
REFERAT: AGG Elitesektionsmøde 21-jun-2016   
 

      AGENDA: 

1. AGG Forum - 10 min 
2. AGG dommerstuktur – 15 min 
3. IFAGG – General Assembly og VM i Brno juni 2015 – 10 min 
4. Konkurrencestruktur – udtagelse (medaljer mm) – 20 min 
5. Opfølgning 

• URG møde 29. maj – 5 min 
• Kommunikation – 10 min 

o IFAGG 
o Ny mailgruppe – gmail 
o Intern kommunikation 

• International deltagelse - 15 min 
• Dommerforum – 5 min 
• AGG DM – Open Nordic Cup – Budget 2017- tilpasning/rettesnor for afholdelse af stævner 

– 5 min 
• C camp – 10 min 

6. Orientering – 10 min 
• Henvendelse fra Niels Jensen vedr. håndtering af klagesag 
• Mødekalender resten af 2016 

7. Evt. 
 

REFERAT: 

Ad 1. AGG Forum 

Ud over hvad der er forberedt af Martine og Anette på URG møde 29. maj 2016, skal der være en 
slide om GA (ny IFAGG kalender, short programme m.v., samt ny konkurrence ’C’) 

Camp – teknik og grundtræning frem for hjælp til koreografi (baseret på anbefaling fra 
dommerne) – forventningsafstemning i forhold til de danske AGG klubber , spørg evt. Tina, hvad 
bagtanken var, (baseret på det finske system); fokus på instruktørerne! 

Instruktører skal deltage på camps, ikke send en erstatning 

Regler i det danske AGG: Vi holder os til IFAGG reglement 100%  

Ny IFAGG kalender og dansk udtagelsesstruktur - WC IV i november – dansk 
udtagelseskonkurrence rykkes til december i 2017. Vedr. udtagelse især i børnerækkerne, der kan 
udvikle sig hen over sæson, at man evt. også kan udtages på basis af DM  
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Ad. 2 AGG dommerstuktur  
Oplæg / scenarier skal udarbejdes og sendes ud forud for 14. august 2016 
Kontakt Estland – Lea og Mall  
Kontakt Spanien – Tatiana –  
 
Ad. 3 IFAGG – General Assembly og VM i Brno juni 2015 
Referat af GA send videre til Espen til www.gymdanmark.dk (ahp) 
Ad 4. Konkurrencestruktur – udtagelse (medaljer mm) 
Se ovenfor – tænk over proces, tænk over ikke at lægge ’lave’ karakterer op på nettet, og de 
danske hold vil blive forudbedømt på dette i starten af sæsonen lave niveau – vi går i tænkeboks – 
hvis medaljer skal konkurrencen hedde noget andet  
 

Ad 5. Opfølgning 

• URG møde 29. maj – 

Beslutningspunkter/action points til elitesektionen:  

• Kigge på, om der skal være krav om deltagelse til camps, hvis man deltager internationalt  

• Struktur på elite-camps - måske et andet set up, hvor der er andet fokus end koreografi.  

• Lighedsprincip – formuleres, afklares så alle tænker det ens (del af AGG dommerstruktur).  

• En plan for dommerne for denne sæson 2016/2017, som er endnu et ad-hoc år, inden 
dommerstrukturen bliver implementeret  

(alle disse 4 punkter skal være en del af hhv. AGG forum og/eller AGG dommerstruktur 
workshop) 

• Kommunikation 
o IFAGG – én kontakt ønskes – alt officielt til og fra IFAGG via GymDanmark kontoret 

(Espen) samt fra forbund til forbund, fx når vi benytter en finsk dommer til en 
dansk konkurrence, så skal det finske forbund have besked herom 

o Kommunikation med dommere (danske og udenlandske), intern kommunikation 
og kommunikation med klubber mv skal ske over res-agg@gymdanmark.dk 

o G-mail vil alligevel ikke komme i betragtning 
 

• International deltagelse 

Vi lader nuværende proces blive for sæson 2017 med den ekstra dimension, at DM i maj også 
kan danne grundlag for en udtagelse til international deltagelse i sæson 2017. Indstilling til 
URG skal udarbejdes 

• Dommerforum 
Opfordring til at alle karakterer for World Cups og VM deles blandt dommerne. 

http://www.gymdanmark.dk/
mailto:res-agg@gymdanmark.dk


REFERAT: AGG Elitesektionsmøde 21-jun-2016   
Vi skal have gang i erfaringsudveksling. AHP indkalder til dommerforum før 
sommerferiestart. 
 

• AGG DM – Open Nordic Cup – Budget 2017- tilpasning/rettesnor for afholdelse af stævner  
o Skabelon stævne – mere opmærksomhed herom fremadrettet 

• Basiscamp  
o Dag 1) grundtræning/basis at gymnasterne er en aktiv del af campen, at 

instruktører skal lære at fejlrette  
o Dag 2) håndredskab GPR 

Samlet GPR og AGG - Ligger samtidig med træner 1; Camp og kursusbeskrivelse skal 
præciseres, undervisere skal identificeres. Hanne og Inger 

Ad 6.  Orientering 
• Henvendelse fra Niels Jensen vedr. håndtering af klagesag 
• Mødekalender resten af 2016 - Næste møde: 2. august 2016 agenda og materiale til 14/8 

på plads, derefter 6/9 
 

Ad 7.  Evt. – 
Elitecamp – januar – bestræbes at ligge samme tid hvert år – i 2017 ssv 7-8. januar 

B/C konkurrence januar eller marts – finger i jorden til GPR seminar 25/6   

Instruktørkursus weekenden op til efterårsferien – finger i jorden GPR seminar 25/6 (Heidi instruktør og 
dommer) – arbejde med et hold og en koreografi, der allerede er i gang 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Anette Hj. Pedersen  
Til stede: Martine Lolk, Hanne B. Jensen, Anette Hj. Pedersen, Camilla Larsen (via Skype) 


