
foreningen,	dog	max	1 dagsstævne – 4000 kr.--2 dagsstævne – 6000 kr. 
 
 
URG garanterer den arrangerende klub følgende beløb: 
1 dagsstævne – 4000 kr. 
2 dagsstævne – 6000 kr.  
Såfremt værtsforeningen generer et større overskud, bortfalder ovenstående og hele overskuddet 
deles med 50 % til URG og 50 % til værtsforeningen. 
 
 
Såfremt klubben generer et større overskud, deles dette med 50 % til URG  og 50 % til klubben. 

Forenings regnskab 
Regnskab	vedr.	overnatning	incl.	forplejning	arrangeret	af	værtsforeningen	skal	ikke	
fremsendes.	
Gode ideer 
Skilt med "Dommer-toilet". Måske vi skulle lave sådan et skilt, da det kan være svært for dommere 
at når toilettet, hvis de skal stå i kø med alle andre. Vi kunne ca. 10 min før pauserne reservere et 
toilet i hallen kun til dommerne i pausen. 
Dommerne værdsætter kage til kaffen om eftermiddagen. 



Lotte Kok <lottekok2670@gmail.com>

Re: Hjælp mig lige omkring diplomer udtagelsen 
1 meddelelse

hanne B. Jensen <hbjmus@gmail.com> 12. november 2017 kl. 17.13
Send svar til: res-agg@gymdanmark.dk
Til: "res-agg@GymDanmark.dk" <res-agg@gymdanmark.dk>
Cc: urg <urg@gymdanmark.dk>

Hej alle, der bliver rejst mange spørgsmål - jeg forsøger lige at komme med mit bud:

Reserver: Man kan ikke krydse dem af som reserver til holdet, da holdet (incl. reserver) jo består af de navngivne gymnaster, som aldersmæssigt skal holdes indenfor
reglerne i AGG reglementet. Så det er ikke en mulighed.

Forslag til løsning: 

Tilmelding: ved internationale konkurrencer tilmelder man holdet (gymnaster – navn og alder), samt ”andre delegations medlemmer”. Dette kan vi implementere, så man
tilmelder de ekstra tweens/mono gymnaster som ”delegations medlemmer”. I en international tilmelding skriver man også deres titel (physical trainer, mental trainer osv.)
og her kunne titlen jo så bare være Tweens/Mono holdmedlem.

Alderskontrol: Tweens-/mono medlemmer skal have licens og indgå i kontrol som de øvrige hold medlemmer. I udlandet viser man også pas på alle
delegationsmedlemmer, når holdet akkrediteres, så det er lige efter bogen, selv om delegationsmedlemmer jo ikke har IFAGG licens.

Hold, der rejser, som har tweens/mono gymnaster med:

Bare rolig, de får ikke lov at gå på gulvet hvis holdet ikke overholder reglerne. Der er altid pas- og alderskontrol af alle hold ved akkreditering. Der bliver ikke givet
dispensation af IFAGG. Så vi kan trygt lade dem medbringe deres ekstra gymnaster, IFAGG kontrollerer at aldersgrænserne overholdes, de kommer ikke igennem
nåleøjet! Det er i min optik slet ikke et problem, og hvis det er et problem – så håndteres det af IFAGG.

Og så en mere værdibaseret beslutning:

Hvis holdet vinder medaljer: Synes vi de ekstra Tweens gymnaster skal have lov at modtage medaljer? Ja (mener jeg) tweens-/mono piger bør også kunne få medaljer
sammen med deres hold. Se lige den gymnast på et Mono-hold, som kan stå tilbage og se veninderne få en medalje og diplomer og så ikke selv må få én! Større
uretfærdighed kan nok sjældent opleves.

De bør have lov til at være sammen med holdet og dele oplevelsen ved at få sat hår, iføre sig pomp og pragt med dragter og pailetter, gå indmarch, sætte sig i sofaen
sammen med holdet - og gå udmarch - - - men altså ikke være med de 2½ minut på gulvet.

Jeg er med på at det er en gråzone da IFAGGs regler ikke harmonere med GPR reglerne, men vi må finde en løsning så gymnasterne ikke bliver sorteper her.

