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REFERAT AF 

Aktivitetsmøde i Udvalget for Rytmisk Gymnastik 

Søndag den 26. oktober 2014  

1) Valg af dirigent 

2) Fremlæggelse af udvalgets beretning 

3) Fremlæggelse af udvalgets regnskab for 2013 

4) Målsætninger og handlingsplan 

5) Godkendelse af reglementer 

6) Fremlæggelse af udvalgets budgetforslag for 2015 

7) Indkomne forslag 

8) Valg, jfr. DGF´s vedtægter  § 16 stk. 3: 

Regionsansvarlig: 

Tinna Kristensen   ønsker ikke genvalg 

Udvalget foreslår Camilla Felsager 

Øvrige medlemmer: 

Anette Hjermitslev Pedersen   villig til genvalg 

Camilla Kruse    villig til genvalg 

Gitte Lylloff    villig til genvalg 

9) Eventuelt 
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Referat URG 

1. Valg af dirigent 

Kristine Wagner 

2. Fremlæggelse af udvalgets beretning 

Dagen i går var ikke så rar. Jeg havde ikke forestillet mig at jeg ville stå i et kampvalg om 

formandsposten. Det rytmiske miljø er splitte. Jeg håber vi kan gøre noget ved det. Der lægger en 

opgave for os alle. Vi kan udrette meget, hvis bare vi gøre det i flok.  Jeg vil gerne appellere til at vi tager 

en dialog. Lad os tage overskuddet frem – vi har en forpligtelse. Det er os frivillige som driver det – man 

skal ikke føle sig trådt på, fordi der er forskellige holdninger. Jeg appellerer til at vi diskuterer os frem til 

nye tiltag på en god og sober måde.  

 

Årsberetning 2013-2014 

Endnu en sæson i det rytmiske er vel overstået.  

Når man kaster et blik ned over kalenderen på www.dgf.dk, er der ikke mange ledige weekender i løbet 

af foråret, og dette viser det noget om det høje aktivitetsniveau i det rytmiske miljø. Med vores mange 

stævner, kurser og samlinger indenfor Grand Prix, Rytmisk Sports Gymnastik, Æstetisk Gymnastik og 

Efterskole DM er der travlhed overalt, og både instruktører, dommere og os i Udvalget er i sving. 

Vi kan igen i år berette om gode arrangementer overalt, og fra Udvalgets side skal der lyde en stor tak 

til alle de frivillige ude i foreninger overalt i landet, som løfter og bærer, når der skal afholdes stævner 

og kurser, fællestræninger og camps. Samtidig vil vi også gerne takke de mange ressourcepersoner, 

som hjælper URG i forskellige arbejdsgrupper. 

 

Grand Prix Rytme 

Stævner 

Grand Prix Rytme-stævnerne er den største af URG’s aktiviteter, og igen i år har vi haft mange hold og 

gymnaster i GPR-konkurrencerne.  

I foråret 2014 var det første gang med den nye opdeling af minipigerne i 8-10 år og 10-12 år – og det 

viste sig at være en god beslutning. Instruktørerne kunne tilpasse sværhederne til aldersgrupperne og 

tilbyde udfordringer til pigerne efter deres alderstrin. Og ved forårets stævner var der – specielt for de 

mindste – en oplevelse af en mere fair konkurrence, når man skulle kæmpe om medaljerne med piger 

på samme alder.  

Vores seniorgymnaster i 1. og 2. division fik en ekstra oplevelse i år, idet de skulle deltage i DM2014 

sammen med TeamGym, Sportsakro, RSG og Trampolin/Tumbling. Det var en god oplevelse med 

”Winners final”, og spændende og udfordrende for pigerne at optræde i en fyldt sportshal med aktivitet 

overalt. Også spændende for dommerne at sidde side om side med dommere fra Rope Skipping – en 

anderledes, men meget positiv oplevelse. 

http://www.dgf.dk/
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I foråret 2014 så vi en fordeling af hold i rækkerne, hvor færre hold havde valgt at stille op med 

håndredskab. Emnet er blevet grundigt drøftet i udvalget, og også på årets Grand Prix Seminar havde vi 

en god debat om, hvad årsagen til dette er, og hvad vi skal gøre ved det. URG’s reglementsgruppe har 

budt ind med nogle justeringer af krav til redskabsserien, hvilket forhåbentlig vil gøre det mere 

attraktivt for instruktør at stille op med 2 serier. Vi har i udvalget besluttet at se tiden an i den 

kommende sæson og se om det var ”en enlig svale” i denne sæson, eller om tendensen fortsætter. Vi er 

dog alle enige om, at vi skal værne om Grand Prix konkurrencens særkende – 2 serier – og hvis det mod 

forventning viser sig at være en blivende tendens at klubberne dropper håndredskabet, vil vi rette 

vores fokus mod dette. 

