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Mødedato: 29. april 2018 kl. 9.00-15.00  

Mødenavn: URG møde 4 

Sted: Greve Borgerhus, Greveager, 2670 Greve 

Deltagere: Hanne Enevoldsen (hen), Helle Jensen (hje), Beth Thygensen (bth), Louise Jørgensen (loj), Anna 
Hillestrøm (ahi), Inger Kluwer (ikl), Camilla Kruse (ckr) og Lotte Kok (lko) 

Afbud: Fie Arndal (fan), barsel 

Ordstyrer: Inger Kluwer (ikl) 

Referent: Anna Hillestrøm (ahi) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
 

2. Orientering fra formand 
1. Nyt fra bestyrelsen 

- Økonomi 2017 og 2018 
- Status kontoret 
- Økonomimøde 
 
Lincens statestik fra kontoret, der er indløst begynderlicens, men dette har vi ikke, så det undersøges. 
Der er problemer med licensindløsningen til RSG, hje har talt med Espen om dette. 
 
Økonomi: der er ændret på overførelsen af overskud fra år til år. Dette er et DIF krav. 
Der arbejdes på budgetterne til 2019. Der afholdes budget-møde onsdag d. 2. maj hvor der skal 
forventningsafstemmes. 
 
Der afholdes møde for alle folkevalgte udvalg i GymDanmark d. 9. juni 

 
 

2. Andet 
- Ansøgning WC 2018 i forbindelse med Easter Cup. Ikke imødekommet. 
 

3. Status Økonomi 2018 v/CKR 
- Der er ansøgt om overførsel af 50.000 af overskud fra 2017 til 2018. 
- RSG stævner, overskud 
 
Første kvartaltsrapport er modtaget, der er en del konteringsfejl ckr kigger igennem og beder kontoret om at 
rette til. 

4. Budget 2019 v/CKR 
RSG 
GPR 
AGG 
URG 
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Udvalgene arbejder med budgetudkast til 2019 
 
Beslutningspunkter:  

1. Dommeruddannelse (v. IKN) 
Begynderdommerkurset ligges sammen med weekendkurser, så der startes om formiddagen med grund 
principperne og derefter følger opfølgningskurset i weekenden. 
Begrundelse: Vi kan bedre fastholde dem, der kommer på begynderkurset og de skal bruge en dag mindre, så vi 
i foreningerne har lettere ved at få nye med. Mindre antal undervisere kræves også. 
 
Indstilling: 
Vedtagelse af ovenstående. 
Det besluttes at de to kurser ligges sammen, hen og ahi snakker sammen ift. planlægning 
 

2. Godkendelse af udtagelsesprocedure ifm. AGG Konkurrencer (v. AHI på vegne af AGG sektionen) 
Oplæg fra AGG sektionen er vedhæftet som bilag 1. 
Indstilling: Behandling og vedtagelse af oplæg. 
 
Godkendt på forudsætning af udviklingspotentiale tilføjes. 
 

3. Undergrupper til AGG Sektionen/anden fordeling af arbejdet i AGG Sektionen (v. AHI på vegne af AGG 
sektionen) 
Oplæg fra AGG sektionen er vedhæftet som bilag 2 og 3. 
Indstilling: Behandling af oplæg og vedtagelse af dette. 
 
Gokendt på forudsætning af ”AGG – Camp/uddannelse” ændres til ”AGG/RSG – Camp/uddannelse/udvikling” 
 

4. Deltagergebyrer for RSG, AGG og GPR 2019 (v. LKO) 
Skal vi have ens struktur på vores deltagergebyrer således at arrangementsgebyr og deltagergebyr udfases. Vi er 
eneste disciplin med dette tilbage, resten er overgået til holdgebyrer. 
Indstilling: Beslutning om hvorvidt at arrangementsgebyr og gymnastgebyr skal overgå til et samlet 
holdtilmeldingsgebyr. Ikke for at hente flere penge men for at lette arbejdsgangen. 
 
Beslutning: Vi bibeholder den nuværende struktur for AGG og GRP. Der kigges ind i RSG, da der ligger et 
dommergebyr udover deltagergebyret, som med fordel kunne inkluderes i deltagergebyret.  
 
