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Mødedato: 23. juni 2018 

Mødenavn: AGG/GPR/RSG seminar/forum 

Sted: Bolbroskole, Odense 

Deltagere: Se under de forskellige discipliner 

Afbud: N/A 

Referat: Camilla Kruse (CKR), Anna Hillestrøm (AHI), Helle Jensen (HJE) 

 

 

Æstetisk Gymnastik (AGG) 
 
1. Præsentation af deltagere 

 
Amalieh Wiberg (Greve Gymnastik og Trampolin), Anette Hjermitslev (Espergærde IF), 
Anna Hillestrøm (URG), Beth Thygesen (URG), Camilla Søjdis (Næsby IF), Carina Soelberg 
(Hillerød G & IF), Danijela Turlikic (Hillerød G & IF), Dorte Gregersen (Randers gymnastiske 
Forening), Emilie Madsen (Greve Gymnastik og Trampolin), Emma Bremer Vejlø (Alderslyst 
GF), Frederikke Jul Kjær (Spangsbjerg IF), Hanne Enevoldsen (URG), Helle Jensen (URG), 
Helle Storm (Greve Gymnastik og Trampolin), Inger K Nielsen (URG), Julie Søndergaard 
(Farum Gymnastikforening), Karoline Lender (Spangsbjerg IF/AGG sektion), Lene Juhl 
(Spangsbjerg IF), Lotte Kok (URG), Louise Skytte Andersen (DHG/ AGG sektion), Martine 
Lolk (Greve Gymnastik og Trampolin), Mathilde Pichat (Farum Gymnastikforening), Mette 
Væde Lykkebo (Greve Gymnastik og Trampolin), Michelle Agathon Hansen (Spangsbjerg 
IF), Mikala Klok Jørgensen (Ringsted IF – Gymnastik), Nadja Kostow (Spangsbjerg IF), 
Nicoline Felsager (Alderslyst GF), Nicoline Vandborg Pedersen (Tarup - Paarup IF), Pernille 
Rask Melsen (GF Køge Bugt), Rebecca Pinstrup Mosdal (Alderslyst GF), Rikke Find (Tarup - 
Paarup IF), Rita Christoffersen (GF Køge Bugt), Sally Søjdis (Næsby IF), Sisse Vang 
(Ringsted IF – Gymnastik), Sofie Gregersen (Randers gymnastiske Forening), Stine Kjems 
Hvam (Alderslyst GF), Stinna Gjedsted Jensen (Hillerød G & IF), Sussi Bagge (GF Køge 
Bugt), Inger Juul Olsen (GF Køge Bugt), Hanne Jensen (Sorø Gymnastikforening/AGG 
sektion) 
 

2. Gennemgang af det forgangne år 
 
Ifagg board:  
Aalle der ønskede genvalg er blevet valgt ind igen. 
Short Program for børn, bliver præsenteret på dommerkurset til oktober.  
 
Herrereglementet, er under udarbejdelse det er et ønske fra Asien. Der vil blive lavet en 
testkonkurrence i Brasilien i efteråret 2018. 
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3. Gennemgang af det kommende år  

 
KOMMENDE KONKURRENCER 2018/2019 
Man skal være hurtig til at tilmelde sig til Frankrigs cup, da hotellerne hurtigt bliver 
udsolgt. 
 
VM er rykket til den 17. – 19. maj 2019. grundet valg i Spanien, og vil sikre politisk 
opbakning til stævnet. 
 
Fra 2020 så bliver VM rykket til at ligge i efteråret (november måned.) 
2020 VM: Sofia Bulgarien 
2021 VM: Budapest, Ungarn 
 
CAMP 
Der er et ønske om at få et modul om spring træning, og hvis der er andre der har et 
ønske, så kan der bydes ind med ønsker. 
Helle (Greve): Det skal være klart om det er obligatorisk eller ej, at deltage ved campen. 
Sussie (Køge): Hvis de mange hold kan lave noget selv, så er det måske ok ikke at 
deltage, så bliver der mere plads til de andre hold, der gerne vil have mere tid. 
Helle (Greve): Det skal ikke være sådan at man selv kan vælge. 
Anette (Espergærde): At det er obligatorisk gør, at der er en bedre økonomi for campen. 
Julie (Farum): Skriv det ind i invitationen, så er der ingen tvivl 
Hanne (Sorø/AGG): Man kan ikke tvinge folk til noget, som man også skal betale for. Det 
skal være frivilligt. Det er frivilligt at komme.  
Martine (Greve):Ja frivilligt – men hvis man forpligter sig til at rejse, så er det vigtigt at 
Danmark forpligter til at hele pakken. En pakke, der er kvalitetssikret af udvalget af 
holdene, der må rejse.  
Anna (URG): Der skal kigges på om det er på eliteniveau eller breddeniveau, at man dyrker 
AGG´en og måske så skal der være forskel på de krav der stilles.  
Julie (Farum): Hvordan træffes beslutninger, af URG eller af AGG sektionen.  
Anna (URG): Ved simpel flertals beslutning ved nogle beslutninger, og andre træffes af 
URG, da AGG sektionen er en arbejdsgruppe. Beslutningskompetencer står i kommisoriet, 
der skal revideres når der kommer nye arbejdsgrupper. 
 
Eksempel på beslutningsopdeling: AGG sektionen beslutter dommerpåsætning, camp 
struktur, mens URG har den overordnede beslutningskompetence på vegne af alle 
arbejdsgrupper. Dvs dispensationsansøgninger, udtagelsesstruktur, dommeruddannelse 
m.m. skal vedtages af URG på baggrund af indstilling af arbejdsgruppen. Dette er samme 
struktur gældende for alle arbejdsgrupper i det rytmiske (AGG, GPR og RSG). 
 
Anette (Espergærde): Det kunne være der skulle kigges på om der sidder de rigtige 
ressourcer i URG  
Julie (Farum): Skal det forstås at det er URG der kommer til at træffe den endelige 
beslutning omkring dette punkt – altså om det er obligatorisk eller ej at deltage ved camp. 
Helle (Greve): Vil du være med i det her game, så er det de her regler der gælder – man 
deltager i campen og det setup der er omkring at rejse ud af landet.  
Stine (Hillerød): Man kan evt. søge en dispensation, hvis der er en god grund til at man 
ikke kan deltage i camp. 
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Anna (URG): Der har tidligere været givet en dispensation på baggrund af at der skulle 
skiftes musik på et hold og de kunne ikke nå at blive klar til campen. 
 
DOMMERBESØG I KLUBBERNE 
Inhabilitetsregler – næste år kommer det også til at gælde hvis man har været meget ude 
og kigge/hjælpe et hold. 
 