Kurser / uddannelse 

I URG har vi et mål om at alle vores foreninger skal have veluddannede trænere.  Det gælder fra 

hjælpetrænerne til cheftrænere. Uddannelse er vigtig for os, og vi bakker op om de 

uddannelsesniveauer som DGF udbyder. Mange af vores erfarne trænere og tidligere udøvere er med 

til at udvikle uddannelserne i DGF. Senest en idrætsspecifik træner 1 uddannelse i 2014. 

  

Vi afholder derudover hvert år to faste kurser i URG regi. Desuden arrangerer DGF også regionale 

kurser i GPR, med nogle af GPR miljøets dygtige instruktører. 

  

Der var planlagt følgende kurser i 2013: 

  

SPOT kursus i august 2013. 

Her skulle der være fokus på ballet og redskab. 

Desværre måtte vi aflyse dette kursus, da begge instruktører meldte fra kort tid forinden. 

  

URG kursus (Vejen kurset) i september 2013 

Her havde vi igen kaldt bud efter Laura Liisa Kruusamaë og Nele Poldvere, begge fra Estland.  

De skulle give os en masse inspiration i både grundtræning og redskab. Og kurset var velbesøgt med 

ca. 60 deltagende trænere. 

  

Dommeruddannelse 

Dommeruddannelsen er en vigtig pind på URG’s dagsorden ved hvert møde – uden dommere ingen 

konkurrencer – og der bliver til stadighed udviklet på koncepterne for at kvalificere vores gruppe af 

dommere i Grand Prix. 

Dommeruddannelsen 2013-14 var planlagt i 4 moduler, hvor både det tekniske, kunstneriske og 

udførelse samt håndredskabet skulle dækkes, og deltagerne skulle som noget nyt gennem en eksamen. 

Desværre var der med kort varsel afbud fra vores instruktør på nogle af kurserne, og vi måtte derfor 

ændre på den oprindelige idé med modulopbygningen. Samtidig måtte vi erkende, at der ikke var 

ressourcer til at gennemføre eksamen på kurserne. 

På trods af dette blev alle dommerkurser på nær ét afviklet med et tilfredsstillende antal deltagere, og 

vi fik også nye dommere i gang i foråret 2014. Fra URG’s side arbejder vi hele tiden på at udvikle 

dommerkurserne, og der er også i indeværende sæson flere nye tiltag i gang. 
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Dommergruppe 

URG’s dommergruppe består dels af URG-medlemmer og dels af ressourcepersoner, som i fællesskab 

sørger for at få besat posterne ved det lange bord foran konkurrencegulvet ved hver konkurrence. 

Gruppen har defineret en række kriterier for sammensætning af dommerteams, og har et tæt 

samarbejde med arbejdsgruppen for dommeruddannelse, således at prøvedommere også kommer 

godt i gang med dommergerningen.  

Fra i år vil dommergruppen også hjælpe med at sætte dommerteams til julekonkurrencen i Farum.  

 

Æstetisk gymnastik – AGG 

Der er i det forløbne år lagt et fortsat stort stykke arbejde i elitesektionen med at videreføre URG’s 

elitestrategi med camp-struktur og to nationale konkurrencer. Der skal fra URG’s side lyde en stor tak til 

elitesektionen for sit arbejde i det forløbne år.  

Der har været flot tilslutning til både camps og konkurrencer, og særligt ved forårets DM kunne vi 

glæde os over meget flot gymnastik. Der er sket markante forbedringer i gymnasternes niveau, og der 

er for os i URG ingen tvivl om, at vi nu begynder at høste frugterne af de seneste par års indsats – 

camp-strukturen og undervisning fra udenlandske trænere begynder nu vise sig i niveauet hos 

gymnasterne.  

For første gang blev der i juni måned afholdt AGG-forum, som i første omgang var en orientering fra 

URG og Elitesektionen om nuværende status omkring det æstetiske arbejde og den kommende sæson.  

De tre søjler, som elitesektionen arbejder med, er 1) Konkurrencer og udtagelsesprocedurer 2) struktur 

for talentudvikling herunder camp-systemet for gymnaster og 3) dommere.  