 

5. Etik/moral – usportslig opførsel ( v HEN) 
Vores holdning i URG? Ville det være professionelt og samtidig sende et signal til vores Rytmiske miljø – det 
kunne være en enkelt tekst i vores reglementer. 
Indstilling: Er ikke modtaget. 
 
Vi har i udvalget haft en samtale om emnet, og der opfordres til at alle holder god tone og opfører sig ordenligt 
under konkurrencer/stævner/arrangementer der afholdes.  
Der undersøges hvad GymDanmarks holdning er jf. DBUs Forældrefairplay. 
 

6. Dommernes tilbagemelding til instruktørerne (v HEN) 
Det står faktisk opført i vores dommerkrav på nuværende tidspunkt - vi er nødt til at tage stilling - dette dur ikke 
- det kan vi ikke være bekendt overfor vores instruktører. - Dette gælder både Grand Prix og RSG. 
Indstilling: Er ikke modtaget 
Beslutning: Der skal gives feedback da det står i reglementet. Der arbejdes videre med formen, ahi laver et 
oplæg til næste møde. Målet er at formen bliver ens for AGG, GRP og RSG 
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7. Dommeruddannelse-afvikling (v HEN) 

oplæg/forslag fremsendes først i næste uge 
Indstilling: bilag 4 
 
Dommeruddannelse: Der arbejdes videre med model 2 
 
Vedligeholdelse: Der arbejdes videre med model 2 
 
I begge tilfælde skal der arbejdes videre med e-learning. 

 
 

8. Retningslinjer for Reglementsgruppen (v HEN/LKO) 
Oplæg vedhæftet som bilag 5 
Indstilling: Vedtages og implementeres med det samme. 
 
 
 

Faste dagsordenspunkter:  
 

9. Stævnekalender 2019  

DM 2. runde – flytning af dato fra primo maj til ultimo april jf. mail fra Greve, der er tildelt konkurrencen. 
 
Beslutningspunkt: 
Greve er udfordret da de ikke kan få tildelt den aftalte dato grundet UngdomsDM i Håndbold. Både weekenden 
før og efter er muligheder, men grundet AGG aktiviteter kan weekenden efter ikke bruges. Weekenden før er 
tildelt Greve, men ønsker URG at finde en ny klub for den aftalte dato eller godkende at stævnet flytter en 
weekend frem og tildeles Greve, der har fået denne dato tildelt. 

Det vedtages at DM flytter til 27.-28. april. Kalenderen opdateres på GymDanmarks hjemmeside og det nævnes 
på seminariet.  

Efterskole DM ligger den 23. maj 2019  

10. Stævnekalender 2020 (kommende sæson) 
skydes til næste møde 
 

11. Kurser 
Træner 2 basis er ved at være på plads, vi skal til at finde en fra miljøet, der kan byde ind i forhold til disciplin 
specifikke. Det skal være en idrætsuddannet 

Debatpunkter:  
Der tænkes en kort debat omkring følgende emner, samt (hvor det skønnes hensigtsmæssigt) nedsættelse af 
arbejdsgrupper eller ansvarlige, der får til opgave at komme med et konkret beslutningsoplæg til URG inden for en 
fastsat tidshorisont. 
 

12. Gøre/spille hinanden gode - Værdisættelse - respekt - tillid til hinanden 
Arbejdsmiljø i URG: Alle disse ting er gode værktøjer at have for øje i vores samspil. 
 
Oplæg til at afholde en dag, hvor vi bruger tiden til at undersøge hinandens profiler. CKR: spørger Indsigt 
omkring dette. 
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Separat dag; lørdag eller søndag ;-) 
Hanne: kommer med et sted og forslag til dato. 

13. Arbejdsgrupper under GymDanmark; Talent/elite og Startgruppe 
Info fra grupperne samt debat omkring medlemmer og det fortsatte arbejde. 3 tilbagemeldinger er modtaget 
omkring ønske om kontakt – hvordan får vi dem i gang. 