Lotte (URG): Vi har intet officielt fået på, hvordan vi skal tolke de regler som IFAGG har 
udstukket mundtlig på et dommerkursus omkring inhabilitetsregler i forhold til 
dommerbesøg i klubber. Så afvent en skriftlig udmelding fra IFAGG til GymDanmark og 
brug god sund fornuft 
Julie (Farum): Det var meget vævende det der blev meldt ud, og meldingen var at hvis en 
dommer skulle ud på besøg, så burde det gå via national agg sektion. Dog er der ikke helt 
enighed i mellem ifaggs medlemmer om det gælder alle hold på alle niveauer, eller om det 
kun er hold på topniveau i ifagg.  
Helle (Greve): De danske dommere skulle gerne være en hjælp for de danske hold, og det 
er vigtigt at den viden de har bliver formidlet ud til klubberne.  
Man bør også forpligte sig til at få en dommer ud på besøg i løbet af en sæson. 
Julie (Farum): Kunne man lave en regel herhjemme i Danmark om at man i DK ikke må få 
den samme dommer ud mere end to gange. Så sikres der at der ikke er for tæt et forhold 
mellem hold og dommer 
Lotte (URG): Opfordrer til at alle der dyrker AGG – bruger de dommere der er uddannet. 
Matilde (Farum): Er der et regelsæt for hvad det koster at få en dommer ud? 
Anna (URG): Der bliver en debat under GPR delen, da vi ønsker ensretning. 
Hanne (Sorø/AGG): For at genere indtægt til budgettet, så kunne en del af den indtægt der 
er ved at være ude og dømme, gå til AGG´s budget.  
Anette (Espergærde): Vi kan ikke løfte niveauet hvis ikke vi kommer mere ud og dømme.  

 
4. Indstilling af medlemmer til arbejdsudvalg 

 
DEBAT OM ARBEJDSGRUPPER I AGG  
Man skal ikke vælges ind – men man melder sig og så bliver der lavet 3 underudvalg. Disse 
fastsættes af URG på førstkommende møde i august. 
 
Helle (Greve): Ville gerne have at man kan blev valgt ind i underudvalget AGG, så der også 
var en mulighed for at kunne blive stemt ud.  
Lotte (URG): Alle der ønsker at være en del af arbejdsgrupperne melder sig, og så er det i 
sidste ende URG der bestemmer hvem der skal sidde der.  
 
Lotte (URG): Har AGG sektionen overvejet hvor mange skal sidde i grupperne 
Anna (URG): Stævnegruppen 2-3 stk. Camp udviklingsgruppen ikke noget tal endnu, 
måske 3-4 stk. Dommergruppen – det kunne være rigtig sundt hvis der sad en der ikke var 
en dommer. For at få et andet perspektiv på debatten. Samt at det ikke SKAL være alle der 
er internationale dommere der sidder med i arbejdsgruppen.  
Helle (Greve): Har elitesektionen delt sig ud på forhånd?  
Anna (URG): Da jeg er tovholder for URG, vil jeg sidde i alle arbejdsgrupper 
Mette (Greve): Vil gerne være med i camp og udviklingsgruppen 
Julie (Farum): Bare fordi man er dommer, så SKAL man ikke sidde i en arbejdsgruppe.  
Anette (Espergærde): Er AGG sektionen opløst, og sidder medlemmerne automatisk i de 
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nye arbejdsgrupper? 
Anna (URG): Der er ikke afholdt sidste møde, og de har ikke taget stilling til det endnu. 
Anette (Espergærde): Det skal være ens regler for alle arbejdsgrupper i forhold til referat 
og møder osv.  
Lotte (URG): Alle der ønsker at være en del af arbejdsgrupperne melder ind til Anna, URG, 
og de nuværende medlemmer af AGG sektionen, skal tage stilling hvor de ønsker at byde 
ind med arbejdskraft.  

 
5. Debatpunkter  

 
Inger (URG): Vejen kurset i år i september bliver for alle aldersgrupper og både RSG, GPR 
og AGG. Maria Garcia underviser i kropsteknik og Alua underviser underviser i 
redskabsteknik. 

 
DEBAT OM SHORT PROGRAM 
Helle (Greve): Hvordan var kvaliteten til VM? 
Anna (URG): Kvaliteten var varierende, da det er et fælles tema alle har, så blev noget af 
det ens. Men det var OK. Dog er det kun 1,5 minut, og det er langt at tage for 1,5 minuts 
serie.  
Anette (Espergærde): Hvad ville i gøre som udvalg, hvis der var interesse for short. 
Anna (URG): Hvis der er interesse, så ville man lave en reglementsgennemgang og forsøge 
at få etableret noget viden omkring det.  
Sally (Næsby): Kunne godt være interesseret i at lave et short program. 
Martine (Greve): Det kunne være en god chance for Danmark at komme i gang med det.  
Anette (Espergærde): Det kunne være godt at bruge Meri (Maria Garcia) til at præsentere 
Shortprogram, når nu hun er Vejen kurset.  
Inger (URG): Der er planlagt reglementsgennemgang om aftenen lørdag, hvor vi vil prøve 
at høre Meri om hun kunne lave en gennemgang af reglementet. 

 
REGIONSMESTERSKABER 
Helle (Greve): Kunne man lave regionsmesterskaber i AGG  
Louise (DHG/AGG): Økonomien er en udfordring, da det koster mange penge at få 
dommere ind.  
Helle (Greve): Finland har et setup, hvor der er nationale æstetiske dommere, som ikke 
ønsker at komme ud.  
Julie (Farum): Vi kan ikke selv uddanne vores nationale agg dommere. 
Lotte (URG): Måske kunne vi få en Finsk dommer ned, som kunne uddannelse vores 
nationale udenlandske dommere.  
Martine (Greve): Måske kunne man prøve at hive det Internationale dommerkursus til 
Danmark, og så kunne det være muligt at sætte flere danske dommere på det kursus.  
Inger (URG): God ide med regionsmesterskaber, måske er der flere hold der ville prøve, 
hvis der er et regionsmesterskab, som så også ligger tidligere og derfor kunne der komme 
flere ind i miljøet.  
Inger (Køge): God ide, at kunne prøve kræfter med AGG via et regionsmesterskab 
Sussie (Køge): mere tilgængeligt hvis man kan komme til et regionsmesterskab.  
Louise (DHG/AGG): Kunne man evt. holde det sammen med et RSG Jysk/SM mesterskab, 
for at udnytte gulvtæppe og dommerpauser.  
 
UDTAGELSESPROCEDURE  
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Julie (Farum): Udtagelsesprocedure – kan vi få en opsummering. 
Anna (URG): Udtagelsen er gældende for det første halve år. Dm æstetisk er gældende for 
det sidste halve år. Tidligere var det de internationale dommere der bestemte hvem der 
måtte komme ud, men det var ikke helt hensigtsmæssigt i forhold til det vi i udvalget 
gerne vil med udtagelsen.  
Martine (Greve): Praktisk: Hvordan kvalitetssikrer vi de hold der bliver udtaget til 
efterårets konkurrencer. 
Helle (Greve): Måske burde man sige at man SKAL køre videre med den samme serie til 
efterårets konkurrence, så det er den serie man er udtaget med. 
Louise (DHG/AGG): Man er nødt til at kigge på hvordan vi fremadrettet udtager vores hold 
til VM, nu hvor konkurrencen bliver rykket. 
Lotte (URG): Det kan man jo få indflydelse på hvis man melder sig til arbejdsgrupperne, 
camp og stævnegrupperne.  
 
