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Mødedato: Søndag d. 29. oktober 2017 

Mødenavn: Årsmøde  

Sted: Idrættens Hus, Brøndby 

Referat: Anita Lynge Bentved  

 

 

Lotte Kok bød de fremmødte velkommen til årsmødet. 

Æresmedlem Nina Velin, der afgik ved døden 27. oktober 2017, blev mindet. 

49 tilmeldte, ikke alle er fremmødt, men positivt med mange fremmødte foreninger og instruktører. 

Herefter fulgte opsummering af beslutningerne fra gårsdagens repræsentantskabsmøde. 

 

1. Valg af dirigent 

Kristine Wagner blev enstemmigt valgt. 

Kristine takkede for valget og konstaterede, at årsmødet er rettidigt indkaldt, lovligt og 

beslutningsdygtigt. 

Der er 32 stemmer til stede i salen 

 

2. Beretning 

Udvalget har arbejdet indenfor de definerede områder med tilhørende arbejdsgrupper, og har i dette år fået 

nogle nye og spændende fokuspunkter, nemlig den vedtagne ”Talent og elitestruktur” samt ”hvordan vi får 

flere aktive indenfor vores discipliner”. Er det nemt at starte op og hvordan bydes de velkommen i vores 

miljø? Hvordan sikrer vi et godt talentmiljø og imødekommer en sen specialisering som evidensen viser, 

indvirker positivt på udviklingen fra en talentfuld gymnast til gymnast på eliteniveau.  

Udvalget har også tænkt tværdisciplinært, hvorfor årets seminarer var samlet på en lørdag i juni, hvor både 

AGG, GPR og RSG havde agendaen i forlængelse af hinanden. Vi håber, at instruktørerne fortsat tager godt 

imod dette, idet vi ser en udvikling, hvor flere foreninger er aktive i alle tre discipliner. En udvikling udvalget 

også tænker at anvende i uddannelses- og kursussammenhænge, så vores tre discipliner kan lære af 

hinanden og en større samhørighed opstår. 

Som vanligt var alle vores tre discipliner repræsenteret i Tivoli. En flot dag, hvor det emmer af stemning, og 

ikke mindst vrimler med gymnaster. Det var en dag, hvor GymDanmarks mangfoldighed virkelig kom til 

udtryk for familien Danmark og de mange turister, der lagde vejen forbi Tivoli en søndag i juni. 

Internationalt har Danmark rykket indenfor den æstetiske gymnastik (AGG), hvor der de sidste tre år har 

været juniorhold i finalen til VM. Seniorerne er på vej, men der er mange om buddet og konkurrencen 
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benhård. Den rytmiske sportsgymnastik er ligeledes på vej. Det bliver spændende at følge den fremtidige 

udvikling, hvor en fælles synergi for vores internationale discipliner kan være med til at løfte dem begge. 

 

Kurser og uddannelse i URG – Camilla Kruse / Inger K. Nielsen 

 

Uddannelsesudvalget – Et udvalg på tværs af aktivitetsudvalgene 

I marts 2017 så Uddannelsesudvalget for første gang dagens lys. Udvalget skal sikre, at 

foreningerne/medlemmerne tilbydes tidssvarende træneruddannelse af høj kvalitet på alle niveauer. Hvert 

aktivitetsudvalg har udpeget en uddannelsesansvarlig som naturligt har plads i dette udvalg. 

I Rytmisk udvalg er det Camilla Kruse, der er uddannelsesansvarlig og som er med i uddannelsesudvalget. 

Udvalget har i 2017 haft tre møder med fokus på rammerne for træneruddannelsen. Især overgangen fra 

GymTræner 1 – Basis til GymTræner 1 – Disciplin har haft stort fokus.  

GymTræner 1 – Basis er første step i træneruddannelsen. Herefter specialiserer man sig i den gymnastikgren 

som man efterfølgende skal undervise i.  

Der er afholdt / skal afholdes 8-9 GymTræner 1 – Basis-uddannelser over hele landet. Over 160 deltagere har 

været / skal på GymTræner 1 – Basis mens kun godt 50 af disse, har valgt at gå i gang med deres 

specialisering på GymTræner 1 – Disciplin i år. 

 

Der arbejdes på at finde en netværksdag og Camilla Kruse opfordrede til at interesserede byder ind.  

 

Kurser 

I denne sæson har der i forbindelse med kurser i URG været forespurgt hos foreningerne, om hvad de kunne 

ønske af kurser. Vi prøver rent geografisk at fange alle, men det kan være svært. 

Vejen-kurset i 2016 var velbesøgt og vi prøvede som noget nyt at kombinere det med en Camp for AGG-

gymnaster, her var der desværre ikke mange, der deltog. 

Med ønsker fra Vejen-kurset 2016, om at have udenlandske instruktører på denne type kursus, inviterede vi 

igen i 2017 til Vejen-kurset, hvor vi havde kontakt med hele tre udenlandske instruktører. Trods dette var der 

få tilmeldinger. Dette kan skyldes den nye Gymtræner-uddannelse, opstartet her i 2017, som lå blot 2 

weekender før Vejen-kurset. Udvalget skal derfor fremover overveje, om Vejen-kurset skal bestå og i hvilken 

form. 

2016 bød også på et spotkursus i Ballet i Silkeborg, som var velbesøgt modsat et kursus indenfor Æstetisk 

Gymnastik (AGG), som måtte aflyses. 

I 2017 afholdtes Dansespot-kursus med Lise Lønsmann i Silkeborg. Kurset var velbesøgt, og dog blev 

tilsvarende kursus på Sjælland aflyst. Der blev derudover afholdt et ekstra kursus i Randers. 
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Igen i 2017 er der udbudt et Balletkursus. Denne gang placeret i Odense på baggrund af efterspørgsel, så 

man havde lettere ved at komme med fra Sjællandssiden. Dette kursus udbydes til flere discipliner blandt 

andet Idrætsgymnastik og TeamGym. 

Spotkurser skal være med til at give inspiration til den kommende sæson. Her kunne det tænkes, at 

spotkurser kunne tilbydes til hele det rytmiske miljø og ikke bare Grand Prix og måske endda på tværs af alle 

discipliner. Udvalget vil  godt høre foreningernes ønsker for spotkurser. 

 

Grand Prix Rytme – Lotte Kok 

Årets konkurrencer: 

Året bød på de sædvanlige konkurrencer, DM 1. runde, SM, FM, JM og DM 2. runde (fordelt på 2 weekender) 

samt Efterskole-DM. Deltagerantallet er status quo med forrige år, dog var DM 2. runde nogle korte dage, 

hvorfor Udvalget blev opfordret til at se, om disse kan lægges i samme weekend, som ét stævne. For første 

gang afholdtes FM og JM som ét stævne, men med 2 præmieoverrækkelser, hvilket betød mere liv i hallen 

grundet flere gymnaster og tilskuere. Der var en del forbedringspunkter, som tages med i betragtning i den 

kommende sæson. Året bød også på en lynflytning af SM, hvor gymnastikmiljøet viste deres fantastiske evner 

til at samarbejde og få løst en sådan udfordring. Stor tak til Farum Gymnastikforening og Espergærde IF. 