Orienteringspunkter: 

14. Nyt fra arbejdsgrupperne: 
- Uddannelse/kurser: Vi arbejder på et kursus i juni ”Start med Grand Prix” + ballet spot kursus. I 
august/september afholdes der reglementskursus øst/vest. Vejenkurset bliver muligvis et fælles kursus for alle 
discipliner.  
Dommerkurserne er planlagt. Første weekend i oktober weekenddommerkursus. Første weekend i november er 
der redskabsdommerkursus.  
- GPR reglement/dommer: Reglementsgruppen: har arbejdet på kommende reglement, som ventes sendt til 
URG før næste møde til godkendelse. 
- RSG sektionen: DM de næste to weekender. Der mangler dommere i RSG. To junior gymnaster til EM.  
Junior medaljer til NM. En hold-, to disciplin- og en all round medalje. Og en senior i finalen. Målet har 
tidligere været at få en gymnast med i finalen. 
- AGG sektionen: DM i maj måned, der planlægges og arbejdes med dette. Der er udarbejdet et skriv til IFAGG 
da der er uoverensstemmelse mellem det skrevne og praktiske der udføres.  
 

15. Valg af referent og mødeleder  

Referent: Louise 
Mødeleder: Camilla 
Næste møde: 26.05 kl. 10.00 – 16.00, Odense 

 

16. Opfølgning på sæsonen 

GRP 

• Konkurrenceansvarlige har haft mange opgaver gennem sæsonen og det fungere rigtig godt med en der 
sidder uden for dommerbordet.  

• Prøvetider skal arrangeres efter afstand til konkurrencehallen. Drejebogen opdateres.  

• Medaljeoverrækkelsen med to der uddeler til hvert hold, virker effektivt.  

 

17.  Eventuelt 
 
Tilmelding af instruktører til konkurrencer. Der oprettes person-id på instruktører, som tilmeldes via dette. LKO 
går videre med dette. 

Ny struktur i GRP konkurrencer? Hvordan imødekommer man alle niveauer? Der arbejdes videre med dette, 
punktet gennemgås på næste møde.  

18.  Godkendelse af referat 
Udsendes til godkendelse pr. mail 2018-05-01, frist for kommentering 2018-05-07 
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URG møder sæson 2018-2019: 
 

Mødenr. Dag Tid Sted 

2 28.12.2017 16.00 – 20.00 Skype (fælles skype i Greve) 

3 15.01.2018 20.00 – 22.00 Skype 

4 29.04.2018 9.30 – 15.30 Greve 

5 26.05.2018 10.00 – 16.00 Odense 

6 11.06.2018 20.00 – 22.00 Skype 

7 15.08.2018 20.00 – 22.00 Skype 

8 16.09.2018 10.00 – 16.00 Tåstrup 

9 22.10.2018 20.00 – 22.00 Skype 
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1. UDTAGELSESPROCEDURE - AGG 
 
Nedenstående procedure er gældende for sæson 2017/2018 og fremefter.  
 
Der afholdes to nationale udtagelseskonkurrencer i løbet af en sæson, hvor hold kan kvalificeres sig til at 
deltage ved internationale konkurrencer.  
 
AGG udtagelseskonkurrence (efterår) 

• kvalifikation gælder for internationale konkurrencer afholdt i perioden 1. januar til 30. juni 
 
AGG DM (forår) 

• kvalifikation gælder for internationale konkurrencer afholdt i perioden 1. juli til 31. december 
 
 
Hold kvalificerer sig efter nedenstående kvalifikationsprincipper.  
 

 

 

 
 
* Undtaget EM, VM og WC/CC. AGG dommergruppen/ vurderer hvilke A-konkurrencer et B-hold evt. kan deltage i. 
 
Den endelige inddeling vurderes af AGG dommergruppen på konkurrencedagen under et evalueringsmøde , 
der finder sted umiddelbart efter konkurrencen. Der lægges vægt på følgende kriterier:  
 

• Karakterniveau 
• Teknisk niveau 
• Udviklingspotentiale 

 
Dvs. AGG dommergruppen skal godkende et holds placering i f.eks. A-gruppen, selvom holdet rangerer som 
nr. 3. Ligeledes godkender de danske AGG dommerne, hvorvidt gruppen har mulighed for at deltage i 
internationale konkurrencer.  
Det er kun de AGG dommere, der har dømt den pågældende række, der kan indgå i udtagelsen eller 
genvurderingen. Man kan spørge de dommere der ikke har dømt rækken til råds, men de kan ikke træffe den 
endelige beslutning.  
 