URG-AGG 
Anette (Espergærde): Synes det kunne være rimeligt at der øremærkes flere medlemmer i 
URG til AGG arbejdsopgaverne, også set i forhold til hvor mange der sidder med RSG f.eks.  
Helle (Greve): Det er problematisk, at valget nu er om lørdagen (GymDanmarks årsmøde). 
Og hvordan sikrer vi at det kun er de aktive foreninger, URG der stemmer. 
Lotte (URG): Det gør vi ved at få fat i de foreninger, URG som har rytmisk som aktivitet.  
Helle (Greve): Det er vigtigt at alle involverer sig i at få engageret alle dem der kommer til 
rep. Mødet, så vi sikrer, at de ved hvem de skal stemme på.  
Hanne (Sorø/AGG): Det ville være godt hvis vi kunne øremærke dem der bliver stemt ind 
med. 
Lotte (URG): Vi må ikke øremærke pladser jf. Gymdanmarks regler.  
Helle (Greve): Måske skulle der kigges på de kompetencer på området.  
Hanne (Sorø/AGG): Kunne man arbejde på, at der kommer flere medlemmer i URG samt at 
der mere ansvar ude i underudvalgene 
Lotte (URG): Der må ikke ændres i forhold til hvor ansvaret for beslutninger ligger nemlig i 
URG 
 
Camilla (URG): Så længe der ikke er flere personer med AGG kompetencer/interesser der 
melder sig på banen til at blive valgt ind i URG, så er det svært at ændre på strukturen, 
der er ikke på nuværende tidspunkt øremærket nogle poster til hverken AGG, GPR eller 
RSG, vi er flere der dækker alle områder, og vores kompetencer kommer i spil hvor det 
giver mening.  
Hvis der er flere der ønsker indflydelse på AGG´en så meld jer til! 

 
 
 

Grand Prix Rytme (GPR) 
 

1. Præsentation af deltagere 
 
Amalieh Wiberg (Greve Gymnastik og Trampolin), Anette Hjermitslev (Espergærde IF), 
Anna Hillestrøm (URG), Beth Thygesen (URG), Camilla Søjdis (Næsby IF), Carina Soelberg 
(Hillerød G & IF), Danijela Turlikic (Hillerød G & IF), Dorte Gregersen (Randers gymnastiske 
Forening), Emilie Madsen (Greve Gymnastik og Trampolin), Emma Bremer Vejlø (Alderslyst 
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GF), Fie Arndal (URG), Frederikke Jul Kjær (Spangsbjerg IF), Hanne Enevoldsen (URG), 
Helle Jensen (URG), Helle Klüwer (Lystrup Idrætsforening – Gymnastik/Reglementsgrp), 
Helle Ringive (Lystrup Idrætsforening – Gymnastik), Helle Storm (Greve Gymnastik og 
Trampolin), Inger K Nielsen (URG), Julie Søndergaard (Farum 
Gymnastikforening/Reglementsgrp, ad hoc), Karina Pinderup (Munkebjerg 
Gymnastikforening/dommergrp), Karoline Lender (Spangsbjerg IF), Lene Juhl (Spangsbjerg 
IF/dommergrp), Lotte Kok (URG), Louise Jørgensen (URG), Louise Skytte Andersen (DHG), 
Martine Lolk (Greve Gymnastik og Trampolin), Mathilde Pichat (Farum Gymnastikforening), 
Mette Væde Lykkebo (Greve Gymnastik og Trampolin), Michelle Agathon Hansen 
(Spangsbjerg IF), Mikala Klok Jørgensen (Ringsted IF – Gymnastik), Nadja Kostow 
(Spangsbjerg IF), Nicoline Felsager (Alderslyst GF), Nicoline Vandborg Pedersen (Tarup - 
Paarup IF), Pernille Rask Melsen (GF Køge Bugt), Rebecca Pinstrup Mosdal (Alderslyst GF), 
Rikke Find (Tarup - Paarup IF), Rita Christoffersen (GF Køge Bugt), Sally Søjdis (Næsby 
IF), Sisse Vang (Ringsted IF – Gymnastik), Sofie Gregersen (Randers gymnastiske 
Forening), Sofie Jørgensen (TIK-GYMNASTIK), Stine Kjems Hvam (Alderslyst GF), Stine 
Pedersen (Munkebjerg Gymnastikforening), Stinna Gjedsted Jensen (Hillerød G & IF), Sussi 
Bagge (GF Køge Bugt), Inger Juul Olsen (GF Køge Bugt/Reglementsgrp), Hanne Jensen 
(Sorø Gymnastikforening) 

 
2. Nyt fra URG 

 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE  
Indgive kandidatur som udvalgsmedlem inden 15. september til GymDanmark 
Valg foregår lørdag, kun stemmeret hvis man er tilmeldt som forening 
Kandidater til bestyrelse søges 
 
DELTAGER I ARBEJDSGRUPPER I GYMDANMARK 
Startpakkegruppe – medlemmer søges 
Talent-Elite gruppe – deltagelse af 1 rytmisk medlem, der søges et ekstra 
Begge arbejdsgrupper har møde d. 1. september 2018 
 
EVALUERING AF KONKURRENCESÆSON 2018 
Aflever jeres ting til tiden! 

 
 
3. Stævnekalender 2018/2019  

 
GRP 2. RUNDE DM 2019 
Der er sendt mail ud til foreninger, hvor de havde mulighed for at melde ind ift. 
konkurrencer.  
Der byttes rundt på dagene, så de store er på lørdag og de små søndag pga 
konfirmationer.  
Rikke (TPI): Vil vi blive spurgt fremadrettet? 
Lotte (URG): Ja, det giver god mening og er noteret. 
Stævnekalender gennemgået, Se slides 

 
 

4. Uddannelse & kurser 2018-2019  
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SPOT KURSER 
Der er afholdt balletkursus og ”Hvordan kommer jeg i gang med GRP?” 
Er der ønsker til spotkurser? 
Ønske: Kunne man få en atletikinstruktør ud til at vise hvordan man laver afsætstræning? 
(højde/længde spring) 
Vi vil gerne lave noget der er behov for i miljøet. Så meld gerne ind til Inger Klüwer hvis 
der er ønsker 

 
VEJEN KURSET 
Vejen kurset 1.-2. september 
Kurset er opdelt så man kan tilmelde sig lørdag, søndag eller begge dage med/uden 
overnatning.  
Lørdag er der fokus på grundtræning ift. Kropselementerne. 
Søndag er der fokus på grundtræning med redskab. 
 
UDDANNELSE I GYMDANMARK 
Se slides. 
 
KURSER FRA GYMDANMARK 
GymDanmark Inspiration 2018 22. september, Sorø 
Talentseminar ”Kultur for talentudvikling - Hvordan gør man?” 22. september 
 
E-LEARNINGS PORTAL (DIF) 
GymDanmark introducerer E-Learnings portal.  
Se mere på ie.dif.dk  
Man skal oprette en bruger for at få adgang, det er gratis.  

 
5. Dommerkurser 

 
Se slide. 
Der opfordres til at der kigges i foreningerne til at se om der er dommerkandidater. 

 
6. Dommergruppen 

 
Principper for dommersammensætning blev præsenteret, se slides. 
Dommerudvalget er sammensat af aktive dommere fra hele landet. Der søges et nyt 
medlem til dommerudvalget, da et medlem falder for max grænsen af deltager år. 
Der kigges ind i evalueringsmodeller af Anna  (URG) og Lotte (URG) med inspiration fra 
Finland, så vi stadig kan give feedback og det kan håndteres på en fornuftig måde i forhold 
til tidsforbrug for dommerne. 