I år viste sig at være særlig spændende i flere rækker, da karakterforskellene viste sig at være minimale, så 

det var dagens form, der afgjorde placeringerne. En dejlig udvikling, der giver incitament til at give en ekstra 

skalle i træningshallerne og som også betød at mesterskaberne blev fordelt over flere hold. 

Efterskole-DM blev afholdt i det jyske på Vesterlund Efterskole i flotte rammer. For første gang kørte 

konkurrencen efter Grand Prix Rytme-reglementet, og inddeling i divisioner ved flere end 14 hold i en række. 

Processen omkring dette blev evalueret efter konkurrencen og dette er taget i betragtning i den kommende 

sæson. Det er stadig en udfordring at få redskabsserien til at finde rodfæste, så vi håber, at efterskolerne 

tager godt imod muligheden for selv at vælge redskab. 

Året blev også det første, hvor der anvendtes online score-system til alle konkurrencer. Dette er 

forløbet fint og udvalgets fornemmelse er, at publikum, dommere, gymnaster og instruktører har taget 

godt imod dette. 

Dommeruddannelse – Hanne Enevoldsen: 

Dommeruddannelsen er blevet struktureret fra i år, således at den består af en række kurser, placering som 

dommerspirer i smørhul ved DM 1. runde og Regionsmesterskaberne, samt en afsluttende dommerprøve, der 

består af video-bedømmelse og en skriftlig prøve. Der har været positiv tilbagemelding på forløbet, så vi 

arbejder videre og udvikler på denne model. 

Der er i år blevet uddannet tre nye dommere, som vi glæder os til at byde velkommen på første række til 

kommende sæson. De tre dommere er: Emma Blomberg Elmkvist (Redskabsdommer), Caroline Wraae 

(Kunstnerisk dommer), Emma Engelsholm (Teknisk serie 1 dommer). 
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Dommerkurserne er for både nye og garvede dommere, og er opbygget af 4 kurser:  

• Begynderdommerkursus (for nye dommere), afholdes i september 

• Weekenddommerkursus (alle), afholdes ultimo september/primo oktober 

• Redskabsdommerkursus (alle, der dømmer redskab), afholdes primo november 

Klar-Parat-Start dommerkursus (alle), afholdes ultimo januar. 

Dommergruppe:  

I denne sæson har det igen været svært at sætte dommerteams til årets konkurrencer primært grundet mangel 

på dommere. Til hver konkurrence er der prioriteret, at det ikke er de samme dommere, som dømmer sammen 

hver gang, samt at alle dommere har deltaget på dommerkurserne. Som skrevet ovenfor er dommergruppen i 

år udvidet med tre nye dommere, og samtidig har udvalget forsøgt at imødekomme udfordringer omkring 

dommerdækning ved de jyske og fynske Regionsmesterskaber ved at lægge disse to på samme dag. Ved 

sæsonafslutning har udvalget ligeledes afholdt evalueringsmøder, for at høste erfaringer fra dommerne 

omkring bl.a. stævnestruktur og reglementsændringer. 

Dommergruppen ønsker sig stadig nye medlemmer, som bakkes op af udvalget.  

Reglementsgruppe:  

Reglementsgruppen har fortsat arbejdet med at revidere og strømline alle reglementerne i forhold til at fjerne 

redundant indhold. Det nye reglement for sæson 17/18 blev præsenteret på årets seminar i juni og 

efterfølgende godkendt. Nyt årshjul omkring arbejdet i reglementsgruppen er ligeledes udarbejdet. Alt er 

tilgængeligt på hjemmesiden og fremlægges til orientering på årets aktivitetsmøde. 

 

AGG – Karoline Lender/Louise Skytte Andersen  

Årets konkurrencer: 

 

Nationale konkurrencer:  

AGG udtagelseskonkurrence 2016 blev afholdt i Sorø den 19.-20. maj, hvor 40 hold deltog fordelt på alle 

aldersgrupper. Alle hold leverede en flot indsats, hvilket også resulterede i, at hele 22 hold kvalificerede sig til 

at rejse. Heraf var 16 hold udtaget som A-gruppe og 6 hold til B-gruppe. A-grupperne må deltage i alle de 

internationale konkurrencer, mens B-grupperne må deltage i B-konkurrencer. Det internationale forbund 

IFAGG kategoriserer konkurrencerne i henholdsvis A- og B-konkurrencer, hvor A er højeste niveau. 

DM i AGG blev ligeledes afholdt i Sorø, hvor 47 hold deltog. Det er 5 hold mere end DM i AGG 2016, hvor 42 

hold deltog. Derfor er det en positiv udvikling. Desværre kunne Nordic Open Cup ikke afholdes i forbindelse 

med DM i AGG 2017, grundet afslag fra IFAGG, da konkurrencen lå for tæt på VM i Finland. Der arbejdes på, 

at afholde Nordic Open Cup i forbindelse med DM i AGG 2018.  
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Internationale konkurrencer: 

Mange hold har igen været ude at rejse i sæson 16/17. 19 ud af 22 udtagne hold var ude at rejse i foråret 

2017. Nævneværdigt er blandt andet konkurrencen Academic Cup i Bulgarien (ultimo april 2017), hvor tre 

hold kom hjem med bronzemedaljer.  

Ved VM i Helsinki var Danmark flot repræsenteret med tre juniorhold og tre seniorhold. Et juniorhold 

kvalificerede sig til finalen, dette for 3. år i træk, og de endte på en 10. plads, kun 0,05 points efter 9. pladsen. 

Rammerne i Helsinki, var helt fantastiske med live-TV transmission, da sporten i Finland er meget stor. 

Finland hjemtog her senior-verdensmesterskabet i tæt konkurrence med Rusland.  

I det internationale forbund IFAGG's opgørelse over nationernes samlede placering efter deltagelse i de 4 

World Cups, endte Danmark på en flot 5. plads, kun overgået af Rusland, Finland, Japan og Tjekkiet.  

Camps: 

I denne sæson fortsatte den samme camp-struktur som året før, nemlig med en basis-camp i efteråret og en 

Elite-camp i starten af januar. Basis-camp 2016 blev afholdt i Dalum Hallen i september, og konceptet var en 

smule anderledes end tidligere. Maria Valimaa fra Finland (på dette tidspunkt underviser på 

Gymnastikhøjskolen i Ollerup) forestod camp'en, der bestod af 2-timers individuelle moduler, som holdene 

kunne bruge til et ønsket formål. Nogle hold/foreninger ønskede hjælp til passager i koreografien, mens 

andre fik hjælp til tekniske elementer.  