Hilsen Hanne

Den 12. november 2017 kl. 15.38 skrev Lotte Kok <urgformand@gmail.com>: 
Hej Alle
Og hvordan håndterer vi så hvis et sådant sammensat hold får tilladelse til at rejse..... så overholdes aldersregler for IFAGG ikke længere. 
 
GPR og AGG er to forskellige discipliner som opsæt er nu med 2 forskellige reglementer og 2 forskellige licenser. Skal vi så også tillade mini
mono og tweens hold stiller op i RSG under GPR alderskravene?
 
Jeg tænker, at vi skal være meget skarpe her på hvad vi tillader og hvad vi ikke gør og isæt hvordan vi håndhæver disse regler og især set i
lyset af at holdet kan rejse hvis de udtages.
 
Er helt med problemstillingen med pigerne, men dengang man indførte tweens som tøserække var der jo mig bekendt ikke tankerne, at det
skulle være en AGG række i GPR, men tværtimod at det var en række for nybegyndere, hvor man som forening kunne samle et hold. Jeg kender
ikke historikken omkring mini mono. Og den type hold vil nok ikke deltage ved udtagelseskonkurrencen, men måske ved DM AGG.
 
I forhold til alderskriterier skal det være 2018, der anvendes. Det står i jeres egen udtagelsesprocedure, så 2017 årgange accepteres ikke jf.
denne.
 
Mange hilsner
Lotte
 
Den 12. november 2017 kl. 14.09 skrev Louise Skytte Andersen <Louise_SA13@hotmail.com>: 

Hej alle, 

 

Jeg er enig med Hanne og Karoline - vi må kunne rumme mini mono/tweens hold i AGG'en. I forvejen vil de piger, der ikke skal på
gulvet føle sig uden for, og det forstærkes kun, hvis vi samtidig beder dem betale entré og tage plads på tilskuerpladserne. 

 



Så problematikken består vel i, hvordan vi muliggør, at gymnaster, der er for unge/gamle kan tilmelde sig (så de betaler
licens+deltagergebyr). Jeg tror det er farligt at lade dem tilmelde sig som reserver. I så fald får vi meget svært ved at styre
licenskontrollen. Jeg må dog også indrømme, at jeg ikke selv har bedre ideer. 

 

@Lotte: nedenstående er fra Children reglementet. Forskellen fra junior/senior reglementet er blot, at man i Children kategorierne
kan have 14 gymnaster på gulvet. Derfor er der ikke behov for at nominere holdet forud for konkurrencen (eller tolker I det
anderledes?). Men uanset hvad, skal alle gymnaster tilmeldt jo være inden for de gældende alderskategorier, så kan jeg ikke se, at
det hjælper os i denne situation. 

 

 

Hilsen Louise  

 

Fra: Lo�e Kok <urgformand@gmail.com> 

Sendt: 12. november 2017 11:47 

Til: <res-agg@GymDanmark.dk>; urg 

Emne: Re: Hjælp mig lige omkring diplomer udtagelsen

 
Hej Hanne og Karoline
Og hvad tænker I så hvis holdet vinder medalje??? Skal der så være mulighed for at 14 går op og får en medalje,
hvoraf 4 er for gamle - blot et tænkt eksempel.
 
Og hvordan med deltagertjek af alder.... hvis man er tilmeldt og er for gammel? Vi havde 2 konkrete sager sidste
år, hvor der var tilmeldt for mange gamle og nogle 2 år for gamle gymnaster.
 
En reserve er i min optik en gymnast man kan tage ind på gulvet, hvis der er en der kommer til skade - deraf
navne reserve.
 
Hvis IFAGG mener det samme i børnekategorier som i junior/senior - hvorfor står det er der så ikke?? 
 
@URG, hvad tænker I om hele denne problematik?
 
Mange hilsner
Lotte
 
 
 
Den 11. november 2017 kl. 21.09 skrev Karoline Lender <karolinelender@hotmail.com>: 

Enig med Hanne - hvis man kan gøre det sådan at man selvfølgelig tilmelder dem og betaler - så de jo har GymDanmark licens,
men man bare krydser dem af som reserve.
 