 
7. GPR reglementet 2018-2019  

  
Vimpel mini reglement 
- Der er snakket om længden. Reglement lægger op til min. 4 m (mini) og min. 5 m 

(pige). Forsamlingen mener minimum tre meter til mini og minimum fire meter til pige. 
URG besluttede at følge forsamlingens tilkendegivelse efter seminariet dvs. minimum 3 
meter til minirække og minimum 4 meter til pigerække.  
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Graduering af mini balancer 
- Der indføres A/B momenter i minirækken. B-momenter er over 90 grader, A-momenter 

er under 90 grader. 
 

Balancer/Spring  
- Det er tilladt at variere en sværhed fx holdet kan lave to forskellige balancer som 

samme moment.  
 

Passivt redskab 
- Redskabet må kun være i samme position ift. Kroppen i en øvelse. Herefter er 

redskabet passivt.  
 

8. Indstilling af medlemmer til arbejdsudvalg 
 

Ønsker man at være en del af en arbejdsgruppe, skal man byde ind. Hvis man er en del af 
en gruppe, skal man også byde ind.  

 
9. Debatpunkter  

 
OPLÆG 1  
Alle gymnaster på gulvet i mikro, mini mono og mini 8-10 
Hvad med de gymnaster der ikke har mulighed for at gå på gulvet? 
2/3 reglen har virker ligner det.  
Kan man se ind i reglementet for at ”belønne” de hold der stiller med mange.  
Når man har to serier, alle på i den anden, et mindre antal i den øvrige række.  
Forsamlingens tilkendelse: Der skal arbejdes på den positive tilgang – nemlig hvordan får 
man klubberne til at vælge alle gymnasterne til.  
 
OPLÆG 2  
Mikro skal ikke være i konkurrence, men evalueres 
God idé. Man skal tænke evalueringen ind i det. 
Ærgerligt for de hold der har været til konkurrence tidligere, hvordan kan man gøre for at 
det kan imødekomme alle? 
Flertal i forsamlingens tilkendelse var positiv for dette oplæg, URG arbejder videre med 
dette der også skal inkludere hvordan håndteres evaluering fra dommere. 
 
OPLÆG 3 
Inddeling i divisioner skal ikke foregå på baggrund af antal, men på baggrund af 
pointforskelle.  
Flertal i forsamlingens tilkendelse var positiv for dette oplæg, URG arbejder videre med 
strukturen i det kommende år. 
 
OPLÆG 4 
Karakter fra 1. runde bæres med til 2. runde, da disse to runder er samme runde 
Punktet tages ikke op grundet tidsnød. 
 
OPLÆG 5 
Gulvtæppe i GRP opfølgning fra Aktivitetsmødet 2017 
God idé. Kan være skadesforebyggende? 



 

MU     REFERAT Rytmiske seminarer 
        juni – 2018                                                                    
 

9 
 

Man kunne bruge den inderste markering til fri serie og gulvkanten til redskabsserien.  
Flertal i forsamlingens tilkendelse var positiv for dette oplæg. Foreninger uden tæppe var 
bekymret for forslaget. 
URG tager tilkendelserne med retur og kigger ind i hvordan det kan afprøves. 

 
10.  Eventuelt 

 
Intet under dette punkt 
 
 
 

Rytmisk Sportsgymnastik 

 
1. Præsentation af deltagere 

 
Beth Thygesen (URG), Camilla Kruse (URG), Camilla Søjdis (Næsby IF), Emilie Madsen 
(Greve Gymnastik og Trampolin), Hanne Enevoldsen (URG), Helle Jensen (URG), Inger K 
Nielsen (URG), Lotte Kok (URG), Louise Jørgensen (URG), Louise Tarp Jørgensen (TIK- 
GYMNASTIK), Sally Søjdis (Næsby IF), Sofie Jørgensen (TIK-GYMNASTIK),  
 

2. Konkurrencer 2019  
 
SM  
Der var ingen hal til rådighed den 9. og 10. marts 2019, derfor er præsenteret en ny dato: 
den 16 marts 2019, dvs. alternativ dato i Valby (senere kom den 9. og 10. marts 2019 igen 
i spil). Greve, har iflg. Emilie Madsen, Greve Gymnasie hallen, så altså SM i greve den 9. 
og 10. marts 2019 
Fordelingen vil formentlig blive således  
9. marts: Rekrut, pre-junior og alle grupper 
10. marts: Mini, Junior og senior 
 
JM/FM  
6. april 2019 formentlig i Silkeborg (loftshøjden undersøges) alle deltagere 
 
DM 
19. maj i Greve 
25+26. maj i Taastrup  
Fordelingen vil formentlig blive således:¨ 
19. maj: rekrut, pre-junior og mini-grupper 
25. maj: junior, senior (1+2 div) og rekrut-grupper 
26. maj: mini, disciplinfinaler, junior-grupper og senior-grupper 
Bemærk: mangekamp senior og disciplinfinaler er i samme weekend  
 

3. Landshold og Ungdomslandshold 
 

LANDSHOLD 
Lørdag den 16. og søndag den 17. juni 2018 præsenteredes de indstillede gymnaster for 
den første træning til det kommende landshold. Der var mødt 16 gymnaster frem, en var 
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forhindret af kursus. Landsholdstræner, Alua, er blevet præsenteret for træningstider for 
den kommende sæson. Datoer ses i slides. Endelig tilbagemelding på datoerne er ikke 
modtaget. 
UNGDOMSLANDSHOLD 
Lørdag den 8.september bydes til åben træning i idrætshuset København v. Katja 
Thygesen og Christina Rasmussen. 
 

4. RSG håndbog og reglement 
 
”GLEMME SIN SERIE UNDER FREMFØRSEL” 
Her er diskuteret ”at glemme sin serie”, hvorledes står gymnasten så i forhold til 
karaktergivning. Skal anden runde gælde eller skal karakter baseres på første (med stop). 
Man får lov at køre sin serie om, dog er den første karakter gældende (som kun kan gives 
indtil istå). 
Der var forskellige argumentationer omkring, hvorfor skal 2. forsøg ikke gælde, men den 
endelig konklusion blev: 
Ved, at 1.forsøg gælder og E=0, samt D karakteren gives for ” hvortil man er kommet”. 
 
MÅ INSTRUKTØR KONTAKTE DOMMERE UNDER KONKURRENCE? 
Oplægget skyldes en henvendelse fra en svensk dommer efter Skåne-Danmark cup.  
 
Følgende ønskes indskrevet: Dommere må ej kontaktes under konkurrencerne, dvs fra 
indmarch til udmarch på konkurrencedagen. 
  
Her blev diskuteret forskellige eksempler på instruktører ”er brudt” ind under konkurrencer, 
og dette skal elimineres, da dommerne er fredet og skal koncentrere sig om at dømme 
under konkurrencerne. Forsamlingen tilkendegav positivt for oplægsformulering. 
 