Elite-camp 2017 blev afholdt i Espergærde den 7.-8. januar 2017. Denne camp var obligatorisk for alle 

rejsende hold. Udover det kunne de hold, der var kategoriserede som B-gruppe også deltage. Alle hold fik 

individuel hjælp til serien, undtagen B-gruppe holdene i 8-10 rækken. Ud over den individuelle del, fik alle 

hold fælles grundtræningsmoduler opdelt i aldersgrupper. 

Dommergruppen: 

6 danske dommere har i årene 2014-16 taget eksamen som International Level 3 Dommer, og har i det 

forgangne år deltaget i dommerpanelerne ved internationale konkurrencer. Udvalget har tidligere vedtaget et 

”lighedsprincip”, hvor alle dommere skulle ligestilles som dommere for udvalget modsat tidligere, hvor nogle 

var "foreningsdommere", mens andre var "udvalgsdommere". Der er samtidig taget en beslutning om, at alle 

skal hæves fra Level 3 (laveste niveau) til Level 2. I den forgangne sæson har fire dommere kvalificeret sig til at 

kunne stige til Level 2, dvs. Deep Technical Course er taget og 4 A-konkurrencer dømt indenfor 2 år. 

De to sidste ventes klargjort i den kommende sæson, således at Danmark kan stille med 6 dommere, alle 

Level 2, hvilket er af betydning, når dommerpanelet sættes af IFAGG. Økonomien omkring udsendelse af 

dommere er stadig en udfordring, idet posten er af en anselig størrelse sammenlignet med de 

indtægtsgivende aktiviteter i disciplinen. 

Dommergruppen mødes et par gange om året til sparring og erfaringsudveksling, og lægger selvstændigt 

planen over hvem, der deltager i hvilke internationale konkurrencer. Planen godkendes af udvalget under 

hensyntagen til økonomien i disciplinen. Det er dommernes indtryk, at de hilses velkommen i de 
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internationale dommerpaneler. IFAGG har i dette år indført evaluering af dommernes performance samt krav 

om, at have dømt en A-konkurrence i samme kalenderår før et VM kan dømmes. 

 

Easter Cup er også IFAGG godkendt B-konkurrence for 2018.  

 

På årets AGG dommerkursus gik 2 dommere  til eksamen. Pt. afventes resultatet, og derved om 

muligheden for at stige i level er opnået. 

 

 

Rytmisk Sports Gymnastik – Beth Thygesen 

 

Det har været et arbejdsomt og spændende år for RSG'en i Danmark. Et år, hvor nye foreninger er kommet til, 

hvilket har betydet, at et øget fokus på struktur og tilgængelighed af informationer er blevet forespurgt. 

RSG seminar:  

Det årlige seminar blev afholdt i Taastrup d. 9. okt. 2016 med 16 deltagere – dejligt med så mange 

interesserede. Vi har tidligere afholdt det en hverdagsaften, men prøvede nu en weekenddag, hvor man så 

efterfølgende kunne gå over og se på landsholdstræningen. Dette med stor succes. 

URG besluttede efterfølgende, at afprøve ”fælles-seminar” i juni for alle URG-grene, for at se om flere ville 

deltage på vores RSG-afdeling, og dermed måske få lyst til selv at starte med denne sportsgren i foreningen. 

Det blev desværre ikke det store tilløbsstykke. Vi håber på bedre opbakning i 2018. 

 

Årets konkurrencer:  

Der har været afholdt de sædvanlige pokalkonkurrencer, diverse regionsmesterskaber samt Skåne/DK-

kampen, hvor vi var i Landskrona denne gang. Gymnasterne klarede sig rigtig godt, især takket være en stærk 

junior-afdeling, men Skåne løb nu alligevel med sejren.  

Efter at have prøvet at afholde SM fælles med Grand Prix Rytme, så vendte vi igen tilbage til at afholde RSG og 

Grand Prix hver for sig.  Et flertal viste sig at være glade for dette.  

Rekruttræninger: 

Der var igen åben udtagelse til årets rekrut-træning 2016. 19 piger dukkede op og 13 blev udtaget til det 

videre forløb, som var 3 enkeltdage + en weekendtræning. Katja Thygesen stod igen i spidsen for disse 

samlinger sammen med et par gæstetrænere. Vi har i år 2017 valgt at kalde denne samling for 

Ungdomslandshold. Det indikerer, at der skal et vist niveau til for at deltage, der kan stilles større krav, 

ligesom det tydeligt fortæller, at det er træning til Landsholdssamlingerne. I år har foreningerne meldt 22 

piger til udtagelsen. 
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Elitearbejdet indenfor RSG: 

Alua Bekturova står stadig i spidsen for vores landsholdstræninger – 6 af slagsen i sæsonen 2016/17 og igen 

nu i 2017/18. Vi har i år adopteret Rekrutudtagelsens form, ved at lade klubberne sende gymnaster til Åben 

udtagelse. Det skete i juni, hvor i alt 21 piger meldte sig. Derfra udtog Alua 18 gymnaster til augusttræningen. 

Der er nu 13 deltagere, da 5 takkede nej til videre forløb. Flere piger har igen i år været til udenlandske 

konkurrencer og cups samt deltaget i udenlandske camps i sommerferien.  

Der blev udtaget to gymnaster til EM i Ungarn og de samme to kvalificerede sig til VM i Italien. De 

internationale resultater viser, at der stadig er et stykke vej, men at de danske gymnaster udvikler sig i den 

rigtige retning. Oplevelsen ved at deltage ved disse konkurrencer består af mere end den visuelle præstation, 

da det faglige input for både instruktører og gymnaster er af høj karakter.  

Dommere: 

RSG fik nyt reglement efter OL 2016, som vi alle har forsøgt at sætte os godt og grundigt ind i. Der har været 

en enkelt “dommersamling”, hvor vi har fået det mest basale gennemgået. 

Men vigtigst af alt i den forbindelse er, at vi nu igen har fået en international dommer. Vi fik mulighed for at 

sende Sofie Jørgensen af sted d. 15.-21. feb. til Sofia i Bulgarien, og hun bestod med flotte karakterer. Sofie 

skal nu undervise de hjemlige dommere samt dømme internationale konkurrencer, for at holde sin licens ved 

lige samt for at opfylde det krav, FIG stiller for at kunne sende danske gymnaster ud i den internationale 

arena. Stort tillykke til Sofie. 

 

Der er nu også åben tilmelding på landsholdet. Vores deltagere ved VM kommer hjem med nye 

erfaringer, som vi kan nyde godt af. 

 

Spørgsmål til beretningen: Ingen spørgsmål. 