Blot en tanke. 
 
Venlig hilsen 
Karoline Lender
 
Sendt fra min iPhone
 
Den 11. nov. 2017 kl. 20.07 skrev hanne B. Jensen <hbjmus@gmail.com>: 
 

Hej Lotte, 
for Children kategorierne gælder der fuldstændigt de samme regler som i junior/senior, selv om det ikke er specificeret i
regelsættet. 
 
Man kan i børnerækkerne nominere op til 14 gymnaster og kan ved hver konkurrence sætte holdet ud fra de
nominerede. Dvs. reservegymnaster er også en del af holdet i børnerækkerne.
 
Tweens-/Mono problematik:
Jeg mener vi bør acceptere at der kan være gymnaster, der er en del af holdet (ved Tweens og Mono hold), som
principielt er for gamle - at de går med ved indmarch og udmarch. 
 
De skal selvfølgelig ikke med holdet på gulvet, da vi jo følger AGG reglementet. 
 
Men det er ikke fair at man som 12-årig (eller junior gymnast) bliver fravalgt på sit hold - man er jo en del af holdet i
hverdagen, og vi skal værne om de gymnaster vi har og give dem lyst til at være med - - - det gør vi ikke ved at bede
dem gå op på tilskuerpladserne, når deres hold går på gulvet. De skal have lov til at være en del af fællesskabet, selv
om de ikke kan være med på gulvet.
 
hilsen
Hanne



 
 
Den 11. november 2017 kl. 14.04 skrev Lotte Kok <urgformand@gmail.com>: 

Hej Alle
I forhold til at være deltager og kun være med til indmarch har vi landet denne i GPR relgementet,
men ikke i AGG, da de jo anvender IFAGGs regler. 
 
Som jeg læser IFAGGs regler er der kun taget stilling til denne problematik i Senior/junior, hvor det er
tilladt at have 15 gymnaster i truppen og anvende 6-10 på dagen. For de mindste er der ikke denne
mulighed hvorfor der ikke kan være forskelligt antal i indmarch og på konkurrencegulv. 
 
Det betyder at for mini mono hold gælder alderskrav for alle deltager jf. IFAGG regler og for tweens
hold, gælder junior regler, hvis holdet stiller i junior og børneregler hvis holdet stiller i 12-14 år.
 

 
 
Derudover har GymDanmark nogle deltagerregler i deres overordnede regelsæt, hvoraf følgende
fremgår (http://www.gymtranet.dk/media/2680/2016_faelles-konkurrencebestemmelser.pdf):
<image.png> 
 
Når man deltager ved indmarch er konkurrencen begyndt, hvorfor man må kategoriseres som
deltager og dermed skal relevante krav være opfyldt jf. IFAGG regler når det er AGG og GPR
reglement når det er GPR konkurrencer.
 
Så min konklusion på dette er følgende, at det er kun i junior/senior kategori man kan have et større
trup end dem, man sender på gulvet, men der skal foretages en nomination til hver konkurrence, som
jeg ville forvente lå før konkurrencen altså før indmarch. Jeg læser ikke at det er tilladt at have 15
gymnaster med til indmarch.
 
Er I enige i ovenstående?
 
Og hvad med medaljer - går man indmarch og udmarch for holdet, forventes det vel også at man får
en medalje, hvis holdet vinder en sådan og så er man set hefra en del af holdet hvorfor alderskrav
skal være opfyldt.
 
Mange hilsner
Lotte
 
Den 11. november 2017 kl. 08.55 skrev Louise Skytte Andersen <Louise_SA13@hotmail.com>: 

Hej alle, 

 

Jeg har lige været igennem deltagerlisten for udtagelseskonkurrencen, og det ser ud som om, at alle har anvendt
aldersgrupperne for 2018. Så ingen problemer ift. aldersgrænser, så vidt jeg kan se. En af jer må gerne tjekke
vedhæftede for at være helt sikker :) Der er lige et enkelt problem med en licens på en gymnast fra Navona, der er
tilmeldt med licens ....070717. Kan dog se på GymDanmarks hjemmeside, at der er indløst en licens på gymnasten
med rigtigt årstal. Så ved ikke helt, hvad der er gået galt. Troede faktisk ikke, at man kunne tilmelde en gymnast
med en licens, der ikke var indløst. Men jeg snakker med Espen.  