DOMMER FEEDBACK 
Hvad må man og hvad må man ikke? Klar tilkendegivelse om at man som dommer og 
instruktør ikke må række ud til egen gymnast under konkurrencen, men vil man give 
feedback skal det gives til alle – ikke kun til egne klubber, så alle er ligestillet efter 
konkurrencen 
 
STARTRÆKKEFØLGE 
Startrækkefølgens offentliggørelse: 5 dage før konkurrencen på GymDanmarks 
hjemmeside under konkurrencen. 
 

5. Dommere 
 
Også i RSG mangler vi dommere, forslag til hvordan kommer jeg i gang som ny dommer: 
deltage som aktive dommere ved en ungdomslandsholdstræning, så man ikke kastes ud i 
serier med fart og for mange komplicerede ting.  

Her blev diskuteret om, når man ville være dommer, er det en fordel/giver det mest 
mening at deltage på både D og E karakteren, for at opnå en sammenhæng 
Man diskuterede også, at D karaktererne kunne være svært at dømme, da BD, AD, Risk 
skal udføres well done, for at man må give for disse momenter. 
E-karakterne kunne være mere synlige for nye, dog kan de tvære svært at få noteret alt 
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ned, selv om man ser det. Forudsætning for at dømme er selvfølgelig, at man har læst og 
sat sig ind i reglementet. 
 
Forskellige efterlyste gennemgang af reglementet på ”børneniveau” 
Der blev foreslået, at Sofie (international dommer) laver et begynderkursus, hvor videos 
mv demonstrer alt viden på  
Tydeligvis, det er lettere at forstå vha. videos.  
Der blev fremsat ønske om begynderkursus på Fyn evt. varighed 3-4 timer. Flere mangler 
indsigt i, hvorledes udføres AD, BD og de fundamentale håndredskabsting korrekt, dvs 
pointgivende. Derfor glimrende ide med begynderkurset.  
Endvidere blev fremsat forslag om emnet; opbygning af en serie smartest, igen mest 
pointgivende. Her blev også lige pointeret, at det er hele den rytmiske afdeling, som kunne 
vise det tydeligere. Men dommerkurserne kan synliggøre mange problemer, som her kan 
behandles og tages op. 
 

6. Indstilling af medlemmer til arbejdsgrupperne 
 

Der blev foreslået at der blev fokuseret på at få bl.a. et medlem ind, som kunne hjælpe 
med at koordinere bindeled til Campstrukturen til AGG sektionen – Louise Tarp Jørgensen 
blev spurgt. 
Foreslået at man kan får en startpakke, som giver foreningen mulighed at få startet rigtigt 
op og man evt. har en erfaren med, som man kan søge hjælp hos.  
Her blev under dette punkt tillige fremsat forslag om, at en dommer tog ud og hjalp 
foreningen, så man kunne opnå kompetence indenfor, hvad sætter man ind i sin serie og 
hvilken tilgang skal man have for at starte RSG op. 
FG90, Næsby, Greve og måske flere er meget interesseret i at få råd til at komme godt i 
gang.  
Der blev fremsat forslag om at arrangere møde, hvor man hjælper hinanden og har en 
allerede etableret kontaktperson med på sidelinjen. 

 
7. Eventuelt 

 
FRI SERIE GENINDFØRT 
Flere var positiv stemt – animerer evt. flere til at komme i gang, da man har en god tilgang 
til det på den måde, at man ikke skal tænke på håndredskabets gøremål tillige. 
Det er tanken, at der både skal køres en fri og et håndredskab, hvis man skal stille med 
fuld program. 
 
OBLIGATORISK PROGRAM 
Obligatorisk program, hvor forskellige ting er givet på forhånd, dog skal det kun være 
valgmulighed, mener nogle. Det vil give serierne et godt præg, at der tillige skal bruges 
kroppen, hvilket kan være svært for alle at skulle bruge både håndredskab og krop. 
Endvidere blev henvist til aldersrelateret træning og at det en glimrende indsigt, man får 
for sporten, ved at vide, at det skal udføres korrekt og tillige er skadesforebyggende. 
 
DISCIPLINFINALER 
Skal disse kun være for seniorer? Der har været fremsat forslag fra klubber om, at man 
kun kører for seniorer.  Der blev debatteret både for forslaget og ”imod” (dvs juniorer 
deltager også). 
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Forsamlingens tilkendegivelse var at man i disciplinfinalerne gerne skulle se toppen af 
dansk gymnastik og derfor skal juniorer og seniorer udtages samlet på resultater. 
 
HÆVE STARTGEBYR I STEDET FOR DOMMERGEBYR (INTERNATIONALE REJSER)  
Hæve startgebyr – i stedet for at skulle betale dommergebyr for at sende dommer med ud 
internationalt. Forslaget betyder at det også vil give mulighed for at indhente dommer i 
danske konkurrencer. 
Ved at alle spæder i og alle er en del af at medvirke til at dommerstandens niveau højnes. 
Vi berørte lige dommerstraf: dvs ej stille med dommer/eller dommeremner under 
uddannelse til konkurrence (dog gælder det også de andre rytmiske grene). Dog får man 
ikke flere dommere ved at skulle betale, og det er dommerstanden som skal forøges. En 
god ide, mht dommerstanden er at prikke nogle på skulderen, så man føler, at man er 
”opdaget” og ”set” egnet. Begynderdommerkursus for nye/trænere og her skal kun nye 
deltage, så ”intet spm” er for ”dumt”. 
 
HÅNDREDSKABER TIL GRUPPER 
Spørgsmål omkring hvad er håndredskabet til næste år for de forskellige grupper. 
Håndredskaber til de forskellige grupper mv, bliver opdateret i håndbogen, når det er 
offentliggjort, så man kan komme i gang med kommende sæson 
 
ALDERSREGLER FOR DEMI/DUO 
Spørgsmål omkring hvilke krav gælder, der kravene kan læses forskelligt alt efter hvor 
kravet står, hvilket gør det uklart at finde ud af, om man i mini/rekrut/junior er under 
alderskravet og man skal søge dispensation.  
RSG sektionen vil sikre en tydeliggørelse og ensretning af formuleringer i Håndbogen. 
 
MUSIK: CD´ER KONTRA MP3 FILER 
Der er et ønske om at undgå CD´er af miljømæssige årsager, samt at CD´erne kan hakke 
og nogle steder er ingen afspiller til rådighed længere. 
Forslag om at aflevere MP3 filer til konkurrencer og der er en ansvarlig for at opsætte 
playlister til dagen. Fordelen ved playlister er det gerne skulle køre smertefrit på 
computeren. Forsamlingen enedes om at den arrangerende forening beslutter og orienterer 
omkring dette, men var samtidig opmærksom på at CD stadig skal anvendes ved 
internationale konkurrencer. 
 
DREJEBOG FOR AFHOLDELSE AF RSG KONKURRENCER 
Drejebogen skal synliggøre for foreningen, som afholder, hvilke krav der stilles til den 
afholdende forening heriblandt krav til reserveredskaber. RSG sektionen er i samarbejde 
med URG ved at opdatere alle drejebøger. 
 
SM 2018 
Ved sjællandske mesterskaber i RSG blev fremsat rosende ord til den arrangerende 
forening 2018, for utrolig godt arrangement. 
 