 

3. Regnskab – Camilla Kruse  
Realiseret Budget Realiseret Budget Budget 

2016 2016 1/1-31/7 

2017 

2017 2018 

URG 
     

Udvalget for Rytmisk Gymnastik 
     

Head of delegation 
    

-5.000 

Møder og administration  -46.157    -6.964   -40.800 
      

Udgifter i alt  -46.157  
 

-6.964 -49.000 -45.800 
      

Resultat URG  -46.157  -46.000 -6.964 -49.000 -45.800 
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Grand Prix 
     

Startgebyrer  217.455  
 

212.110 628.790 524.775 

Kursusindtægter  100.130  
 

17.350 105.000 141.650 

Arrangementsindtægter  513.069    519.439   0 
      

Indtægter i alt  830.654  
 

748.899 733.790 666.425 
      

Mesterskaber og konkurrencer i DK  -319.421  
 

-298.114 -168.600 -179.380 

Projekter 
    

-3.000 

Øvrige 
    

-9.375 

Møder  -4.320  
 

-313 
 

-6.000 

Egne kurser  -127.079    -23.719 -135.500 -135.010 
      

Udgifter i alt  -450.820  
 

-322.145 -304.100 -332.765 
      

Resultat, Grand Prix  379.834  300.650 426.754 429.690 333.660 
      

      

Rytmisk Sports Gymnastik 
     

Startgebyrer  32.945  
 

22.775 
 

58.540 

Arrangementsindtægter  88.869  
 

43.572 114.460 0 

Landsholdaktiviteter 
    

111.100 

Kursusindtægter  3.800    0 12.500 12.500 
      

Indtægter i alt  125.614  
 

66.347 126.960 182.140 
      

Mesterskaber og konkurrencer i DK  -35.066  
 

-36.059 -37.600 -44.100 

NM/landskampe/EM/VM  -2.734  
 

-46.228 -5.000 -108.900 

Fællestræninger/lejre og lignende  -72.496  
 

-34.433 -59.700 0 

Internationale møder/tekn. 

Kongresser/kurser 

 -1.577  
 

4.934 -18.000 0 

Egne kurser  -1.079  
 

0 -13.500 -13.025 

Overført til 2017  -15.000  
 

0 
  

Øvrige 
    

-5.625 

Møder og administration  -100    -129   -500 
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Udgifter i alt  -128.052  
 

-111.915 -133.800 -172.150 
      

Resultat, Rytmisk Sports Gymnastik  -2.438  -33.000 -45.568 -6.840 9.990 
      

      

Æstetisk  
     

Startgebyrer  74.375  
 

49.690 
 

177.250 

Arrangementsindtægter  134.535  
 

214.784 275.250 0 

Øvrig indtægt 
    

21.250 

Fællestræninger/lejre og lignende 
    

56.750 

Kursusindtægter  8.250    0 20.000 3.000 
      

Indtægter i alt  217.160  
 

264.474 295.250 258.250 
      

Mesterskaber og konkurrencer i DK  -115.655  
 

-46.427 -82.600 -76.400 

Fællestræninger/lejre og lignende  -57.654  
 

-53.290 -161.100 -49.900 

Internationale møder/tekn. 

Kongresser/kurser 

 -25.317  
 

-720 -30.000 -42.000 

Dommerdeltagelse ved int. Konkurrencer  -44.320  
 

-41.162 -30.000 -38.500 

Internationale konkurrencer 
  

-134.512 0 0 

Øvrige 
    

-3.750 

Egne kurser  -6.595  
 

0 -12.500 -2.975 

Møder og administration  -7.202    -3.747 -10.000 -12.500 
      

Udgifter i alt  -256.743  
 

-279.859 -326.200 -226.025 
      

Resultat, Æstetisk  -39.583  -10.650 -15.384 -30.950 32.225 
      

      

Resultat, Rytmisk Gymnastik  291.656  211.000  358.837  342.900 330.075 

 

Udvalgets kommentarer til budgettet:  

Administrationsudgifter har været møder.  

GPR-indtægter – har tjent lidt mere på stævner end budgetteret. 

RSG: Nordisk var i budgettet, men eftersom eventen ligger centralt fra var denne budgetpost 

unødvendig.  

AGG – dommerdelen. Prioriteret at bibeholde internationale dommer. 
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Vi følger regnskabet nøje frem mod åres afslutning. 

 

Ingen spørgsmål til regnskabet 

 

4. Strategi 

 

URG – Lotte Kok 

Visioner for disciplinen på den lange bane 

Strategi for den kommende periode 

 

Arbejde med de strategiske spor i GymDanmark: 

Implementering af ny talent–elitestruktur  

Sen specialisering 

Retænke konkurrence i mikrorækker? 

Beholde seniorgymnaster i længere tid 

Hvordan byder vi nye foreninger velkommen i vores miljø? 

Træneruddannelse, hvordan får vi løftet ”de gamle” (med ”De gamle” menes "de erfarne") 

 

Tværdisciplinære aktiviteter: 

Seminar 

Samarbejde mellem RSG og AGG  

Struktur for alle tre discipliner 

Åbne URG-møder for mere medindflydelse. Husk at bakke op og deltag. 

 

GymDanmark-aktiviteter: 

International dommer 

Eliteudvalg 

 

 

GPR – Hanne Enevoldsen 

• Hvordan gør vi det mere attraktivt at blive ny forening i det rytmiske miljø: 

– Startpakker til at komme i gang med 

– Mentor ordning udvalget hjælper og/eller finder nogen, der kan 

– Begynderstævner (ikke nødvendigvis konkurrencer) for at hjælpe de nye 

konkurrencegymnaster og -instruktører i gang, fx v. vurdering i stedet for bedømmelse. 

• Stævnestruktur: 

– Fælles JM/FM 

– DM 2. runde som samlet konkurrence 

• Fortsat fokus på dommeruddannelse herunder struktur for uddannelse/vedligeholdelse af 

kompetence 

 

Der mangler dommere og der opfordres til at der findes flere dommere.  

Efter tre års fravær som dommer, starter man forfra som ny dommer. Dette oplæg fra 

dommergruppen skal godkendes i URG. 
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• Reglement 2017/2018 

– Efterskoler har frit valg mht. redskaber 

– Ny struktur på efterskole-DM i rytme i forhold til inddeling i divisioner 

– Samlet tilmelding til DM (1. & 2. runde) 

– Deltagelse ved DM 2. runde efter deltagelse ved enten DM 1. runde eller regionsmesterskab  

– Tilladt at anvende 2 gymnaster i redskabsserie, der ikke har været på gulvet i fri serie i alle 

rækker 

– Klar definition af en deltager (fremgår af deltagerliste + indløst licens) 

 

Reglement skal ikke længere godkendes på årsmøde, så nu er det orientering. Årshjul fremlægges [Se 

slide 26]. Deadlines fremhæves.  