 

Mht. aldersgrupper. Jeg er principielt helt enig med Camilla - man skal stille op i den aldersgruppe, hvor man
ønsker udtagelse.

Min tanke var det scenarie, hvor et hold i GP stiller op som tweens, men i AGG stiller op som 12-14 år (2004-2006
i 2018). De kunne jo godt tolke IFAGGs aldersgrænser således, at de måtte anvende gymnasten fra 2002 (1 år for
gammel i 2017) til udtagelseskonkurrencen for at give hende en enkelt AGG konkurrence, da hun ikke vil kunne
deltage i 2018. 

 

Den opdaterede udtagelsesprocedure har ikke været kommunikeret ud til foreningerne, da den har ligget til
godkendelse hos URG og nu afventer Espen. Men som sagt ser det ikke ud til, at der er et problem :)



 

Dog skal vi  være opmærksomme på, at ovenstående kan give udfordringer for mini mono og tweens hold ift.
tilmeldingen til AGG konkurrencer, da de typisk vil have nogen, der er for unge/gamle ift. AGG og derfor ikke
tilmelder dem konkurrencen. Hvordan håndterer vi disse ift. kontrol af antal gymnaster tilmeldt versus antal
gymnaster til indmarch, når vi laver det tjek? De vil jo typisk være en del af holdet, selvom de ikke er tilmeldt
konkurrencen. @Lotte, vil du inkludere det i din procedure for licenskontrol?   

 

God weekend til jer alle.

 

Hilsen Louise 

 

 

Fra: Karoline Lender <karolinelender@hotmail.com> 

Sendt: 10. november 2017 21:15 

Til: res-agg@GymDanmark.dk 

Emne: Re: Hjælp mig lige omkring diplomer udtagelsen

 
Enig med Camilla. Da et hold vel principielt stille op i to forskellige rækker i denne sæson, hvilket ikke er meningen,
da det jo er en udtagelse til at rejse i foråret 2018. Derfor er det vel også aldersgrænserne for 2018 der skal gælde
- eller tager jeg helt fejl?
 
Vh. Karoline  

Den 10. nov. 2017 kl. 22.05 skrev Camilla Kruse <ckr@dif.dk>:
 
Hej alle, 
 
Ifagg har ikke ændret det for 2018 - det var også kalenderåret i 2017. 
 
I udtagelsesproceduren, står der at der konkurreres i den kategori der stilles op i i kommende sæson,
der for mener jeg ikke udtagelsen har noget med 2017 at gøre og at disse alders kategorier ikke kan
inddrages 
 
Hilsen Camilla  
 
Sendt fra min iPhone
 
Den 10. nov. 2017 kl. 20.50 skrev hanne B. Jensen <hbjmus@gmail.com>: 
 

Enig :-)
tak louise :-)
 
Den 10. november 2017 kl. 18.50 skrev Louise Skytte Andersen
<Louise_SA13@hotmail.com>: 

Hej alle, 

 

Beklager jeg kommer lidt sent ind i mailkorrespondance omkring dette. Jeg tjekker
deltagerlisten i weekenden ud fra nedenstående alderskategorier. 

 

<pastedImage.png> 

 

Da IFAGG har opdateret deres aldersgrupper til at følge kalenderåret kan bør vi acceptere
aldersgrupperne fra både 2017 og 2018 for denne konkurrence. Jeg tænker dog, at alle
følger aldersgrupperne for 2018, da det er dem der skal bruges i resten af
konkurrenceåret. Men principielt er det vel sådan vi må gøre. Enig? 