Konkurrencer og udtagelsesprocedurer 

2014 var året, hvor Æstetisk Gymnastik kunne kåre de første officielle danske mestre i AGG, idet 

sporten nu er et officielt mesterskab under DIF. Team Embla fra Espergærde IF vandt DIF-mesterskabet 

foran Team TIK fra Taastrup IF på 2. pladsen og Team IF Føroyar på 3. Pladsen.  

Flere danske hold har i løbet af sæsonen været i udlandet og repræsentere de danske farver, og de 

danske hold møder ros og anerkendelse fra den internationale dommere for den vedholdende 

udvikling. Det er dejligt, at så mange instruktører har lyst til arbejdet med at rejse ud sammen med 

deres gymnaster – da alt jo er selvfinansieret og på klubbasis. Vi er i URG overbeviste om, at vores 

internationale deltagelse giver inspiration til gymnastik livet herhjemme og løfter niveauet bredt ude i 

miljøet. 

Camp-strukturen 

I oktober blev sæsonens camp 1 afholdt for A, B og C grupper, hvor 140 gymnaster deltog og blev 

undervist af trænere fra Danmark, Finland, Estland, Spanien og Bulgarien. I januar foregik camp 2 for A, 

B og C grupper, hvor 242 gymnaster deltog, og hvor samme instruktør gruppe underviste. Camp 3, 

planlagt i starten af juni måned, blev dog ikke afholdt. Elitesektionen valgte at aflyse den pga. 

manglende tilslutning, hvor tilbagemeldingen fra inviterede foreningerne var, at tidspunktet på 
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sæsonen ikke er optimalt. Ud fra disse erfaringer og tilbagemeldinger fra de udenlandske instruktører, 

vil camp-strukturen næste sæson 14/15 inkludere to camps: 1 samlet basis camp for alle grupper, og 1 

elite camp i januar for A-grupperne samt B-grupper godkendt til at deltage i internationale 

konkurrencer.  

Dommere 

Som forrige sæson blev AGG konkurrencerne i sæson 13/14 dømt i overensstemmelse med 

internationale dommere standarder og IFAGG’s reglementer. Til udtagelseskonkurrencen og 

Danmarksmesterskaberne dømte IFAGG uddannede level 1, 2 og 3 dommere fra Estland, Bulgarien, 

Færøerne, Finland og Spanien.  

 

Rytmisk Sports Gymnastik 

Endnu engang en god sæson for RSG-Danmark i 2013/14. 

Rekruttræninger  

I lighed med foregående år er der gennemført RSG rekruttræninger for udtagne unge gymnaster med 

Katja Thygesen som instruktør.  Som noget nyt forsøgte vi at lade første rekruttræning være en åben 

udtagelse, hvor alle klubber frit kunne tilmelde de gymnaster, de fandt egnede. Det viste sig at være en 

rigtig god idé og en stor succes. Til udtagelsen underviste dels Katja Thygesen og dels kongelig 

balletdanser Kristine Drewsen, som også har været forbi et par af de efterfølgende rekruttræninger og 

arbejde med pigerne. Der blev udtaget otte gymnaster til det videre forløb, og derudover stødte der fire 

gymnaster til, som ikke klarede sig gennem nåleøjet på landsholdet og derfor blev tilbudt en plads på 

rekrut i stedet for.  

RSG seminar 

Igen i år blev der afholdt RSG seminar med stor tilslutning. Den konstante øgede kompleksitet i 

reglementet øger efterspørgslen på diverse hjælp til forståelse af reglement, skemaskrivning og 

symboler. Vi vil i den kommende sæson forsøge at imødekomme nogle af disse ønsker. Da vores 

ressourcer er knappe kan ikke alle forespørgsler imødekommes, men vi forsøger at prioritere de 

væsentligste. På seminaret blev der desuden præsenteret et forslag til et nyt demi gruppe reglement, 

som der var opbakning til at anvende på forsøgsbasis i sæsonen.   

Dommere 

I november havde vi besøg af en svensk dommer, der gennemførte en reglementsgennemgang. Dette 

var der stor tilslutning til både blandt dommere, gymnaster og trænere. Vi har dog igen i år kæmpet 

med at skaffe dommere til konkurrencerne. Det har ved flere konkurrencer haltet med antallet af 

dommere og til Fyns og Jyllands mesterskaberne blev det desværre en noget uholdbar situation. Dog 

blev mesterskaberne gennemført. I den kommende sæson prioriterer vi at afholde et dommerkursus 

samt yderligere en reglementsgennemgang således at den kommende sæson forhåbentlig kan fungere 

bedre. 

