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AGENDA:  

1. Danske internationale konkurrencer (Easter Cup og Nordic Cup) – tilmelding til IFAGG 
2. Udtagelseskonkurrence november 2016  

a. Status dommere 
b. IFAGG reglement – ændring 
c. Økonomi overnatning, forplejning dommere, dommermiddag hvem deltager 
d. Checkliste 

3. Dommerkursus november 2016 
a. Økonomi og endelig tilmelding (frist 15. oktober 2016) 

4. A camp 7-8 januar 2017 
a. Status instruktører 
b. Status værtsforening(er) 

5. Retningslinjer for brug af dommere til danske konkurrencer 
a. Dansk dommer er koreograf – gælder også til danske konkurrencer 

6. Dropbox 
7. Stævneaftale Easter Cup 
8. Brugerbetaling/dommerbidrag 2017 
9. Ændret udtagelsesprocedure 2017 (bør stå i invitationen til udtagelseskonkurrencen) 
10. Evt. 

 

REFERAT: 

Ad 1 Danske internationale konkurrencer (Easter Cup og Nordic Cup) – tilmelding til IFAGG 

Ansøgning og invitation til begge internationale konkurrencer er opdaterede og vil blive sendt 
til GymDanmark kontoret til fremsendelse til IFAGG hurtigst muligt (Anette) 

Ad 2 Udtagelseskonkurrence november 2016  

a. Status dommere 
i. Tilsagn fra 4 udenlandske dommere, afventer svar fra Finland og Østrig 

(Anette) – kontakt Holstebro Rejser og booker for de 4 dommere (Anette) 
b. IFAGG reglement – ændring 

i. Er allerede sendt ud til alle klubber, og vil finde anvendelse til 
udtagelseskonkurrencen. Vil desuden blive sendt i en AGG 
informationsmail via GymDanmark kontoret (herunder også 
brugerbetaling, ændret udtagelsesprocedure) 

c. Økonomi overnatning, forplejning dommere, dommermiddag hvem deltager 
i. Alle dommere inviteres til dommermiddag, udenlandske dommere får 

betalt overnatning 
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d. Checkliste, se under punkt 6, dropbox 

Ad 3 Dommerkursus november 2016 

a. Økonomi og endelig tilmelding (frist 15. oktober 2016) Anette tilmelder de 5 
danske dommere, der har givet tilsagn om at ville deltage på kursus 

Ad 4 A camp 7-8 januar 2017 

a. Status instruktører, evt. en instruktør har givet tilsagn 
b. Status værtsforening(er), evt. to steder 
c. Indhold – begge morgener startes med fælles træning – opvarmning; mere tid til 

det individuelle, hvor de danske instruktører på forhånd har meldt ind, hvad den 
individuelle tid skal bruges til 

d. Vi spørger i Rusland (Martine), Norge (Anette), Estland (Martine) og Finland 
(Anette) 

Ad 5 Retningslinjer for brug af dommere til danske konkurrencer 

Dansk dommer er koreograf – gælder også til danske konkurrencer 

Fra referat 06-sep-2016 - Beslutning: Udenlandsk dommer: en udenlandsk 
dommer/koreograf, der er blevet anvendt i privat klub-regi, kan ikke dømme til 
URG/GymDanmark arrangerede konkurrencer i samme sæson, men vil blive betragtet 
som værende inhabil. En udenlandsk dommer/koreograf, der er blevet anvendt i 
URG/GymDanmark arrangerede camps, kan derimod godt dømme til konkurrencer 
arrangeret af URG/GymDanmark.  

 
Præcisering / omskrivning: dansk dommer, der har lavet koreografi til et dansk hold, kan 
ikke dømme denne række til en dansk konkurrence. Udenlandsk dommer, der har lavet 
koreografi til et dansk, kan slet ikke komme i betragtning til at kunne dømme en danske 
konkurrence i nogle rækker – af økonomiske årsager kan vi ikke forsvare at hente en 
udenlandsk dommer til Danmark for kun at dømme nogle rækker. 

 
Ad 6 Dropbox 

o Oprydning Martine 
o Checkliste Udtagelseskonkurrence, Easter Cup, DM/Nordic Cup skal opdateres – 

Martine sender rundt i gruppen 
 

Ad 7 Stævneaftale Easter Cup 2017  
Tag udgangspunkt i indstilling fra AGG elitesektion. Præciser, at booking af fly, hotel og 
transport af dommere skal koordineres med Greve G og T. Udkast udfærdiges hurtigst muligt til 
godkendelse i AGG elitesektion (Hanne)og til endelig fremsendelse til Greve G og T (Anette). 
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Ad 8 Brugerbetaling dommerbidrag 
Vil blive udsendt i en infomail fra AGG elitesektionen – se ovenfor under punkt 2 

 
Ad 9 Ændret udtagelsesprocedure – bør stå i invitation udtagelseskonkurrencen 
Vil blive udsendt i en infomail fra AGG elitesektionen – se ovenfor under punkt 2 
 

Ad 10 Evt. 

o Forhåndstilmelding til Miss Valentines – bør foretages af GymDanmark 
kontoret, hvis dato for frist for preliminary tilmelding ligger før den danske 
udtagelseskonkurrence. Ellers sender hvert hold selv tilmelding ind hver for sig. 

o Code of discipline – besked ud til klubberne 
o A camp bør være obligatorisk at deltage, vi skal sikre at opretholde niveau og 

udvikling, og det gøres kun ved at lave A camp deltagelse være obligatorisk  
o Udtagelseskonkurrence skal fremover evt. ligge i begyndelsen af december og 

gerne over 2 dage 

Til stede: Martine Lolk, Hanne B. Jensen, Anette Hjermitslev Pedersen, Camilla Larsen (delvist 
og via Skype) 