 

Hilsen Louise

 

Fra: hanne B. Jensen <hbjmus@gmail.com> 

Sendt: 9. november 2017 12:32 

Til: res-agg@GymDanmark.dk; Lo�e Kok 

Emne: Re: Hjælp mig lige omkring diplomer udtagelsen

 



Hej igen - lige en rettelse til senior, som er 2002 og ældre. 
Se her: 
http://www.ifagg.com/wp-content/uploads/2016/10/IFAGG-Age-Categories-2017.pdf

IFAGG AGE CATEGORIES FOR YEAR 2017 - Gymnastics
www.ifagg.com

International Federation of Aesthetic Group Gymnastics, IFAGG Hämeentie 103 E, 00550

Helsinki, Finland Tel. +358 44 304 3708 office@ifagg.com | www.ifagg.com

 
 
hilsen Hanne
 
Den 9. november 2017 kl. 13.09 skrev Karoline Lender <karolinelender@hotmail.com>: 

Her har du aldrene.
 
Vh. Karoline 
 
<Skærmbillede 2017-11-09 kl. 13.07.54.png>
 

Den 7. nov. 2017 kl. 21.55 skrev Lotte Kok <urgformand@gmail.com>:
 
Hej Alle
Jeg kan godt hente diplomer og medbringe dem til Helsingør. I
forhold til licenskontrol vil jeg gerne udarbejde et fælles dokument
for alle 3 discipliner, således at det kan anvendes all-round.
 
Jeg sørger for at den kommer med til Helsingør i lamineret form
sammen med deltagerlisten som der skal kontrolleres op imod.
Kan I sende mig årstallene for rækkerne?
 
Mange hilsner
Lotte
 
Den 7. november 2017 kl. 21.06 skrev hanne B. Jensen
<hbjmus@gmail.com>: 

Hej Louise og Karoline, 
jeg kommer ikke forbi kontoret og kan ikke hente diplomerne. Men de kan
vel sendes?
 
Jeg har ikke sendt EIF en instruks vedrørende licenskontrol, da den vi har
liggende ikke er gangbar. jeg har netop sendt mail til Lotte og URG som
reminder, da vi jo bad om at få et opdateret og godkendt skriv fra URG for
14 dage siden :-) 
 
hilsen 
Hanne
 
Den 7. november 2017 kl. 20.52 skrev Louise Skytte Andersen
<Louise_SA13@hotmail.com>: 

Hej alle, 

 

Hvor landede denne? Er Espen informeret om, hvor mange diplomer,
der skal printes? Og er der nogen, som kan tage dem med til
Helsingør? Jeg kan godt advisere EIF om, at der skal skrives diplomer. 

 

@Hanne, har du sendt en instruks vedrørende licenskontrol til EIF, eller
skal jeg opdatere den vi har liggende i dropbox med de gældende
årgange og sende? Vi skal også lige have aftalt, hvordan vi sikrer, at
alle gymnaster er tilmeldt. Skal vi lade EIF gøre det ved
licenskontrollen, eller skal der tælles under indmarch? 

 

Hilsen Louise  

 

Fra: Lo�e Kok <urgformand@gmail.com> 

Sendt: 5. november 2017 19:38 

Til: <res-agg@GymDanmark.dk>



 
Emne: Re: Hjælp mig lige omkring diplomer udtagelsen
 
Hej Karoline
Der skal ikke pakkes noget i forhold til diplomer - de skal
medbringes til Helsingør, og EIF skal adviceres omkring at de
skal skrives og udleveres. Ganske som ved alle andre
konkurrencer.
 
Mange hilsner
Lotte
 
Den 5. november 2017 kl. 18.40 skrev Karoline Lender
<karolinelender@hotmail.com>: 

Altså jeg har pakket dommerkuverter. Jeg kunne ikke tyde om
diplomer skulle med eller ej, derfor regnede JEG sådan set ikke med
at det var på mine skuldre.
 
Jeg har ikke mulighed for at stå for dette, da det så skulle have været
aftalt i lidt bedre tid. 
 
Beklager 
 
Venlig hilsen 
Karoline Lender
 
Sendt fra min iPhone
 
Den 5. nov. 2017 kl. 14.42 skrev Lotte Kok
<urgformand@gmail.com>: 
 

Hej Karoline
Regner med at du tager teten her både i forhold til
diplomer og dommersedler...
 
Mange hilsner
Lotte
 
Den 2. november 2017 kl. 08.10 skrev Espen Larsen
<esl.dgf@danskidraet.dk>: 

Hej Lo�e og Karoline.