 

Spørgsmål: 

Rita Christoffersen, GF Køge Bugt: Udbeder sig præcisering: URG godkender altså reglementet og ikke 

forsamlingen.? Giver udtryk for undren. 

Antje Madsen, Ballerup GF har samme spørgsmål 

Helle Storm: Undrer sig også. På seminarer har der været god ro og orden, men det er hændt, at der 

har været indsigelser. At beslutninger nu træffes på repræsentantskabsmødet om lørdagen kan 

medføre at færre kommer. Få skal bestemme. Trist.  

Hanne Enevoldsen svarer, at det er tilfældet og beslutningen. Kristine Wagner tilføjer, at det altid har 

stået i vedtægterne, men har ikke været håndhævet hidtil, men er ny præciseret.. Har ikke været 

håndhævet hidtil, men er nu præciseret. Der foreslås vejledende afstemninger undervejs i arbejdet. 

Proceduren kan dog afstedkomme mistillidsvotum. Kan fx stilles som ændringsforslag. 

Inge Nielsen, GF Køge Bugt: Gå tilbage til styregruppen. Tæppet er blevet trukket væk, og proceduren 

fremgik ikke tydeligt af gårsdagens repræsentantskabsmøde. 

Hanne Enevoldsen præciserede, at det var oppe på seminaret. Mange aktivitetsudvalg stemmer slet 

ikke om reglement.  

Inger Kluwer: Der var klubber der på repræsentantskabsmødet forsøgte at stemme imod valg lørdag, 

men de blev nedstemt. 

Lotte Kok:  Reglementet vil stadig blive behandlet på seminariet i juni, hvorfor alle stadig har mulighed 

for at komme med deres input og have indflydelse.  

 

 

AGG: 

 

• Kurser i AGG reglement for instruktører 

• Elite Camp – nyt og anderledes program  

• Basis Camp for C-hold, samt interesserede Grand Prix-hold.  

– Nyt fokus omkring individuelle sessioner for holdene 

– Ny placering lige umiddelbart efter Eliten Camp.  

• Kursus i Short Program, for at få denne disciplin implementeret i den danske AGG.  

• Ny konkurrence i Short Program. Denne konkurrence kommer til at køre sideløbende med AGG 

udtagelsen 2018 
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I løbet af 2018 skal der afvikles to kurser i AGG reglement for alle AGG interesserede instruktører. Det 

tilstræbes at holde kurser i Øst/vest også af hensyn til økonomi og de planlægges til juni. Der skal 

afvikles en Elite Camp, hvor programmet bliver lidt anderledes, sådan at vi kan blive ved med at give 

holdene en masse godt at arbejde med. Der skal også afvikles en Basis Camp for C-hold, samt 

interesserede Grand Prix-hold. Her vil det individuelle for holdene, som noget nyt, også være i fokus, 

som på Elite Campen, så også C-holdene kan bruge denne camp til at forbedre sig og få hjælp til deres 

koreografi. Denne camp kommer som noget nyt til at ligge umiddelbart efter Eliten Camp.  

Som noget nyt vil der blive afviklet et kursus i Short Programme for alle interesserede, for at få denne 

disciplin implementeret i den danske AGG. I slutningen af året forventes det at afvikle den første 

konkurrence i Short Programme. Der skal være minimum 4 gymnaster i kategorien 

 

Helle Storm, Greve: Hvornår er man nybegynder? Svar: Indenfor 3 år. 

Lotte Kok præciserer fra IFAGG møde: Dansk deltagelse blev specifikt nævnt på General Assembly, som 

hold med 12 point eller derunder.  

Helle Storm: Interessant, så mange hold har vi ikke. Tankevækkende med at rejse til udlandet med serie 

på 1,5 minutter, Er det for at sortere lande væk? Spilder vi tiden 

Lotte Kok: Det var blot et eksempel fra IFFAG. Der er stadig plads til alle, men vi må kigge i reglementet i 

forhold til deres definitioner for det nye program.  

 

RSG:  

 

• Hvordan bliver det lettere at starte op i RSG: 

– Instruktørkurser 

– Drejebog omkring stævneafholdelse 

– Bedre struktur omkring konkurrenceinformationer 

• Dommerstruktur herunder uddannelse 

• Samarbejde med AGG omkring camps/internationale instruktører/basis som ballet m.m. 

• Fokus på økonomiskabende aktiviteter, som kommer miljøet til gavn 

Vi vil have flere foreninger i gang: Det kræver mere end instruktørkurser. Mentorordning heller ikke 

optimalt. Vi er på gyngende grund med henblik på at få flere foreninger i gang.  

Har haft dommer på uddannelse i Sverige og prøver at få deres system implementeret. Vi har omkring 

10 dommere, og ønsker flere. 

 

5. Budget 

Camilla Kruse gennemgik budgetforslag for 2018. 

 

Spørgsmål/kommentarer: 

Helle Storm, Greve: fint med flere indtægter til afholdende foreneringer. Forslag: foreninger med flere 

hold der deltager i udlandet kan bidrage til udgiften til internationale dommere, så længe de selv må 

bestemme til hvilke dommere. 

Mette Jørk, Sorø: Fremlagde de mange udfordringer og problematikker omring det at være dansk 

dommer i AGG. Det kræver mange flere udlands ture og ikke til små konkurrencer, men til de store 

konkurrencer, Easter Cup er ikke nok. Det skal ikke være laveste fællesnævner, man skal føle sig 

kompetent ved dommerbordet, så hvert andet år på dommerkursus er ikke nok. Virkeligheden er at 



 

          REFERAT Udvalget Rytmisk Gymnastik 

        Årsmøde 2017 
½ 

 

 

13 

 

IFAGG ikke tager dommere fra level 3 til at dømme et VM eller EM, så hvis ønsket er danske dommere 

til de store konkurrencer, så skal der gøres noget.   

Lotte Kok: Udvalget har ikke uendeligt at penge og det er hele tiden en prioritering. Vi har fokus på 

problematikken og vil også være en aktiv del af den samlede prioritering af internationale dommer 

centralt i forbundet. Vi prøver at gøre hvad vi kan, for de få pengene der er, og realiteten er også at 

AGG ikke tjener de store penge nationalt lige nu. Det er taget ad notam og AGG-sektionen og URG om 

at se på det.  

Lotte Kok: Svar til Helle: alle dommere er URG-dommere, og derved ligger beslutningen hos URG og 

ikke ved foreningerne selv. Men en god ide at se på hvordan vi genere flere penge til de danske AGG 

dommere. Men fra næste sæson bidrager alle AGG hold til dommerne gennem et gebyr.  