MÅL FOR RESERVEREDSKABER 
Der ønskes mål på de forskellige håndredskaber, hvis der er mål, som skal overholdes, for 
at man ”stiller korrekt op” 
 
DOMMERPAPIRER TIL INSTRUKTØRER 
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Dommerpapirer tilbage til instruktørerne ville være en kæmpe hjælp, så man kunne se, 
hvad man har fået for (inden for D-kategorien) – (dette kom man ind på manglede under 
GPR delen). 
Man kan evt. tage billede af det skrevne, så man får noget med hjem og arbejde videre 
med. Endvidere kan man på deltagerlisten samle kommentarer til de enkelte foreninger, 
hvis der er noget generelt, som gør sig gældende for den enkelte forening.  
SKÅNE-DANMARK LANDSKAMPEN UDTAGELSE 
Der ønskes transparenthed omkring udtagelsen: Hvor mange bliver valgt – svaret er: det 
kommer an på, om man er i Skåne eller i Danmark. Er man i Danmark kan man udtage 6 
hele personer i ungdom, junior, senior, men grupperne forhandler man sig frem. Afholdes 
landskampen i Skåne er det en færre pr. kategori. Dog manglede flere en synlighed over, 
hvorledes kommer man i betragtning til at blive udtaget. Det er taget til efterretning. 
 
ARRANGEMENTER 
RG Friends arrangementer blev taget op. Nogle gode arrangementer, men hvorledes 
hænger det sammen med RG Friends og GymDanmark – det blev diskuteret frem og 
tilbage. Men i hvert tilfælde skal alle Camps synliggøres for alle i miljøet.  
URG ønsker et samarbejde og ligeledes at alle RSG aktive for samme tilbud på samme 
vilkår. 
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Overskrift kan stå her
Underoverskrift skrives på denne linje

Sommermøder 
Udvalget for Rytmisk Gymnastik

Lørdag den 23. juni 2018 

Dagens program

9.50 – 10.00 Velkomst og præsentation af deltagere
10.00 – 11.30 AGG Forum 
11.30 – 12.00 Frokost
12.00 – 14.00 GPR Seminar 
14.00 – 14.15 Kaffepause
14.15 – 16.00 RSG Seminar

2
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AGG FORUM

Dagsorden – AGG Forum

• Gennemgang af det forgangne år
• Gennemgang af det kommende år 
• Indstilling af medlemmer til arbejdsudvalg
• Debatpunkter

4
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Gennemgang af det foregående år

• Årets konkurrencer
• Årets kvalifikationer

– Målsætning
• General assembly

23.06.2018 GymDanmark præsentation 5

Gennemgang af det foregående år
Årets konkurrencer

• Vi har afholdt to nationale konkurrencer og en 
international konkurrence
– AGG Udtagelseskonkurrencen
– AGG DM
– Easter Cup 

17.06.2017 GymDanmark præsentation 6
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Gennemgang af det foregående år
Årets kvalifikationer

• Ved udtagelsesstævnet i november var der 18 hold, der 
kvalificerede sig til at rejse

• 16 af de hold har været i udlandet

• Ved DM var der 29 hold der kvalificerede sig, 1 hold har 
meldt tilbage at de måske vil rejse.

23.06.2018 GymDanmark præsentation 7

Gennemgang af det foregående år
Årets kvalifikationer - VM

• Ved VM havde vi fem hold afsted, tre junior og to senior 
Desværre ingen hold i finalen.

• Første gang et seniorhold har fået over 15.00 point
• I landekonkurrencen ligger Danmark nr. 6 – en placering 

dårligere end sidste år

• Målsætningen fremadrettet:
– At få minimum et dansk hold med i finalen i de 

stævner, hvor danske hold deltager

23.06.2018 GymDanmark præsentation 8
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Gennemgang af det foregående år
General assembly

• I IFAGG board er 
– Annely Riga (CAN) genvalgt
– Renata Vrbova (CZE) genvalgt
– Elena Dukuva (BUL) genvalgt

• Short Program for børn

• Herrereglement

23.06.2018 GymDanmark præsentation 9

Gennemgang af det kommende år

• Konkurrencekalenden 2018/2019
• Camp

23.06.2018 GymDanmark præsentation 10



6/24/2018

6

Gennemgang af det kommende år
Konkurrencekalender 2018/2019

• WC/CC III, 25.-28. oktober, Frankrig

• Udtagelseskonkurrence, 17.-18. november, Sorø

• WC/CC finalerne, 22.-25. november, Santos, Brasilien

17.06.2017 GymDanmark præsentation 11

Gennemgang af det kommende år
Konkurrencekalender 2018/2019

• WC/CC I, 7.-10. marts 2019, Sofia, Bulgarien
• WC/CC II, 1.-4. april 2019, Osaka, Japan
• AGG DM, 11.-12. maj 2019, Helsingør
• VM, 17.-19. maj 2019, Cartagena, Spanien
• WC/CC III, 17.-20. oktober 2019, Athen, Grækenland
• WC/CC IV + Finals, 21.-24. november 2019, Budapest, 

Ungarn

17.06.2017 GymDanmark præsentation 12
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Gennemgang af det kommende år
camp

• Vi arbejder fortsat med at forbedre camps 
(Elite- og Udviklingscamp)

• Vi hører gerne, hvis man har ønsker til indhold på camp

• Placering af camp

23.06.2018 GymDanmark præsentation 13

Gennemgang af det kommende år
Dommerbesøg i klubber

• Dommerbesøg i klubber

• IFAGG – Inhabilitetsregler

23.06.2018 GymDanmark præsentation 14
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Arbejdsgrupper i fremtiden

• Ny struktur i AGG Sektionen 

• Arbejdsgrupperne – arbejdsopgaver

• Indstilling til arbejdsgrupperne

23.06.2018 GymDanmark præsentation 15

Arbejdsgrupper i fremtiden

• Ny struktur i AGG 
Sektionen 

23.06.2018 GymDanmark præsentation 16
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Arbejdsgrupper i fremtiden

23.06.2018 GymDanmark præsentation 17

Stævnegruppe

Camp/udvikling/uddannelse

Dommergruppe

Arbejdsgrupper - Stævnegruppen

• Administration og økonomi
– Udarbejdelse af forslag til budget til URG’s årlige budget for AGG Stævner 

samt løbende opfølgning
– Planlægning af input til det årlige AGG forum i juni måned, samt præsentation 

af AGG Stævnegruppens strategier, handlingsplan og budget
– Udarbejdelse af dagsordener og referater af AGG Stævnegruppemøder, i 

henhold til GymDanmarks procedurer
•
• Stævner og konkurrencer under GymDanmark

– Planlægning af AGG konkurrencer
– Kontakt til arrangerende forening og koordinering i hht. arbejdsplan / Tjekliste
– Bindeled til GymDanmarks kontor i relation til AGG konkurrencer
– Dommerbesætning i samarbejde med AGG Dommergruppe, herunder kontakt 

/ information til dommerne om stævnet
– Ansvar for den tekniske stævneafvikling

• Resultatformidling / resultatfil / Livescore
• AGG dommerpapirer - print og pakning af dommerkuverter

23.06.2018 GymDanmark præsentation 18
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Arbejdsgrupper –
Camp/udvikling/uddannelse

• Administration og økonomi
– Udarbejdelse af forslag til budget til URG’s årlige budget for AGG Camp / 