 

Jeg er ikke blevet bedt om at printe noget (endnu).

Jeg har �dligere modtaget nogle filer, men med besked om at jeg

senere ville få en oversigt over antallet der skal printes.

E�er det har jeg ikke hørt noget

 

<image001.png>

 

Med venlig hilsen

Espen Larsen

Sportskoordinator

Tlf. 5171 2912

www.gymdanmark.dk
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Fra: Lo�e Kok <urgformand@gmail.com> på vegne af Lo�e

Kok <urgformand@gmail.com> 

Svar �l: res-agg <res-agg@gymdanmark.dk> 

Dato: onsdag den 1. november 2017 kl. 20.32 

Til: "urg@GymDanmark.dk" <urg@gymdanmark.dk>,

res-agg <res-agg@gymdanmark.dk> 

Cc: Carsten Nyborg Andersen <cna.dgf@danskidraet.dk> 

Emne: Re: Hjælp mig lige omkring diplomer udtagelsen

 

Hej Espen

Jeg har forstået at Karoline kommer forbi og
henter de printede dommersedler, hvor det
måske også er muligt at hun henter diplomerne.

 

@karoline Koordinerer du direkte med
Espen/Carsten?

 

Mange hilsner

Lotte

 

Den 1. november 2017 kl. 08.14 skrev Espen Larsen
<esl.dgf@danskidraet.dk>:

Hej URG.

 

Jeg tager �l VM i Trampolin, Tumbling og DMT og er først �lbage

på kontoret d. 21/11.

 

Jeg vil stadig kunne svare på mail osv mens jeg er afsted (måske

med lidt længere svar �d), men alt af prak�ske opgaver på

kontoret har jeg ikke mulighed for.

Carsten og jeg plejer at dække ind for hinanden når en af os er

afsted så jeg vil spørge ham om han kan være behjælpelig med

de�e.

 

Ps. I skriver: ”de kan måske nå at komme med Karoline??” (Jeg

plejer at sende med Camilla). Kommer Karoline forbi?

 

@Carsten Nyborg Andersen Vil du være behjælpelig med at

printe diplomer �l AGG udtagelseskonkurence som er d. 18/11

 

 

Med venlig hilsen

Espen Larsen

Sportskoordinator

Tlf. 5171 2912

www.gymdanmark.dk
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Fra: Lo�e Kok <urgformand@gmail.com> på vegne af

Lo�e Kok <urgformand@gmail.com> 

Svar �l: "urg@GymDanmark.dk"

<urg@GymDanmark.dk> 

Dato: �rsdag den 31. oktober 2017 kl. 22.30 

Til: "urg@GymDanmark.dk" <urg@GymDanmark.dk> 

Cc: Espen Larsen <esl.dgf@danskidraet.dk> 

Emne: Re: Hjælp mig lige omkring diplomer udtagelsen

 

Tak Anna.

Espen, vil du printe diplomer til denne
konkurrence?

 

Jeg kan komme forbi og hente dem, eller hvis
de kan nå at komme med Karoline vil det også
være fint.

 

Mange hilsner

Lotte

 

Den 31. oktober 2017 kl. 22.24 skrev Anna Hillestrøm
<annahillestrom@gmail.com>:

Hej Lotte. 

 

Jo det gjorde vi. Der var forslag om medaljer, som
blev nedstemt, og så blev vi enige om at diplomer
var okay, men uden placering, kun med karakter. 

 

Anna 

 

tir. 31. okt. 2017 kl. 22.22 skrev Lotte Kok
<urgformand@gmail.com>:

hej URG

Kan I lige hjælpe mig.... besluttede vi ikke
at der skulle diplomer til
udtagelseskonkurrencen?

 

For ifald skal vi have dem printet fra
kontoret...

 

Mange hilsner

Lotte

 

--

Lotte Kok
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Licens	kontrol	
 

Æstetisk Gymnastik (AGG): 

Kontrollen udføres efter holdet har været på prøvegulv 

1) Sygesikringsbeviser på alle pigerne modtages af træner sammen med en holdliste. Pas 
accepteres, hvis der ikke findes et dansk sygesikringsbevis.  
Alle, der deltager i stævnet skal indgå I denne kontrol (indmarch, på konkurrencegulv og 
udmarch). 
 

