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Mødedato: 27. maj 2018 kl. 10 

Mødenavn: AGG sektion + AGG dommere 

Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø 

Deltagere: Louise Skytte Andersen, Karoline Lender, Anna Hillestrøm, Hanne Jensen 

 Mette Jørck, Anette Hjermitslev (pr. telefon), Anders Jacobsen (punkt 1). 

Afbud: Zarah Bonvang, Julie Søndergaard 

Ordstyrer: Anna Hillestrøm 

Referent: Hanne J 

 

1. Drøftelse med AJA af dialog med IFAGG 

Drøftelse af den aktuelle sag i forbindelse med mangelfulde svar fra IFAGG vedr. 

dommereksamen.  

På den korte bane formuleres en mail til IFAGG (AHP+ MJ), som AJA fremsender på 

vegne af GymDanmark. På den lange bane skal vi lægge en strategi for, hvordan vi 

håndterer det politiske omkring IFAGG, evt. i form af aktiv deltagelse. Der er desuden 

mulighed for at tage kontakt til det finske forbund i løbet af sommeren (AJA). 

 

2. Godkendelse af dagsorden, valg af ordstyrer og referent 

Prioritering af rækkefølgen af punkterne. 

 

3. Valg til IFAGG board ved General Assembly i juni 2018 

Der er p.t. 3 pladser, 4 kandidater. Drøftelse af kendskab til kandidaterne og beslutning 

om, hvem vi anbefaler, at der stemmes på. AHI deltager i GA i Budapest. 

 

4. Dommerstrategi / forventningsafstemning, efterår 2018 og konkurrenceår 

2019 

Dommernes ønsker vedr. efterår 2018 / sæson 2019 drøftet. Mangler input fra 2 

dommere. 

Der skal udarbejdes en årsplan/et årshjul med deadlines for tilmelding, køb af 

flybilletter, dommeraktiviteter, dommermøder mv. Anna starter op på et årshjul, og får 

input fra dommergruppen. 

 

5. Undervisning af ”super” dommer  

Muligheden for at hente en dommer til DK for at undervise de danske dommere blev 

drøftet. Evt. mulighed for at danske trænere kan være med som tilhørere (mod 

betaling). Anna går videre med kontakt til en navngiven dommer, samt kigger på 

budget.  

 

6. Strategi for danske holds internationale deltagelse  

Udtagelse til A-/B-/C-konkurrencer i udlandet. A+B ligger fast i nuværende 



 

          REFERAT Møde AGG Sektion+AGG dommere 

        Nr. 3 – 27. maj 2018                                                               
 

2 
 

Udtagelsesprocedure, drøftelse af C-konkurrencer (nationale-/ invitationskonkurrencer 

(ikke under IFAGG).  

 

Drøftelse af mulighederne for fri tilmelding til C-konkurrencer, samt hvorvidt 

Udtagelseskonkurrencen er obligatorisk. Udtagelsesprocedure opdateres og sendes til 

URG til beslutning.  

 

7. Forventningsafstemning ift. Klubberne: deltagelse af en dansk AGG dommer 

ved stævner i udlandet? 

Økonomien i URG /AGG sektionen er fokuseret på A- og B-konkurrencer i IFAGG regi. 

GymDanmark bestræber sig på at sende danske dommere med ud til A- og B 

konkurrencer, hvor der deltage danske hold.  

 

C-konkurrencer: Her kan holdet ikke forvente, at der sendes en dommer med ud. Her 

må klubberne selv tage en dommer med og stå for det økonomiske, samt lave en aftale 

med en af de danske dommere. Meldes ud på AGG Forum. 

 

8. Økonomi: Penge til AGG dommerkassen 

Hvordan skaffer vi flere midler til at dække udgifter til AGG dommernes rejse- og 

kursusudgifter? 

 

Indtægter ved konsulentbesøg: 

Drøftelse af ”standardisering” af dommerhonorar ved besøg i klubberne. 

Indtægtsskabende for AGG sektionen, hvis en andel lægges i dommerkassen til brug 

ved dommerrejser.  

 

Forslag til honorar og proces drøftet. Konsulentbesøg i klubberne skal koordineres 

centralt grundet reglerne for inhabilitet (der må ikke være penge eller gaver mellem et 

hold og en dommer). Gældende fra næste sæson (1.8.2018). Betaling via 

GymDanmark. Implementering af processen – meldes ud på AGG Forum. 

 

Dommerkursus: 

Evt. fordele dommerkurserne, så alle dommere ikke nødvendigvis tager af sted hvert 

år. Argumenter for og imod – der er enighed i dommergruppen om, at dette ikke er 

optimalt. 

 

9. Økonomi: Retningslinjer for egenbetaling af konkurrencer (fortsættelse fra 

sidste møde) 

Drøftelse - skal egenbetaling være mulig? For hvilke konkurrence skal det være muligt? 

 

C-konkurrencer og internationale invitationskonkurrencer 

Jf. tidligere punkt på dagsordenen - foreningerne betaler, hvis de vil have en dommer 

med, og dommere kan også selv finansiere, hvis man ønsker at tage ud og dømme 

nationale konkurrencer / invitationskonkurrencer. 

 

A og B konkurrencer:  

Disse bør være 100% URG / Gym Danmark finansieret og fordeles blandt dommerne. 

Argumenter for og imod egenbetaling – alle bør stilles lige uanset økonomisk formåen, 

omvendt vil det med den kendte begrænsning på budgettet betyde at oversøiske 
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konkurrencer vil blive nedprioriteret.  

 

Konsekvens for næste forår kan være manglende A-konkurrencer til at give mulighed 

for avancering til næste dommerniveau (WC2 er oversøisk).  

Drøftelsen fortsætter på næste møde, når vi kender IFAGGs endelige kalender for A- og 

B konkurrencer samt holdenes ønsker for deltagelse. 

 

 

10. Økonomi: Gave + deltagelse i banquet 

Retningslinjer - drøftelse og beslutning: Der er ingen forpligtelse til at deltage i 

banquetten, som ofte ligger søndag aften. Man deltager kun i banquetten, såfremt det 

ikke bliver dyrere for URG (overnatning+flypriser vurderes). Skrives ind i 

dommer-årshjulet samt nyt dokument: ”Rettigheder og pligter for internationale AGG 

dommere” (Hanne opstarter dette dokument og rundsender). 

 

11. Økonomi: Int. dommeres udgifter ud over fly, transport og hotel på 

konkurrencestedet. Hvad refunderes? 

Omkostninger fra bopæl til lufthavnen dækkes som udgangspunkt med billigste 

transportform, herunder evt. parkering i lufthavn, hvis dette er nødvendigt i forhold til 

rejse-/hjemkomst tidspunkt.  

 

12. Eventuelt  

Synspunkt: Der bør altid være flest udenlandske dommere i alle paneler (TV/AV/EXE) 

ved danske konkurrencer. Enighed om bordet i, at de danske konkurrencer ikke skal 

dømmes af et nationalt dommerpanel, end ikke ”overvejende nationalt” dommerpanel. 

Desuden vigtigt, at der er 3 Level 1 dommere tilstede som Head Judges i hvert panel. 

 

Drøftelse af kandidater til undergrupperne i den nye AGG struktur. 