Uddannelse samt løbende opfølgning
– Planlægning af input til det årlige AGG forum i juni måned, samt præsentation 

af AGG Camp/Uddannelsesgruppens strategier, handlingsplan og budget
– Udarbejdelse af dagsordener og referater af AGG 

Camp/Uddannelsesgruppemøder, i henhold til GymDanmarks procedurer.
•
• Planlægning og afholdelse af camps for A/B/C-grupper

– Udvikling/strategi – planlægning af nye tiltag
– Planlægning og gennemførelse af Basiscamp
– Planlægning og gennemførelse af Elitecamp

•
• Planlægning og afholdelse af instruktørkurser

– Udvikling / strategi for kurser og uddannelse af instruktører
– Planlægning og afholdelse af kurser og uddannelse

23.06.2018 GymDanmark præsentation 19

Arbejdsgrupper - Dommergruppen
• Administration og økonomi

– Udarbejdelse af forslag til budget til URG’s årlige budget for AGG Dommere samt løbende opfølgning
– Planlægning af input til det årlige AGG forum i juni måned, samt præsentation af AGG Dommergruppens 

strategier, handlingsplan og budget.Udarbejdelse af dagsordener og referater af AGG Dommergruppemøder, i 
henhold til GymDanmarks procedurer

• Dommervirke – uddannelse og internationale konkurrencer
– Udarbejdelse af retningslinjer for dommere – ”pligter – rettigheder”
– Planlægning af deltagelse i dommerkurser
– Planlægning / fordeling af internationale konkurrencer blandt danske dommere.
– Strategi for rekruttering af evt. nye dommere

•
• Dommervirke – hjælp til foreninger

– Sikre formidling af danske dommeres erfaring/viden til AGG miljøet i Danmark
– Konsulentbesøg for klubhold (formidling efter behov)

•
• Konkurrencer / stævner under GymDanmark

– Samarbejde med stævnegruppen ifm. dommerbesætning ved danske konkurrencer under GymDanmark
– Sikre at arkiv/DropBox vedr. AGG dommerpapirer er opdateret, til brug for konkurrencer under GymDanmark
– Endelige udtagelse af hold til international deltagelse efter hhv. AGG Udtagelseskonkurrence og DM i AGG

23.06.2018 GymDanmark præsentation 20
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Indstilling til arbejdsgrupper

• Nogen interesserede?

23.06.2018 GymDanmark præsentation 21

Debat

• Short Program
– Er der ønske om at deltage?
– Nye klubber i AGG, kunne det være en indgangsvinkel 

til AGG?
– Udvander man rækkerne?

17.06.2017 GymDanmark præsentation 22
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Grand Prix Rytme

Dagsorden - GPR

• Præsentation af evt. nye deltagere 

• Nyt fra URG

• Stævnekalender 2018-2019

• Kurser 2018/2019

• Træneruddannelse 

• Dommerkurser 

• Dommergruppen

• Grand Prix Rytme reglement 2018-2019 

• Indstilling af medlemmer til arbejdsudvalg

• Debatpunkter

• Eventuelt

2
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Nyt fra URG

3

• Repræsentantskabsmøde

– Husk at valg til udvalg foretages lørdag

– Stemmeret kun ved foreningstilmelding

– Kandidatur til URG skal være indsendt inden 15. september 2018

– Husk at prikke egnede kandidater til den nye bestyrelsesstruktur på 
skuldrene

– Husk at tage stilling – og anvend jeres demokratiske mulighed

Nyt fra URG

• Startpakke arbejdsgruppe

– Vi søger 1-2 medlemmer til denne arbejdsgruppe

• Tværfaglig gruppe i GymDanmark

• Fokus på startpakker og hvordan får vi startet nye foreninger op

• Møde 1. september 2018

• Talent-Elite arbejdsgruppe

– Josefine (DHG) er med, 1 mere søges

• Tværfaglig gruppe i GymDanmark

• Hvordan udvikler vi talenter og elite?

• Møde 1. september 2018

4
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Nyt fra URG

• Evaluering af konkurrencesæson i år

– Husk at aflevere jeres ting til tiden

• Koreografiskemaer

• Musikfiler

• GPR  2. runde – konfirmationer

– 12 tilbagemeldinger modtaget

• 4 har ingen problemer med datoerne

• 4 (5?) har konfirmation søndag  (8 piger)

• 1 har konfirmation lørdag (1 pige)

• Rækker: pige/junior

5

Stævnekalender 2018-2019 - GPR

6

DM 1. rd
Mikro, Mini Mono, Mini 8‐10,
Mini 10‐12

2. Februar 2019 Silkeborg

DM 1. rd
Pige, Tweens, Junior, Senior 
Fri, Senior

3. Februar 2019 Silkeborg

SM Alle rækker 2. Marts 2019 Køge

FM/JM Alle rækker 16. Marts 2019 Grindsted

DM 2. rd
Pige, Tweens, Junior, Senior 
Fri, Senior (?)

27. April 2019 Greve

DM 2. rd
Mikro, Mini Mono, Mini 8‐10,
Mini 10‐12 (?)

28. April 2019 Greve
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Kurser  2018-2019 - GPR

Hvad kan I tænke jer?

7

Kurser 2018-2019 - GPR

• Ballet kursus, Køge, dato???? 

• Vejen kurset – for alle AGG, RSG, GPR, 2. - 3. sep. 2018
– Lørdag: Grundtræning og teknik, forslag til kropselementer, sammensætninger 

(Instruktør: Maria Garcia-Trio, Norge)

– Søndag: Træning med vimpel og tøndebånd, medbring redskab 
(Instruktør: Alua Bekturova, Holland, Landstræner RSG)

– Forslag lørdag aften: reglementsgennemgang eller foredrag om mental træning

– Tilmelding via 3 moduler:
• Hele weekenden med overnatning eller uden 

overnatning
• Lørdag
• Søndag

8
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Uddannelse i GymDanmark
Rytmiske seminarer d. 23. juni 2018
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Vifte-modellen

Vifte-modellen udfoldet

12

GymTræner 3

GymTræner 2

GymTræner 1
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4 13

GymTræner 1 – Basis + Rytmisk gymnastik

GymTræner 1 – Basis
11.-12. aug. Holstebro
18.-19. aug. Fyn
25.-26. aug. Sorø
25.-26. aug. Nørager

Og skal man ikke specialisere sig i år kan man også vælge

8.-9. sep. Horsens – GYMTRÆNER CAMP
13.-14. okt. Sjælland

Herefter kan man specialisere sig på : 

GymTræner 1 – Rytmisk gymnastik
D. 7.-9. september – GYMTRÆNER CAMP
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GymTræner 2 - Basis

Modul 1  Træneren som leder Modul 2 Træningsplanlægning og fysisk træning

8.-9. september 8.-9. december

Modul 3 – Sportspsykologi og skadesforebyggelse
15.‐16. juni 2019

Træneruddannelsen og spotkurser/seminar

• 2.-3. september – Vejen kurset

• 22. september – GymDanmark Inspiration 2018 - Sorø

• 22. september – GymDanmark talentseminar - Sorø
”Kultur for talentudvikling – hvordan gør man?”
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GYMDANMARK – NU MED E-LÆRING!!

www.ie.dif.dk

Dommerkurser - GPR

Begynderdommerkursus
Lørdag d. 6. oktober 2018 - kl.  9.30 – 16.30

Sportshotel Vejen 
Jacob Gades Alle 1, 6600 Vejen

Weekend dommerkursus (dommere og instruktører)
Weekend 6.-7. oktober 2018

Sportshotel Vejen 
Jacob Gades Alle 1, 6600 Vejen

Redskabsdommerkursus (dommere og instruktører)
Søndag d. 4. november 2018
Odense Kultur og Idrætshus - Bolbro Skole
Stadionvej 50 - 5200 Odense

Klar- Parat- Start dommerkursus
Søndag d. 20. jan. 2019
Sted?