2) Navnene kontrolleres på den holdlisten og op imod GymDanmarks deltagerliste 
 

3) Navnene opråbes en ad gangen, hvorefter gymnasten skal sige sin fødselsdato. 
Aldersgruppe 8-10 år kan accepteres ved navn, hvis de ikke kender deres fødselsdato. 
 

4) Sygesikring tilbageleveres til gymnast 
 

5) Er der uoverensstemmelse mellem holdliste og deltagerliste, er deltagerlisten fra 
GymDanmark den gældende og medlem fra AGG sektionen eller URG hentes til 
licensbordet. 
 

Alderskriterier for sæson 2017/2018: 

Række Fødselsår Undtagelser 

Children 8-10 2008-2010 Max. 2 gymnaster må være 1 år yngre 
eller 1 år ældre end angivet alderskrav.  
 Children 10-12 2006-2008 

Children 12-14 2004-2006 

Junior 2002-2004 

Senior 2002 og ældre Max. 2 gymnaster må være 1 år yngre 
end angivet alderskrav. 

 

Gengangere er ikke tilladt, 1 gymnast må kun være tilmeldt på  ét hold. 
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Grand Prix Rytme (GPR): 

Kontrollen er en stikprøvekontrol og udtrukne hold er modtaget fra Udvalgets kontaktperson for 
den konkurrencen 

1) Sygesikringsbeviser på alle pigerne modtages af træner. Pas accepteres, hvis der ikke findes 
et dansk sygesikringsbevis. 
Alle, der deltager i stævnet skal indgå i denne kontrol (indmarch, på konkurrencegulv og 
udmarch). 
 

2) Navnene kontrolleres op imod GymDanmarks deltagerliste 
 

3) Navnene opråbes en ad gangen, hvorefter gymnasten skal sige sin fødselsdato. 
Aldersgruppe mikro, mini 8-10 år, mini mono kan accepteres ved navn, hvis de ikke kender 
deres fødselsdato. 
 

4) Sygesikring tilbageleveres til gymnast 
 

5) Er der uoverensstemmelse mellem deltagerliste og fremmødte gymnaster, er 
deltagerlisten fra GymDanmark den gældende og medlem af URG hentes til licensbordet. 
 

Alderskriterier for sæson 2017/2018: 

Række Fødselsår Undtagelser 

Mikro 2010-2012 Max. 2 gymnaster må være 1 år ældre 
end angivet alderskrav.  
 
Der er ingen begrænsninger på, hvor mange 
yngre gymnaster, der må være på et hold.  
 

Mini Mono 2006-2010 

Mini 8-10 år 2008-2010 

Mini 10-12 år 2006-2008 

Pige 2004-2006 

Tweens 2002-2006 

Junior 2002-2004 

Senior 2001 og ældre Der er ingen begrænsninger på, hvor mange 
yngre gymnaster, der må være på et hold.  

 
Det er tilladt at have 1 genganger på et hold.  
Gymnasten er altid hjemhørende på aldersvarende hold, hvorfor optræden på andre hold er at betegne som 
genganger. 
 



Lotte Kok <lottekok2670@gmail.com>

Re: Møde d. 19.09.17 

1 meddelelse

Lotte Kok <urgformand@gmail.com> 17. oktober 2017 kl. 19.32

Til: "<res-agg@GymDanmark.dk>" <res-agg@gymdanmark.dk>

Hej Hanne
Tak for jeres behandling af punkter fra sidste URG møde. De tages med på kommende URG møde.

I forhold til dine spørgsmål i mailen, kan en fælles retningslinje godt indeholde forskelligheder, og
samtidig favne krav som fx deltagelse på dommerkurser, afbudsregler m.m. Skal jeg læse jeres svar
som at I ikke har haft nogen uklarheder omkring de danske internationale dommere, som I kunne
tænke indarbejdet i en retningslinje?