AGG dommergruppen skal søge at træffe beslutningen i enighed. Hvis det ikke er muligt at blive enige, vil 
det blive besluttet på baggrund af et flertal.  
 

1.-3. plads A-gruppe
Kan deltage i 

IFAGG A-
konkurrencer 

4.-5. plads B-gruppe

Mulighed for at 
deltage i IFAGG 
B-konkurrencer 
og evt. udvalgte 
A-konkurrencer*

6. plads og 
under C-gruppe

Ikke mulighed 
for at deltage 
internationalt
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OBS! Holdenes rangering ved udtagelsen fungerer som prioritering ved konkurrencer med deltagerbegræns-
ning. Bedst placerede hold har således fortrinsret (også selvom samme hold deltager i flere konkurrencer).  
 
Jf. IFAGGs General Rules er det tilladt en gymnast at konkurrere på to forskellige hold og i to forskellige 
alderskategorier i løbet af et konkurrenceår, eks. junior og senior. Har et juniorhold ved AGG DM kvalificeret 
sig til at deltage internationalt, kan holdet deltage internatonalt i seniorrækken i efteråret. Dog kategoriseres 
hold, der rykker fra en række til en anden som B-hold uanset oprindelig kvalifikation. Holdet vil ligeledes 
prioriteres lavest i tilfælde af konkurrencer med deltagerbegrænsing.  
Rykker flere hold fra eks. junior- til seniorrækken bibeholdes den interne prioritering mellem disse hold. Ved 
udtagelsesstævnet skal holdet stille op i den alderskategori, som man ønsker at konkurrere i ved forårets 
konkurrencer.  
 
 
2. GENVURDERING 
 
Et holds kvalifikation gælder for et halvt år (jf. punkt 1) forudsat, at holdets sammensætning ikke ændres 
væsentligt. Såfremt et hold udskifter to eller flere gymnaster fra tidspunktet for udtagelsen, skal holdet 
genvurderes af AGG dommergruppen  for at bibeholde sin kvalificering for perioden. Det er altså tilladt at 
udskifte én gymnast. 
 
Holdet defineres som det antal gymnaster, der er tilmeldt konkurrencen (inkl. eventuelle reserver). Det er 
tilladt at tilføje yderligere gymnaster til holdet uden genvurdering er påkrævet. Jævnfør dog IFAGG regler ift., 
hvor mange gymnaster et hold maksimum må bestå af.  
 
Eksempel 
Har et hold kvalificeret sig til at deltage internationalt ved udtagelseskonkurrencen i efteråret, skal holdet 
genvurderes, såfremt to eller flere gymnaster udskiftes i perioden frem til 30/6. Ligeledes skal et hold udtaget 
ved AGG DM genvurderes, hvis to eller flere gymnaster udskiftes i perioden frem til 31/12.  
 
Genvurdering foretages af AGG dommergruppen Genvurdering foretages fysisk eller på baggrund af 
videooptagelser af holdet, hvor der primært lægges vægt på holdets tekniske formåen og gymnastiske 
kvalitet.  
 
Det er tilladt at ændre koreografi efter udtagelsen uden genvurdering er påkrævet forudsat at det tekniske 
niveau bibeholdes. Hold udtaget ved AGG DM må således gerne ændre koreografi til den nye sæson, 
ligesom hold udtaget ved AGG Udtagelseskonkurrencen må foretage ændringer i koreografien uden holdet 
skal genvurderes.  
 
 
 
3. INHABILITET 
AGG dommere, der er instruktør/koreograf, har familierelationer til udøvende gymnast(er) eller til 
instruktør/koreograf på et givent hold, må betragtes som værende inhabile og kan ikke stå for udvælgelsen i 
den pågældende række.  



Indstilling til URG vedr. ny struktur for AGG struktur 
Baggrund: 
Arbejdet med den æstetiske gymnastikdisciplin er i dag samlet i én arbejdsgruppe under URG – AGG 
sektionen. På baggrund af udviklingen de seneste år, hvor disciplinen har udviklet sig hastigt, ønskes den 
fremtidige struktur ændret, således at arbejdet opdeles i flere arbejdsgrupper, der varetager AGG 
gymnastikken i Danmark.  