Mette Jørk, Sorø: Vi kan evt. planlægge og opfordre til direkte og effektiv dialog. Da man vedtog at gøre 

alle til URG-dommere, måtte man have kendt den situation, vi nu er i. Sympatisk forslag fra Helle og 

opfordring til dialog og at URG prøver at samle trådene.  

Danmark skal ikke bare være reservedommer. Når vi bruger så mange penge på det, er det ærgerligt 

ikke at komme med. 

Helle Storm: Indtægterne fra de fire AGG konkurrencer bør give bidrag til dommeres rejser. Hvis vi ikke 

skal aflevere 50 % kan vi lave en pulje til AGG-dommere fra indtægterne af årets 4 stævner. 

Kristine Wagner opfordrer til dialog.  

 

 

6. Indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget inden for tidsfristen  

 

7. Valg, jf. vedtægter § 18 stk. 3 

Kandidater: 

Betina Hansen TIK indstiller Helle Christiansen. Helle er til stede. 

Sofie Jørgensen Indstiller Louise Jørgensen. Louise er til stede. 

Helle og Louise er villige til at modtage valg. 

 

Kandidaterne fremlægger deres fokus.  

 

Kristine Wagner præciserer stemmeproceduren 

 

Følgende er på valg: 

Beth Thygesen,  næstformand  ønsker genvalg  genvalgt 

Inger Kluwer Nielsen  ønsker genvalg 30 genvalgt 

Hanne Enevoldsen  ønsker genvalg 25 genvalgt 

Susanne Drygaard  ønsker ikke genvalg  

Helle Christiansen, TIK   13 Ikke valgt 

Louise Jørgensen, TIK   23 Valgt 

 

Kandidatur til næste år skal meddeles senest 15. september til GymDanmark. Man kan stille 

ændringsforslag. Man kan trække sit kandidatur på dagen. 
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8. Eventuelt 

 

Helle Storm, Greve:  

- Tiden er inde til at vi indfører tæppe i GPR. Uansvarligt at vi ikke gør det v. junior-/seniorrækkerne. 

- Spørgsmål: AGG: Er i tvivl om, hvornår man skal søge IFAGG om at afholde internationale 

konkurrencer; hvorfor er Denmark Open ikke en GymDanmark konkurrence når den er international? 

- Ønsker som efterskolelærer besked om ny struktur og inddeling af rækker til EfterskoleDM..  

- Hvad vil vi med GRP-gymnastikken. Har været med til at dele DM op. Nu er vi nede i en bølgedal.  

 

Lotte Kok svarer:  

- Udvikling af Grand Prix og fokus på fastholdelse mm., ligger i udvalgets strategi 

- Efterskole DM; Første runde uden karakterer (til inddeling i divisioner) og runde 2 er konkurrence. 

- Denmark Open afholdes ikke i samarbejde med GymDanmark. Der er kommunikeret, at det er en 

national konkurrence, hvor der kan deltage internationale hold (invitations konkurrence). Der er 

modtaget forskellige svar fra IFAGG omkring dette. Vi afventer noget på skrift fra IFAGG af officiel 

karakter.. Vi melder tilbage, når vi ved mere. 

Helle Storm: Hvordan kan Sorø vælge ikke at have noget med GymDanmark at gøre?  

Lotte Kok: Det har udvalget også en holdning til.  

Anders Jakobsen svarer. Pointerer IFAGG svarer i øst og vest. Klubberne er en selvstændig enhed og vi 

er ved at udrede.  

Helle Storm: Har indtryk af at GymDanmarks formand har givet lov. 

Anders Jacobsen: Sorø har spurgt og fået lov, men ikke til den specifikke konkurrence. 

Inge Nielsen: Hvem har betalt for dommerne til den konkurrence?  

Lotte svarer, at det afholdes af  klubben. 

Helle Storm: Informerer man ikke ”nogen” såsom URG / elitesektioner, især ved ny tradition? 

Lotte: Svært at svare på.  

Hanne Enevoldsen: RSG har mange konkurrencer i andre lande, der afholdes i foreninger, som man 

inviterer til og hvor deltagerne betaler. 

 

Mette Jørk, Sorø: Opfordrer URG til at se på struktur, så man bruger tilgængelig ekspertise. Beder om 

formandens vision: 

Lotte Kok: Visionen: Vi skal vogte vores miljø. Gerne kortere vej mellem de tre rytmiske discipliner. 

Fælles udvikling af eliten.  

 

Helle Storm– hvad med tæppet i GRP? Der en opbakning til forslaget blandt forsamlingen. 

 

Susanne DHG: Opfordring til dommergruppen i GRP. Episode fra DM 2. runde med hjælp fra 

instruktører, da holdet var på gulvet.  

Hanne Enevoldsen: Så ikke episoden. Man skal stå i firkanten som instruktør. Hjælp er forbudt.  

Susanne, DHG: dommerne så det, men der kom ikke et fradrag. I 

Inger Kluwer: Det skal vi være opmærksomme på i dommergruppen. Det skal præciseres. 
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Helle Kluwer, Lystrup: Opfordrer til at man udviser interesse for reglementsgruppen i forhold til 

indflydelse. 

 

Mette Jørk, Sorø: Skabe bedre overgangen mellem de tre discipliner -  forslag om at reglementer 

ensrettes.  

Forslag brug AGG-reglement i den fri serie i grand prix og RSG-reglement i redskabsserien i GPR. 

 

Kristine Wagner takker for god ro og orden 

Lotte takker Susanne Drygaard for 7 år i udvalget. 

Næste års repræsentantskabsmøde er d. 27. oktober. 
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Overskrift kan stå her 
Underoverskrift skrives på denne linje 

Årsmøde  
Udvalget for Rytmisk Gymnastik 

 
Søndag den 29. oktober 2017 kl. 10.00 
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Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Regnskab 
4. Strategi 
5. Budget 
6. Indkomne forslag 
7. Valg jf. vedtægter § 17 stk. 3 

– Beth Thygesen, næstformand    ønsker genvalg 
– Inger Kluwer Nielsen     ønsker genvalg 
– Hanne Enevoldsen      ønsker genvalg 
– Susanne Drygaard      ønsker ikke genvalg 

8. Eventuelt 
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Opsummering fra repræsentantskabsmødet 
 
Ny formand for UTT – Trine Frederiksen 
 
Samlet set vedtog repræsentantskabet samtlige forslag, som bestyrelsen havde indstillet: 
 
Nedlæggelse af politisk regional struktur 
Aktiviteter, der organiseres i de nuværende regioner fortsætter nu i regi af Gymnastik for Alle 
udvalget.  
 
 
Nedlæggelse af Uddannelsesudvalget 
Forslaget er en tilretning af vedtægterne, således Uddannelsesudvalget ikke længere er 
vedtægtsbestemt. Uddannelsesudvalget fortsætter sin nuværende form som arbejdsgruppe.  
 