Ønsket omkring opdeling af AGG sektionen er nævnt af en AGG dommer sidste år, som kunne se en
mening med dette, derfor er bolden kastet. Men en opdeling af arbejdsgrupper skal give mening,
derfor dette spørgsmål til jer, som I har svaret på.

I forhold til jeres møde, kan jeg se af mine mails at dato og agenda er fremsendt af Louise d. 19.9.
Jeg skal beklage, at der ikke har deltaget et URG medlem. Hvornår er næste møde og har I allerede
nu lagt agendaen?

Mange hilsner 
Lotte

Den 15. oktober 2017 kl. 21.50 skrev hanne B. Jensen <hbjmus@gmail.com>: 

Hej Lotte, 

vi har holdt møde i torsdags i AGG sektionen, og har drøftet forespørgslen fra URG. 

 

1) Fælles dommerretningslinje:

Vi er lidt i tvivl om hvad formålet med fælles retningslinjer er, og om dette vil være til gavn for de respektive miljøer,

at der er retningslinjer på tværs af de 3 discipliner. AGG dommere er underlagt Ifagg bestemmelser, mens RSG

dommere er underlagt FIG bestemmelser, og der kan være divergens mellem disse, ligesom GPR dommere kan

have helt andre behov. 

Samtidig mener vi det kan være ressourcekrævende at vedligeholde eventuelle fælles retningslinjer, idet der

løbende kan komme ændringer fra hhv. IFAGG og FIG, som skal behandles, besluttes og implementeres. 

Så for at undgå for meget bureaukrati og administration, mener vi at det bør nøje overvejes, om det medvirker til

udvikling af den rytmiske gymnastik og skabelse af synergier - i modsat fald bør det droppes.

 

 

2) Fremtidig struktur AGG sektionen.

Vi har drøftet en evt. opdeling af AGG sektionen, men mener at nuværende struktur er fin, og det fungerer fint for

nuværende.I AGG sektionen fordeler vi selv opgaver og ansvarsområder, og Hanne /Anna er naturligt bindeled til

dommerne, hvor de selv er en del af AGG dommergruppen.  Hvad er baggrunden for at dette er aktuelt?

 

Kompetencer: AGG sektionen bør være en blanding af AGG instruktører, AGG dommere og andre med tilknytning

til eller erfaring med AGG miljøet (gerne med international erfaring). Vi henviser til det nuværende AGG Sektions

kommissorium, der beskriver området meget dækkende. 

Fint med samarbejde på tværs mellem AGG og RSG.

mvh 

Hanne J

AGG sektionen

 

 

 

Den 17. september 2017 kl. 20.52 skrev Lotte Kok <urgformand@gmail.com>: 

Hej Hanne, Karoline og Louise



URG har haft møde i dag, hvor vi har behandlet jeres indsendte procedure for udtagelse. Vi har
tilføjet et par ord, samt har et spørgsmål omkring den sidste sætning i dokumentet. Se
vedhæftede fil, med vores spørgsmål og tilføjelse.
 
Derudover vil vi gerne have jeres input til følgende:
 
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 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." 
 
 
BUDGET 2018: 
Budget 2018 er vedtaget, holdgebyr er ikke hævet til 2250 jf. jeres kommentarer efter økonomi
gennemgang med Louise.  
Camilla sender en seperat mail med budgettet samt forklaring/forslag til hvordan I kommer i hus.
På bundlinjen for AGG skal afleveret 30.000, hvilket er 17.000 mindre end i år, hvor tallet var
47.000 indregnet national AGG stævne (20.000) som aldrig blev til noget. 
 
Samtidig vil jeg gerne bede jer om at komme med et forslag til hvordan I gerne vil inddrages i
jeres budgetstyring, da jeg mener, at daglig styring skal ligge hos jer, men det er jo os, der
modtager tallene. Så vi skal have fundet en god model, kunne det være skype møder, og hvor
ofte?
 
DELTAGER PÅ MØDE:
Camilla deltager på jeres møde på tirsdag fra kl. 20.00, hun kobler på via SKYPE. Aftaler I selv
hvordan I forbinder (ckr@dif.dk)?
 
Mange hilsner
Lotte
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