Konkurrencer 

Der er afholdt pokal-konkurrencer, diverse regionsmesterskaber som sædvanlig og ikke at forglemme 

den årlige Skåne/Danmark-kamp.  
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Alle landsdele er stadig repræsenteret ved DM`er, nogle med grupper, nogle med individuelle og så 

Sjælland med begge dele.  Vi håber stadig at flere vil tage tilbuddet om deltagelse i gruppe-

konkurrencerne op. Her har alle i den rytmiske gymnastik mulighed for at deltage, da man kan stille op 

med helt ned til 2 gymnaster på en gruppe.  

Der er kommet rettelses-hæfte ud til det internationale reglement, en del nyt men ikke 

uoverkommeligt. 

Det store hovedmål i sæson 2013/2014 var Nordisk mesterskab i Finland. Målet var at stille med et fuldt 

hold. Vi deltog med 3 junior gymnaster og 5 seniorgymnaster. De viste alle højt niveau, og vi ser et 

stigende dansk niveau, og vi ligger ikke langt fra de øvrige nordiske lande. Dog var præstationerne 

desværre ikke nok til finale-deltagelse.  

Næste Nordiske Mesterskab skal afholdes i Danmark, så her håber vi på en finaleplads. Der er nedsat 

et Nordisk Råd med en repræsentant fra hvert land, hvis formål er at kommunikere nye tiltag, udvikle 

et nordisk reglement for duo-rækken mv.   

Danmarks bedste RSG-gymnast takkede af ved Skåne / DK-kampen efter mange års tro tjeneste. Dejligt 

at Camilla Olsen bliver i folden - nu som træner i sin egen klub TIK. 

Elitearbejdet indenfor RSG 

Der er i sæson 2013/2014 gennemført 7 landsholdstræninger med rekrutter, junior og 

seniorgymnaster. Den første landsholdstræning blev gennemført i august 2013, hvor 18 gymnaster 

deltog. Der blev løbende sorteret gymnaster fra frem mod den første udtagelse/udskillelse i januar 

2014. Træningerne blev varetaget af Nele Poldvere og Alua Bekturova, som begge er tidligere 

topgymnaster fra henholdsvis Estland og Kasakhstan.  Trænerne har været meget tilfredse med 

pigernes arbejdsindsats og fremgang. Der har været en stor fremgang at spore efter implementeringen 

af 2 internationale landstrænere. Niveauet er blevet højnet hos alle gymnaster, og det har givet et 

generelt løft til årets konkurrencer.   

Der har været deltagelse til flere internationale konkurrencer gennem sæsonen, og alle gymnaster har 

præsteret tilfredsstillende og vist international fremgang.  

 

Efterskole DM i Rytme 

Igen i år kunne vi med stor fornøjelse byde velkommen til Efterskole-DM i Rytme på Vejstrup Efterskole. 

Desværre var der kun tre hold i 1. række, men til gengæld var der hele 17 hold i 2. række.  Der var 

heldigvis rigtig god tilslutning af dommere til stævnet (igen), og hallen var også rigtig pænt fyldt op af 

tilskuere. Og det blev en herlig dag, med masser af glade unge mennesker. 

Vi fik lige en enkelt udfordring med medaljerne, da leverandøren havde taget fejl og troede at 

konkurrencen var om lørdagen. Men Katja var hurtig på aftrækkeren, medaljerne blev sendt ekspres og 

kom 10 minutter før medaljeoverrækkelsen. Heldigt. 

 

For at prøve at udjævne fordelingen af hold mellem de to rækker, vil vi fremover prøve noget helt nyt, 

nemlig at de to rækker ikke har henholdsvis én og to serier, men henholdsvis en serie med og en serie 
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uden redskab. Så kan skolerne frit vælge, om de vil lave en eller to serier, og de kan også frit vælge 

hvilken serie, de har mest lyst til at kaste sig ud, hvis de kun vil lave en enkelt.  

Tak for et fint arbejdsår – 

Fra Udvalget for Rytmisk Gymnastik skal der lyde en stor tak til alle jer, der har løftet og båret i det 

forløbne år. Tak til Carten (red. sportskoordinator). Du har gjort det godt. Og så tak til hele kontoret, 

som er med ti at brande gymnastikken og det rytmiske. Tak til udvalget og jeres indsats. De nye 

medlemmer er kommet godt ind i det.  