18
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Dommergruppen ; Dommerteams - GPR

Principper i prioriteret rækkefølge: 
1. Dommere, der repræsenterer samme klub, kan ikke dømme sammen i samme disciplin 

(T, K, U) 

2. Dommerteams skal så vidt muligt sammensættes med geografisk repræsentation 
(Sjælland, Fyn, Jylland) til alle konkurrencer 

3. Dommerteam, der har dømt ved DM 1. rd, skal så vidt muligt IKKE være det samme til 
DM 2. rd

4. Dommere, som har deltaget på samtlige af sæsonens dommerkurser vil blive fortrukket

5. Dommerteams sættes med størst mulig kontinuitet. Hvilket 
betyder at dommere, som ikke kan dømme igennem hele konkurrencen/dagen, ikke kan 
være sikre på at komme til
at dømme 

6. Det tilstræbes at nyuddannede dommere ikke dømmer 
den tekniske disciplin i fri serie ved DM 2. rd for Junior og
Senior 

19

Dommergruppen - GPR

Dommerudvalg:
• Én tovholder fra URG
• Tre personer, helst en fra Sjælland, Jylland og Fyn
• 1-2 Reserver, også gerne fra forskellige dele af landet. 

Krav:
– Kræver at være aktiv dommer
– At der deltages på dommerkurser
– At der kan tænkes struktureret
– Kunne betjene Skype, Excel, og andre kommunikationsredskaber

20
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Dommergruppen - GPR

• Ny kandidat(er) til Dommerudvalg?

– Hvem har lyst?

21

Grand Prix Rytme Reglement 2018-19 

22

• Ændringer er beskrevet på Ændringsloggen

• Generelt reglement
• Mikro, Mini Mono, Mini 8-10, Mini 10-12
• Pige, Tweens
• Junior, Senior Fri, Senior, Efterskole
• Bedømmelsesreglement
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Grand Prix Rytme Reglement 2018-19 

23

• Nyt vimpelreglement – MINI reglement

• Graduering af mini balance – MINI reglement

• Balancer/Spring – serie 1 & 2 – ALLE reglementer

• Passivt redskab – ALLE reglementer

Arbejdsudvalg - GPR

• Reglementsgruppen

• Dommergruppen

• Instruktørkurser

• Træneruddannelse

• Dommeruddannelse

24
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Debat - GPR

Debatpunkt 1: 

Incitament til at få alle børn på gulvet i rækkerne: mikro, mini 8-10 og 
mini mono

– Kun medaljer til dem, der har været på gulvet (Anvendes i Finland)

– Begrebet reserver ikke er tilladt, alle skal på gulvet

25

Debat - GPR

Debatpunkt 2: 

Mikro skal ikke konkurrere, men får i stedet for en evaluering. De skal 
fortsat være en del af stævnestrukturen.

– Hold bliver bedømt og inddelt i kategorier fx 0-3 point, 3-6 point,   
6 – 10 point.

26
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Debat - GPR

Debatpunkt 3: 

Inddeling i divisioner skal ikke foregå på baggrund af antal, men på 
baggrund af pointforskelle. Dog er 3 hold nødvendig for at kunne uddele 
officielt Dansk mesterskab

Debatpunkt 4: 

Karakter fra DM 1. runde bæres med til DM 2. runde, da disse to runder er 
samme konkurrence.

27

Debat - GPR

Debatpunkt 5: 

Tæppe for de ældste rækker jf. tilkendegivelse på Aktivitetsmøde i 2017 
som skadesforebyggelse. 

28
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Eventuelt  - GPR

29
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Rytmisk Sportsgymnastik

Dagsorden - RSG

• Præsentation af evt. nye deltagere 

• Konkurrencer 2019 

• Landshold og ungdomslandshold 

• RSG håndbog & reglement 

• Dommere 

• Indstilling af medlemmer ti arbejdsudvalg 

• Eventuelt  

2



6/24/2018

2

Konkurrencer 2019 - RSG 

SM
Rekrut, Pre‐junior, Alle 
grupper

9./10./16. Marts 
2019

Sted/ Valby??

SM Mini, Junior, Senior 17. Marts 2019 Taastrup

FM/JM Alle rækker 6. April 2019 Silkeborg

DM 
Rekrut, Pre‐junior, Mini‐
grupper

19. Maj 2019 Greve

DM
Junior, Senior (1. div+2.div), 
Rekrut‐grupper

25. Maj 2019
?? (Taastrup er 
spurgt)

DM
Mini, Disciplinfiler, Junior‐
grupper, Senior‐grupper

26. maj 2019
?? (Taastrup er 
spurgt)

3

* Mangekamp for senior og disciplinfinaler er samme weekend!

Landshold og ungdomslandshold - RSG 

Ungdomslandshold

– Åbenudtagelse, 8. sep. 2018, Idrætshuset

Landshold (alle datoer er ikke helt fastlagt)

– 18. &19. aug. 2018, Esbjerg

– 29. & 30. sep. 2018, Taastrup? (skal bookes)

– 20. & 21. okt. 2018, Taastrup? (Hal A, spørg Betina)

– 17. & 18. nov. 2018, Taastrup 

– 1. & 2. dec. eller 15. & 16. dec. 2018, Jylland (sted?)

– 5. 6. jan. 2019, Taastrup

4



6/24/2018

3

Håndbog og reglement - RSG

• Alle får lov at køre om i tilfælde af, at de glemmer serien 
– dog tæller karakteren fra første forsøg

Karaktergivning:
E = 0
D = det udførte og godkendte indtil de går ud/stopper

• Dommere må ej kontaktes under konkurrencer – dvs. fra indmarch til 
udmarch

• Startrækkefølge offentliggøres 5 dage før konkurrence på 
GymDanmarks hjemmeside

5

Dommere - RSG

Vi mangler dommere

• Kurser:

– Begynderdommerkursus (ikke planlagt, men afholdes ifm. 
Ungdomslandsholdtræning 8. september 2018)

– D-kursus 

– E-kursus
6
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Medlemmer til arbejdsudvalg - RSG

• Er der nogen som gerne vil være med i en arbejdsgruppe?

• Ideer til arbejdsgrupper?

Fx Dommergruppe, reglementsgruppe

7

Eventuelt/Debatpunkter

• Disciplinfinaler

• Startgebyr hæves med 10 kr.?
(skal op som beslutningspunkt i URG)  skal gå til dommere

• Tilføjelse af fri serie for minigrupper og rekrutgrupper

8
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