Der er udarbejdet et forslag med 3 arbejdsgrupper, som er beskrevet i vedhæftede dokument. Forslaget er 
drøftet med, og bakkes op af, de danske AGG dommere.  

Indstilling:  
Se vedhæftede dokument, som er udarbejdet i overensstemmelse med det nuværende AGG 
Kommissorium. 

Det er hensigten, at den nye struktur skal præsenteres på AGG Forum i juni 2018, og træde i kraft 
umiddelbart herefter. 

Efter vedtagelse i URG udarbejdes en plan for kompetencer i de 3 arbejdsgrupper. 

 

 

AGG Sektionen, 8. april 2018 
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AGG arbejdsgrupper under URG 
Arbejdsopgaver og kompetencer 
 

Formålet med AGG arbejdsgrupperne:  

At sikre en klar og synlig struktur omkring arbejdet med AGG, således at danske gymnaster, instruktører, 

dommere og andre tilknyttede personer tilbydes og arbejder under de mest optimale forhold i forbindelse 

med talentudvikling, uddannelse og international konkurrencedeltagelse. 

AGG/RSG – Camp / Uddannelse/Udvikling 
1. Administration og økonomi 
1.1. Udarbejdelse af forslag til budget til URG’s årlige budget for AGG Camp / Uddannelse samt løbende 

opfølgning. 

1.2. Planlægning af input til det årlige AGG forum i juni måned, samt præsentation af AGG 

Camp/Uddannelsesgruppens strategier, handlingsplan og budget. 

1.3. Udarbejdelse af dagsordener og referater af AGG Camp/Uddannelsesgruppemøder, i henhold til 

GymDanmarks procedurer. 

 

2. Planlægning og afholdelse af camps for A/B/C-grupper 
2.1. Udvikling/strategi – planlægning af nye tiltag  

2.2. Strategi for samarbejde med RSG/Grand Prix 

2.3. Planlægning og gennemførelse af Basiscamp 

2.4. Planlægning og gennemførelse af Elitecamp 

 

3. Planlægning og afholdelse af instruktørkurser 
3.1. Udvikling / strategi for kurser og uddannelse af instruktører 

3.2.  Strategi for samarbejde med RSG/Grand Prix 

3.3. Planlægning og afholdelse af kurser og uddannelse 

AGG – Stævnegruppe 
1. Administration og økonomi 
1.1. Udarbejdelse af forslag til budget til URG’s årlige budget for AGG Stævner samt løbende opfølgning. 

1.2. Planlægning af input til det årlige AGG forum i juni måned, samt præsentation af AGG 

Stævnegruppens strategier, handlingsplan og budget. 

1.3. Udarbejdelse af dagsordener og referater af AGG Stævnegruppemøder, i henhold til GymDanmarks 

procedurer. 

 

2. Stævner og konkurrencer under GymDanmark 
2.1. Planlægning af AGG konkurrencer 

2.2. Kontakt til arrangerende forening og koordinering i hht. arbejdsplan / Tjekliste 

2.3. Bindeled til GymDanmarks kontor i relation til AGG konkurrencer 

2.4. Dommerbesætning i samarbejde med AGG Dommergruppe, herunder kontakt / information til 

dommerne om stævnet 

2.5. Ansvar for den tekniske stævneafvikling 

2.5.1. Resultatformidling / resultatfil / Livescore 
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2.5.2. AGG dommerpapirer - print og pakning af dommerkuverter 

 

3. Internationale konkurrencer 
3.1. Kommunikation til hold / klubber vedr. udtagelse til international deltagelse 

3.2. Registrering af international deltagelse 

3.3. Løbende koordinering med GymDanmarks kontor vedr. diverse sager / spørgsmål i relation til 

IFAGG og internationale konkurrencer 

AGG – Dommergruppe 
1. Administration og økonomi 
1.1. Udarbejdelse af forslag til budget til URG’s årlige budget for AGG Dommere samt løbende 

opfølgning. 