Supplerende: 

Susanne har valgt at blive eliteformand. Fokus skal være på RSG eftersom vi har Nordisk i 2016. Jeg 

mener at vi har et stort potentiale både inden for Æsytetisk og RSG.  

Kommentarer: Ingen kommentarer. 

 

3. Fremlæggelse af udvalgets regnskab for 2013 

Camilla Kruse (CK) fremlægger regnskabet.  

 

Årsregnskab 2013 – Budget 2014/15 

  

Realiseret Budget Realiseret Budget Budget 

2013 2013 1/1-31/8 2014 1/1-31/12 2014 2015 

Udvalget for Rytmisk Gymnastik 
    

  Startgebyrer 
 

221.110 
 

242.000 
 

 Arrangementsindtægter 
 

150.685 
 

274.041 587.040 

 Kursusindtægter 
 

296.419 
 

27.340 142.000 

 Fællestræninger/lejre og lignende 
 

85.515 
 

17.750 148.500 

 Andre indtægter 
 

7.130   2.218 895   

     
  Indtægter i alt 

 
760.859 

 
563.349 878.435 

 
     

  Mesterskaber og konkurrencer i DK 
 

287.296 
 

194.899 238.000 

 NM og landskampe 
 

22.904 
 

23.720 25.000 

 Fællestræninger og lejre og lignende 
 

138.565 
 

98.730 176.100 

 Internationale møder/tekn. kongresser 
 

11.369 
 

11.030 0 

 Egne kurser 
 

151.677 
 

22.695 174.000 

 Møder og administration 
 

40.143 
 

28.809 48.800 

 Andre udgifter 
 

12.693   0 0   

     
  Udgifter i alt 

 
664.646 

 
379.882 661.900 

 
     

  
Resultat, Rytmisk Gymnastik 

 

-96.213 21.420 -183.467 -216.535 -204.470 
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Kommentarer: 

Lotte Kok. Greve Gymnastik og Trampolin: Betyder det at vi har et mere forbrug?  

SVAR – Camilla Kruse: Der sker hensættelser hvert år i DGF. Konkurrencer som tilmeldes i dec bliver 

konteret i januar. 

Inger Nielsen, Silkeborg: DGF tilskud hvad er det? 

SVAR - Camilla Kruse: Hvis vi ikke giver overskud ville vi få tilskud fra DGF. Det er en titel – det er 

summen af indtægt/udgift.  

 

 

4. Målsætninger og handlingsplaner 

Der er lavet en ny proces i GymDanmark og det betyder at der er sat gang i en ny målsætningskontrakt.  

 

Målsætningsaftale 2013-2015 

Enhedens målsætningsaftale skal afspejle Strategi 2012-2015, der understøtter DGF´s vision og 

målsætninger: 

 

 Vi vil være Danmarks foretrukne udbyder af organiseret gymnastik for alle! 

 Vi vil tilbyde optimale rammer for udvikling af gymnaster og gymnastikformer 

 Vi vil deltage i OL og forbedre resultater i internationale mesterskaber og konkurrencer 

 Vi vil øge antallet af medlemsforeninger, der benytter vores tilbud 

 Vi vil, med fortsat fokus på kvalitet, øge vores markedsandel på kursus og uddannelsesområdet 

 Vi vil være kendt og respekteret i internationale gymnastikmiljøer 

 Vi vil være en anerkendt og naturlig samarbejdspartner i forhold til sundhedsfremmende 

projekter 

 Vi vil have en stabil og ansvarlig økonomi    

 

Organisation 

A 1 Kort beskrivelse af enhedens navn, primære virke og opgaver i organisationen 

Udvalget for Rytmisk gymnastiks primære virke er at varetage de tre aktiviteter RSG, GPR 

og æstetisk gymnastiks interesser. Sørge for driften af konkurrencer, afholde kurser, lave 

ansvarlige budgetter, udvikle trænere og gymnaster. 

A 2 Kort beskrivelse af enhedens struktur og arbejdsformer 

Udvalget består af 9 medlemmer. Udvalget har en flad struktur med en formand og 8 

menige medlemmer. Der bliver holdt fælles møder og gruppemøder. Arbejdet med 

elitesatsning indenfor AGG og RSG er desuden organiseret i Elitesektionen.  Der er i 

arbejdsgrupper og elitesektion inddraget ressourcepersoner ud over URG medlemmer. 