 
Nedlæggelse af Eliteudvalget 
Forslaget er en tilretning af vedtægterne, således Eliteudvalget ikke længere er vedtægtsbestemt. 
Eliteudvalget fortsætter som arbejdsgruppe der består af eksisterende medlemmerne fra 
nuværende Eliteudvalg og medlemmer fra nuværende vækstforum. 
 
 
 
 
 

http://www.gymdanmark.dk/media/25928/7e-nedlaeggelse-af-politisk-regional-struktur.pdf
http://www.gymdanmark.dk/media/25928/7e-nedlaeggelse-af-politisk-regional-struktur.pdf
http://www.gymdanmark.dk/media/25954/7f-nedlaeggelse-af-uddannelsesudvalget-ny.pdf
http://www.gymdanmark.dk/media/25954/7f-nedlaeggelse-af-uddannelsesudvalget-ny.pdf
http://www.gymdanmark.dk/media/25955/7g-nedlaeggelse-af-eliteudvalget-nynydonjje.pdf
http://www.gymdanmark.dk/media/25955/7g-nedlaeggelse-af-eliteudvalget-nynydonjje.pdf
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Opsummering fra repræsentantskabsmødet 
 
Ny politisk organisering af bestyrelsen 
Bestyrelsen skal fra repræsentantskabsmødet 2018 bestå af syv* medlemmer, som udelukkende 
har til opgave at varetage ledelsen af GymDanmark. 
 
*Bestyrelsen fremsætter ændring til eget forslag. Ændringsforslag: Bestyrelsen skal bestå af syv 
medlemmer. 
 
Alle valghandlinger på repræsentantskabsmødet 
Alle politisk valgte personer vælges på GymDanmarks repræsentantskabsmøde. Valghandlingen 
flyttes fra aktivitetsårsmøderne til repræsentantskabsmødet.  
 
Praktiske vedtægtsændringer som også blev vedtaget 
• Stemmeafgivelse ved aktivitetsudvalgenes årsmøder 
• Afskaffelse af 1. november-regel 
• Revisionsordning 
• Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 
 
 
 
 
 

http://www.gymdanmark.dk/media/25955/7g-nedlaeggelse-af-eliteudvalget-nynydonjje.pdf
http://www.gymdanmark.dk/media/25955/7g-nedlaeggelse-af-eliteudvalget-nynydonjje.pdf
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Opsummering fra repræsentantskabsmødet 
 
Økonomiske tiltag 
 
Repræsentantskabet godkendte bestyrelsens forslag til Budget 2018, som blandt andet 
indeholder: 
 
• Fremskrivning af licens- og kontingentstruktur med 2% 
• Medlemskontingent uændret til kr. 825,- 
• Licens enhedspris på kr. 230,- uanset hvornår licensen løses 
• Uændret begynderlicens på kr. 75,- 
• Særlige medlemskaber: Højskoler og efterskoler til kr. 825,-  
 
 
 
 
 

http://www.gymdanmark.dk/media/25955/7g-nedlaeggelse-af-eliteudvalget-nynydonjje.pdf
http://www.gymdanmark.dk/media/25955/7g-nedlaeggelse-af-eliteudvalget-nynydonjje.pdf
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1. Valg af dirigent 
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1. Valg af dirigent 

Udvalget foreslår Kristine Wagner 
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2. Beretning 
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2. Beretning  

• Fokus punkter : 
– Fortsætte arbejdet med synlig struktur 
– Ny talent – elitestruktur 
– Er det nemt at være ny forening inden for det rytmiske område? 
– Træneruddannelse, ny uddannelsesstruktur 

 
• Tværdisciplinære aktiviteter: 

– Seminar, endte ud i fælles seminar i 2017 
– Tivoli 

 
• Arbejde med struktur for alle tre discipliner 
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2. Beretning – Uddannelse 

• Indgår i GymDanmark´s fælles uddannelsesudvalg 
 

• Fokus:   
– At sætte rammerne for træneruddannelser 
– Indhold i Træner 1 – Basis  
– Indhold i Træner 1 – Disciplin specifikt 

 
• Kommende fokus: 

– Indhold og struktur på  
Træner 2 –basis/disciplin specifikt 
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2. Beretning - Kurser 

• Planlagt efter forespørgsel og forsøgt fordelt geografisk 
– Vejen-kurset 2016 kombineret med AGG camp 
– Vejen kurset 2017 med 3 internationale instruktører 

• Spotkurser: 
– Balletkursus i Silkeborg (2016) 
– Dansespot i Silkeborg, Sjælland blev aflyst, ekstra kursus i Randers 
– Balletkursus i Odense (2017) aflyst  

 
• Fremtidige kurser 

 – tilbydes til alle discipliner også udenfor URG 
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2. Beretning – Grand Prix Rytme 

Konkurrencer: 
– Deltagerantal status quo 
– En sæson med meget tæt konkurrence i flere rækker 
– Fælles JM/FM 
– Lynflytning af SM 

• stor tak til Farum Gymnastikforening og Espergærde IF  
– Efterskole DM – stadig udfordring med redskabsserien 
– Første sæson med online scoring til alle 

konkurrencer 
– DM 2. runde meget korte dage 

 - lægges sammen fra 2019 
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2. Beretning – Grand Prix Rytme 

Dommeruddannelse: 
• Første år med en reel struktur på uddannelse  

– Kurser, dommerspirer i smørhul, afsluttende dommerprøve 
– Resultat: 3 nye dommere 

• Kursusstruktur – 4 kurser (begynder, weekend, redskab, klar-parat-
start 
 

Dommergruppe: 
• Udfordring af sætte dommerteams 
• Prioritering:  

Forskellige dommerteams samt deltagelse  
på dommerkurserne 

• Evalueringsmøder ved årets sidste konkurrencer  
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2. Beretning – Æstetisk Gymnastik (AGG) 
Konkurrencer: 
• Nationalt:  

– Udtagelseskonkurrence: 40 hold deltog, 22 kvalificerede til rejse 
(A-hold: 16, B-hold:6) 

– Easter Cup afholdt som IFAGG godkendt B-konkurrence 
– DM: 47 hold (5 hold mere end sidste år) 
– Nordic Cup: afslag fra IFAGG, grundet placering for tæt på VM 

 
• Internationalt: 

– 19 af 22 udtagne hold rejste 
– VM deltagelse med maksimum antal hold, 3 junior og 3 senior 
– Placering som nr. 5 i IFAGGS samlede opgørelse 
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2. Beretning – Æstetisk Gymnastik (AGG) 

Camps: 
• Basiscamp 2016 med international instruktør 
• Elitecamp 2017, obligatorisk for rejsende hold, for både A og B kvalificerede 

hold 
• Basiscamp 2017, aflyst pga manglende deltagerantal 

 
Dommergruppe: 
• 4 dommere er kvalificeret til at stige til level 2 dommer 
 
IFAGG 

– Evaluering af dommerpræstation 
– Krav om at dømme A konkurrence i samme kalenderår som VM/EM 
– Kommunikation og svartider er stadig en udfordring 

 
– http://www.ifagg.com/  

 

http://www.ifagg.com/
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2. Beretning – Rytmisk Sportsgymnastik 

Konkurrencer: 
• De sædvanlige konkurrencer er afholdt 
• Nyt er en efterspørgsel på mere struktur, da flere foreninger er aktive i 

både GPR, AGG (nationalt og internationalt) og RSG. 
 