1.2. Planlægning af input til det årlige AGG forum i juni måned, samt præsentation af AGG 

Dommergruppens strategier, handlingsplan og budget. 

1.3. Udarbejdelse af dagsordener og referater af AGG Dommergruppemøder, i henhold til 

GymDanmarks procedurer. 

 

2. Dommervirke – uddannelse og internationale konkurrencer 
2.1. Udarbejdelse af retningslinjer for dommere – ”pligter – rettigheder” 

2.2. Planlægning af deltagelse i dommerkurser 

2.3. Planlægning / fordeling af internationale konkurrencer blandt danske dommere. 

2.4. Strategi for rekruttering af evt. nye dommere 

 

3. Dommervirke – hjælp til foreninger 
3.1. Sikre formidling af danske dommeres erfaring/viden til AGG miljøet i Danmark 

3.2. Konsulentbesøg for klubhold (formidling efter behov) 

 

4. Konkurrencer / stævner under GymDanmark 
4.1. Samarbejde med stævnegruppen ifm. dommerbesætning ved danske konkurrencer under 

GymDanmark 

4.2. Sikre at arkiv/DropBox vedr. AGG dommerpapirer er opdateret, til brug for konkurrencer under 

GymDanmark. 

4.3. Endelige udtagelse af hold til international deltagelse efter hhv. AGG Udtagelseskonkurrence og 

DM i AGG. 

 



OPLÆG omkring 
DOMMERUDDANNELSE-FORM OG AFVIKLING. 

 
Model 1: 
Fysisk Dommerprøve - bestemt sted og tid. 
1 gang årligt efter afslutning af konkurrencer (først i juni) 
Alle = Nye dommere + nye discipliner. 
 
Model 2: 
Samme som model 1 - men tidspunkt efter Regionsmesterskaber 
(sidst i marts/først i april) 
 
Således kan nye dommer/discipliner dømme til DM. 
 
Model 3: 
Nye discipliner godkendes af dommere efter "smørhul" (antal gange 
efter behov). 
Dommerprøve Kun nye dommere. 

Hvordan skal dette så styres? - vores skrevne målsætning omkring 
dommeruddannelse er - at nye dommere skal bestå dommerprøve i 
alle discipliner. 
 
Fysisk Dommerprøve: Giver disciplin og respekt omkring vores 
dommergerning. 

VEDLIGEHOLDELSE. 
Model 1: 
Ny dommerprøve hvert 3. år i de discipliner du dømmer. 
 
Model 2: 
Deltage på dommerkurser hvert år - for at kunne dømme til årets 
konkurrencer - denne regel er som det er nu 

Er det nok? 



 
    Oplæg/Hanne Enevoldsen 



RETNINGSLINIER FOR REGLEMENTSGRUPPE. 
(oplæg 3) 

 

Reglementsgruppen skal bestå af: 
• Tovholder /URG 
• 3-5 medlemmer. 
• En blanding af instruktører og dommere: Gruppen skal som udgangspunkt 

bestå af aktive dommere som dækker alle discipliner - 
Teknisk/Kunstnerisk/Udførsel - og gerne med kendskab til AGG. + Aktive 
instruktører med kendskab til Grand  Prix reglement. 

• Der tilstræbes en geografisk fordeling: Sjælland - Fyn og Jylland. 
• Kun et medlem fra hver Forening. 

 

Ved udskiftning: 
• Det tilstræbes at ingen er med i mere end 6 år i streg. 
• Dog kan man komme i Reglementsgruppen igen efter 2 års pause. 
• Ved udskiftning midt i arbejdsår indstiller reglementsgruppen 

manglende kandidater.  
• Opstiller der flere kandidater end behøves - afgives vejledende stemme 

om dette på GPR-seminar i juni måned.  
• Hver deltagende forening på GPR-Seminar har 1 stemme. 
• URG har den endelige beslutning. 

 

Opstilling til Reglementsgruppe: 
Alle instruktører og dommere med interesse i at vedligeholde og udvikle vores 
Grand Prix Reglement, kan opstille til denne arbejdsgruppe - Ønske om deltagelse 
i reglementsgruppen -  sendes til Tovholder senest 15. maj. 

 

p.v.a. 

Reglementsgruppe 

Hanne Enevoldsen 