Arbejdsgrupperne er:  



 

9 
 

 Økonomi/administration 

Stævnegruppe 

Grand Prix – reglementsgruppe 

Grand Prix – dommergruppe 

Grand Prix – dommeruddannelse 

Grand Prix – uddannelsesgruppe 

Rytmisk Sports Gymnastik arbejdsgruppe 

Efterskole DM arbejdsgruppe 

Elitesektion (AGG og RSG elite)  

A 3 Kort beskrivelse af hovedarbejdsopgaverne for de enkelte sektioner og udvalg i 

strukturen 

Økonomigruppen: kontrollere månedsrapporter, lægger budget, laver årsopgørelse.  

Uddannelsesgruppen: Afdække/tilbyde/tilrettelægge kurser for instruktører 

Stævnegruppen: Lave stævneaftaler sammen med foreningerne, finde konkurrence 

datoer. 

Dommergruppen: påsætte dommere til konkurrencer og afvikle konkurrencer på 

dommersiden.. 

Dommeruddannelse: planlægge og afvikle dommerkurser for Grand Prix dommere 

Elitesektionen: Arrangere camps, ansv. for AGG og RSG projekter og satsninger 

Efterskole DM: Afholde stævnet og afholde kurser.  

 

Driftsrutiner 

B  Beskrivelse af enhedens håndtering af arbejdsgange, f.eks: 

B 1 Retningslinjer ved mødeindkaldelse og referater  

Formanden indkalder til møder, og udsender dagsorden.  

Referatet udsendes til udvalget umiddelbart efter mødet samt lægges på nettet 

B 2 Økonomirutiner  

 Rapporterne kontrolleres hver måned, der følges op på eventuelle afvigelser 

 Budgettet laves i samarbejde med alle grupperne.    

Vision og målsætninger 

DGF´s strategiplan 2012-2015 understøtter forbundets vision og målsætninger for samme periode. 

Enhedens indsats og initiativer. I forhold til DGF´s strategikatalog 2012-2015 så har URG følgende nye 

mål og initiativer: 

 

Medlemsfokus: 

Mål: Procentvis flere klubber på kursus  
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Initiativer 

2013 – 2015 Korte kurser i redskab Øst/Vest gældende for både RSG og GPR 

2014 – 2015 Kursus i æstetisk reglement for både trænere og dommere 

 

Idrætslig udvikling:  

Mål: 5% vækst i antal licenser  

 

Initiativer: 

GPR - Der arbejdes på to nye rækker en Mini Mono række og en senior + række.  

2014 – Mini Mono 

2015 - senior +   

RSG -  øget indsats i vest, gerne 2 eller 3 nye klubber der deltager i RSG 

2013-2015 – konsulent bistand til nystartede klubber 

AGG – flere hold i nationale konkurrencer og flere aldersgrupper i gang (2014-2015). 

 

Mål: En NM mester/medalje i RSG i 2016 

 

Initiativer: 

Der udtages tre hold som der satses/arbejdes målrettet med i forhold til deltagelse og medalje ved NM 

i 2016. 

2014 – Tilskud til deltagelse ved NM - delegation af gymnaster, landstræner og dommere 

2014-2015 – deltagelse ved en ekstra invitations konkurrence, med henblik på dygtiggørelse af 

deltagere ved NM 2016 

 

Mål: Deltagelse i Finale ved Æstetisk VM junior og senior i 2015 

 

Initiativer                 

Camp strukturen implementeres i sin form.  

A/B camp 2013-14 

C-camp med fokus på grundtræning 2014-15 

 

Samarbejdsrelationer 

Mål: Afholdelse af en AGG World Cup i 2017. 

 

Initiativer 

2015 – For-analyse af muligheder og økonomi.  

 

Økonomi 

Mål: Årsresultatet må maksimalt svinge med kr. 10.000 +/- 

 

Initiativer: 

Samtale med Team økonomi, og mere gennemskuelige månedsrapporter.  
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Hurtigere indrapportering af udgifter.  

Halvårsregnskab. Seriøse overvejelser omkring initiativer der skal fremmes eller droppes.  

Konkurrencer/mesterskaber/events/projekter/kurser samlinger m.v. 

C 1 Konkurrencer og kurser 

Se kalender på www.dgf.dk  

C 4 Projekter  

Æstetisk projekt – Camp struktur og konkurrencer indenfor AGG.  