Landshold og Ungdomslandshold: 
• Ungdomslandshold: 13 udtaget, 3 enkelt dage + weekend 
• Landshold: 13 udtaget efter et udtagelsesforløb, 6 træningssamlinger 

pr år 
• 2 gymnaster udtaget til EM og VM 
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2. Beretning – Rytmisk Sportsgymnastik 

Dommere: 
• Nyt reglement efter OL 2016 
• En dommersamling afholdt efter implementering af det nye reglement 
• International dommer uddannet i 2017 
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3. Regnskab 
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3. Regnskab  - Samlet 

Udvalgets administrationsudgifter 
 

46.157 

 GPR resultat 
Indtægter:  830.654 
Udgifter:   450.820 
I alt overskud: 379.834 
Budgetteret: 300.650 

RSG resultat 
 Indtægter:  125.614 
 Udgifter:   128.052 
 I alt overskud:  - 2.438 
 Budgetteret: - 33.000 

AGG resultat 
 Indtægter:  217.160 
 Udgifter:   256.743 
 I alt overskud:  -39.583 
 Budgetteret :-10.650 

URG i alt resultat 
Resultat i alt   291.656 i overskud 
Budgetteret med: 211.000 i overskud 
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3. Regnskab  - 2017 status 

Vi følger regnskabet nøje og det ser 
fornuftigt ud 
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4. Strategi 
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4. Strategi - URG 

• Arbejde med de strategiske spor i GymDanmark: 
– Implementering af ny talent–elitestruktur,  

• Sen specialisering 
• Retænke konkurrence i mikrorækker? 
• Beholde seniorgymnaster i længere tid 

– Hvordan byder vi nye foreninger velkommen i vores miljø 
– Træneruddannelse, hvordan får vi løftet ”de gamle”  
 

• Tværdisciplinære aktiviteter: 
– Seminar 
– Sammenarbejde mellem RSG og AGG  
– Struktur for alle tre discipliner  
– Åbne URG møder 

 
• GymDanmark aktiviter: 

– International dommer 
– Eliteudvalg 
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4. Strategi - GPR 

• Hvordan gør vi det mere attraktivt at blive ny forening i det rytmiske 
miljø: 
– Startpakker til at komme i gang med 
– Mentor ordning 
– Begynderstævner (ikke nødvendigvis konkurrencer) 

 
• Stævnestruktur: 

– Fælles JM/FM 
– DM 2. runde som samlet konkurrence 

 
• Fortsat fokus på dommeruddannelse herunder  

struktur for uddannelse/vedligeholdelse af  
kompetencer 
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4. Strategi - GPR 
Fortsat fokus på dommeruddannelse herunder  
struktur for uddannelse/vedligeholdelse af  
kompetencer 
 
Dommeruddannelse: 
• Kursusstruktur – 4 kurser (begynder, weekend, redskab, klar-parat-start 
• Nye dommere:  

– 4 kurser (begynder, weekend, redskab, klar-parat-start) 
– Smørhuls dommer 
– Prøve 

 
• Erfarne dommere, nye discplin 

– Kurser  + smørhul + prøve 
 

• Vedligeholdelse: 
• Min 2 dommerkurser pr sæson 

 
 

Efter 3 års fravær betragtes man som ny dommer 
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4. Strategi - GPR 

• Reglement 2017/2018 
– Efterskoler har frit valg mht. redskaber 
– Ny struktur på efterskole-DM i rytme i forhold til inddeling i divisioner 
– Samlet tilmelding til DM (1. & 2. runde) 
– Deltagelse ved DM 2. runde  efter deltagelse ved enten DM 1. runde eller 

regionsmesterskab  
– Tilladt at anvende 2 gymnaster i redskabsserie, der ikke har været på 

gulvet i fri serie i alle rækker 
– Klar definition af en deltager (fremgår af deltagerliste + indløst licens) 

 
Se mere her:   
http://www.gymtranet.dk/discipliner/rytmisk-gymnastik/reglementer/  

 
 

http://www.gymtranet.dk/discipliner/rytmisk-gymnastik/reglementer/
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4. Strategi - GPR 

• Reglement/Årshjul 
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4. Strategi - AGG 

• Kurser i AGG reglement for instruktører 
 

• Elite Camp  
• Basis Camp for C-hold, samt interesserede Grand Prix-hold.  

– Nyt fokus omkring individuelle sessioner for holdene 
– Ny placering lige umiddelbart efter Eliten Camp.  

 
• Kursus i Short Program, for at få denne disciplin implementeret i den 

danske AGG.  
• Ny konkurrence i Short Program. Denne konkurrence kommer til at køre 

sideløbende med AGG udtagelsen 2018.  
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4. Strategi - RSG 

• Hvordan bliver det lettere at starte op i RSG: 
– Instruktørkurser 
– Drejebog omkring stævneafholdelse 
– Bedre struktur omkring konkurrenceinformationer 
 

• Dommerstruktur herunder uddannelse 
 

• Samarbejde med AGG omkring camps/internationale 
instruktører/basis som ballet m.m. 
 

• Fokus på økonomiskabende aktiviteter, som kommer miljøet til gavn 
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5. Budget 
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5. Budget  - Samlet 

URG skal i 2018 samlet aflevere 330.075 – det er 12.825 mindre end 
sidste år. 
 
Vi har særligt økonomisk fokus på: 
• At foreningerne skal have flere penge ud af, at holde et stævne. 
• At RSG og AGG kan bibeholde internationale dommere. 
• En styrkelse af GPR dommeruddannelse 
• At alle RSG gymnaster betaler det samme 
• At alle i AGG miljøet er med til at bidrage til de internationale dommere 

kan komme ud og dømme. 
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6. Indkomne forslag 
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6. Indkomne forslag 

• Ingen forslag modtaget inden for tidsfristen  
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7. Valg 
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7. Valg 

• Beth Thygesen, næstformand    ønsker genvalg 
 

• Inger Klüwer Nielsen     ønsker genvalg 
 

• Hanne Enevoldsen     ønsker genvalg 
 

• Susanne Drygaard     ønsker ikke genvalg 
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8. Eventuelt 
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8. Eventuelt 
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