C 6 Samlinger 

Landshold 

talent 

Rekrut 

Udtagelsessamling AGG 

 

5. Godkendelse af reglementer 

Der er aftalt i reglementsgruppen at der kommer et forklaringskatalog ud til reglementet, da det er 

svært at forstå reglementet.  

Reglementerne er enstemmigt godkendt. 

Kommentarer:  

Helle Storm, Stevns efterskole: Jeg synes det er rigtig ærgerligt at man har besluttet at man også kun kan 

stille op med en serie ved Efterskole DM.  

Svar: Efterskolerne kan vælge mellem 1 serie og 2 serie. Vores håb er at de vælger at man kan stille op 

med et redskab, eller en fri serie eller begge. Hvis det ikke fungere, så må vi tage det op igen. Vi har 

kontaktet flere efterskoler og dette er udarbejdet og besluttet på baggrund af dette.  

 

6. Fremlæggelse af udvalgets budgetforslag for 2015 

Punktet er slået sammen med punkt 3.  

7. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

8. Valg jfr. DGF´s vedtægter 16 stk., 3: 

Regionsansvarlig:  

Tinna Kristensen er på valg, men genopstiller ikke.  

Udvalget forslår Camilla Felsager Ilvig  

http://www.dgf.dk/
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Mette Find Andersen indstiller Nicoline Pedersen TPI  

Inge Nielsen, Køge Bugt støtter op om Nicoline Pedersen TPI 

Resultat: 

Antal stemmer afgivet 47 stk. 

Camilla Felsager 20 stk.  

Nicoline Pedersen 27 stk. NY regionsrepræsentant. 

Øvrige Medlemmer:  

Anette Hjermitslev Pedersen villig til genvalg 

Camilla Kruse villig til genvalg 

Gitte Lylloff villig til genvalg 

Inger Juul Olsen træder ekstra ordinært ud af udvalget – URG har valgt at opstille Lotte Kok.  

Alle er valgt.  

 

Evt. 

Pia Søgård, Grindsted:  

Vi kommer fra en lille by i udkasts Danmark. Vi nyder at se piger som ligger i toppen, men det sætter 

nogle tanker i gang. Hvordan kan vi drage fordel af alle de enge som GPR afdelingen har. Hvordan kan 

vi nås? Det æstetisk og eliten er langt væk fra os. 

SVAR – Camilla Kruse: Der vil bliver udarbejdet ny struktur på uddannelse. 

Karin Hillerød:  

1) Tilmeldingsfrist for konkurrencer er rykket – det har jeg aldrig hørt. 

SVAR - Inger Juul Olsen: vi havde det oppe på seminaret i sommers. Info kommer ud. 

2) Æstetisk reglement skulle være ændret. Alle reglementer er forældet, jeg ønsker at dette bliver 

opdateret. 

SVAR – Niels Sorø: Tina Jensen fra Elitesektionen har brugt lang tid på at oversætte. Reglementet kan 

altid findes opdateret på IFAGGs hjemmeside.   

3) Formandspost: Hvorfor er vi splittede, hvad skiller udvalget eller forsamling inden for rytmiske 

gymnastik. 

Ingen kommentarer. 

 

Helle Storm, Greve Gymnastik og Trampolin: 

Opdeling i rækker og andre vigtige informationer kommer på Facebook først - Jeg ønsker at det 

kommer af mere officielle kanaler.  

SVAR – Hanne Jensen: nogle gange er Facebook bare hurtigst. GymNyt kommer kun ud en gang om 

ugen. Facebook er en officielle kanal. 
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Helle Kluwer, Lystrup 

Ros til Hanne Enevoldsen for et godt dommerkursus i Vejen.  

SVAR – Hanne Enevoldsen: Takker og tilføjer at dommerskemaerne skal være at finde på hjemmesiden 

Inger K. Nielsen, Silkeborg 

Ros til Vejle-kurset. Jeg synes vi skal bibeholde kurser med danske instruktører.  

Camilla Kruse, Udvalget 

Generel opfordring til at folk gerne må kommer med gode ideer og forslag til kurser, instruktører og 

indhold. Der har været god sparing fra Pil Christiane Lindekron og Janne Jelstad i hele processen 

omkring uddannelse. 

Karoline, Skjold:  

Jeg har planer om at stille med et hold næste år. Men dette her skræmmer, man har ikke lyst til at 

træde ind i det her som ny. Det er vigtigt vi fremstår som samlet udvalg. 

Lotte Kok:  

Jeg tager udgangspunkt i at få et samlet URG. Informationerne flyder, foreninger søger arrangementer 

lang tid i forvejen, derfor går det ikke når ting flyttes. Stævnekontrakt kommer ikke til tiden. Alt dette 

tricker at man ønsker en ændring i nuværende URG – dette vil jeg forsøge at ændre på fremadrettet via 

min post i URG. 

Hanne Jensen/Sorø: Uværdig debat om hvorvidt Hanne Jensen er upartisk, i denne situation har jeg bare 

et hold med til gymnastik. 

Helle Storm: 

Facebook, der skal strammes op på kommunikationen via GymDanmarks informationskanaler. 

Æstetisk fremadrettet, kan vi være på forkant? Jeg ved ingenting – ved I andre noget? Vi mangler 

informationer. 

Hanne Jensen:  

Planlægningsarbejdet går i gang nu, har ikke været muligt at gøre det før. 

Helle Storm: Er man gået tilbage til den gamle model? 

Niels E. Jensen, Eliteformand: 

Æstetisk Gymnastik: 

Det er en udviklingsproces som stadig er i gang. Der har været meget omkring skal vi gøre det ene eller 

det andet. Den næste konkurrence bringer vi erfaringer med fra tidligere konkurrencer. Der er ikke 

mange ressourcer at tage af, vi må alle være tålmodige. Sammenfald mellem interesser. Frivillighedens 

Danmark indenfor gymnastikken. Det frivillige arbejde bliver til udvalgs- eller forbundsarbejde – der vil 

altid være sammenfald. Vi bliver nødt til at have tillid til hinanden. Vi kan sagtens sidde flere i 

elitearbejdet, men folk har ikke tid. Vi gør det så godt vi kan for så mange gymnaster som muligt. 

Helle Storm, Greve:  

Fuld forståelse for elitesektionens arbejde og mangel på ressourcer. Jeg har også fuldtidsarbejde, men 
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hvis man går ind i det her skal man beslutte med sig selv om man har tiden til det. Er det mangel på 

informationer der gør at vi bliver utilfredse. Vi skal have alle tilfredse. 

Tina Jensen, Espergærde:  

Jeg gik ind i arbejdet med elitesektionen for at repræsentere AGG. Der er åben proces om, hvordan 

man bliver udtaget – det går jeg meget op i. Det gør mig ked af det når jeg hører man ikke føler man 

bliver informeret. Der skal mere på hjemmesiden. Vi skal forbedre samarbejdet med 

Forbundskontoret. Positivt at der kommer dommere udefra, det skal være en åben konkurrence –

upartisk som muligt. Man kan bruge sin hjertebanken til at arbejde på det som skal komme alle til 

gode. Vi skal nok blive mere visuelle. Proces med internationale instruktører med hvad de vil stille op 

til. Der er masser at tage fat på så breddedelen kan løfte sig.  I er velkomne til at kontakte mig for 

samtale. 

Pia, Grindsted:  

Jeg ønsker ikke at skyde det æstetiske ned, jeg ønsker bare mere inspiration. Hvordan kan vi i Jylland 

være mere med? 

Lotte Kok, Greve: 

Kommentar til Niels - Vigtigt at huske hvilken kasket man har på når man sidder i forskellige udvalg, når 

man agerer i forhold til den sammenhæng. Vi skal alle tage hjem til foreninger: Der var lige point ml to 

hold, de internationale regler sagde at det var det og det. Den klub som ikke gik videre, var der tilråb fra 

forældre – det var så ubehageligt. Vi skal tage med hjem til vores egne foreninger at fortælle 

forældrene om hvordan man taler og hvordan man ikke gør. Tag den med forældrene hjemme i 

foreningerne. Vi følger reglerne. 

Camilla Larsen, TPI:  

Men hvad gør vi med denne splittelsen i det rytmiske miljø – hvad skal vi gøre ? 

SVAR - Hanne Jensen: Vi må indgå i dialog, og jeg vil tage ud og afholde dialog møder og se hvad vi kan 

gøre og samle det rytmiske.  

Inger Nielsen, Køge Bugt 

Splittelse er ikke problemet – det er kommunikationen begge veje. Der skal være åbenhed i udvalget. 

Tonen skal være pæn. Jeg stemte ikke på Hanne Jensen i går. Jeg vil have en som er upartisk og derfor 

stemte jeg på Lotte Kok.  

 


