
 

 

 

 Nyhedsbrev nr. 5 – Januar 2019 

 

Dommerkurset 2019 

På dommerkurset i år var der 67 tilmeldte deltager, rekordhøj tilslutning. Det er vi meget 

positive over, og vi tolker det som er ihærdigt forsøg fra foreningerne på at få skaffet så 

mange dommere som muligt. Stor tak for deltagelsen.  

Der blev diskuteret forskellige emner i DJ/CJP gruppen. Vi gennemgik hvilke fradrag der er 

DJ fradrag og hvilke der er CJP fradrag. Målet er at vi i 2020 kan dømme helt som DJ og 

CJP og ikke som en fælles DJ/CJP bedømmelse.  

Samtidig blev der gennemgået teknisk- og artistisk bedømmelse, og her kom der nogle 

gode diskussioner frem, som dommergruppen er gået videre med for at få afklaret helt og 

aldeles.  

Der blev dømt mange rutiner i dommerteams, flere end sidste år. Målet er at vi i 2020 kan 

dømme endnu flere.  

Tilbagemeldingerne fra deltagerne på kurset var bl.a. at der er et ønske om at helt nye 

dommere skal have noget mere introduktion, vi vil i dommergruppen gå videre med alle 

punkter i evalueringen og se på hvordan vi kan ændre strukturen på kurset, således at vi 

kan tilgodese alles behov for læring.  

En stor tak skal også lyde til Jørgen og Karina, som hjalp meget til. Hvis der skulle være 

andre som har lyst til at hjælpe med afvikling af kurset, så tager vi imod dette med 

kyshånd.  

 

_________________________________________________________________________ 

OBS OBS !!! 

Husk og læs alle nyhedsbreve på gymtranettet og 

Newsletters på FIG’s hjemmeside! 

_________________________________________________________________________ 

 



 

Bedømmelse af individuelle momenter 

”27.5 De individuelle momenter udført af hver deltager, vurderes og bedømmes separat.” 

Det vil sige at individuelle momenter skal bedømmes på samme vis som andre momenter. 

Altså: Hvert moment kan maksimalt få 1.0 i fradrag. Og for individuelle momenter gælder 

det, det antal momenter der er angivet i samme boks, og som udføres samtidig! 

Altså skal de 3 momenter angivet i boks I1 tælles som 1 moment og de næste 3 

momenter angivet i boks I2 som nr. 2 moment.  

 

Som eksempel kan i gå ind og se følgende video:        https://youtu.be/59CQ-S2j_-U 

Her vil første moment (rondat x 2 + kraftspring) få i alt 0,4, da der er fleksede fodled, 

bukkede ben… 

Det næste moment (rondat + flik + salto) vil få 1.0, da der er et fald, og der kan ikke 

gives udover dette, selvom saltoen heller ikke er så god.  

Disse 3 gymnaster, som springer 2 spring hver, vil derfor få 1,4 i fradrag for 

deres individuelle momenter.   

 

”27.6 Hvis et individuelt moment er påbegyndt, men ikke afsluttet, gives der et fradrag på 0,5 for 

manglende færdiggørelse af momentet og ved et fald gives der 1,0 i fradrag. Der gives ikke værdi 

for et individuelt moment, som ikke er afsluttet. I nogle tilfælde gives der tidsfejl til individuelle 

momenter som har et statisk hold, fx hovedstand.” 

Indikerer dog ikke at momentet skal fjernes, da momentet i dette eksempel er 

færdiggjort! 

 

 

https://youtu.be/59CQ-S2j_-U


 

Stilistiske variationer 

Det er fortsat tilladt at 

udføre følgende momenter, 

men der er risiko for at der 

bliver givet 0,5 for ekstra 

støtte.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Yderligere er der tvivl omkring vandret positionen, som ellers altid har været anvendt i DK. 

Der er tvivl om positionen overhovedet går ind 

under følgende illustration: 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmålet bliver givet videre til FIG, da der ikke rigtig er nogen enighed hos dem fra 

udlandet vi har spurgt.  

Indtil videre er udførslen tilladt i DK, men vi kan ikke svare på hvordan den vil 

blive bedømt i udlandet.  

 

Illustreret Tilladt i DK for nuværende 

  
”Lav”:   
Støtte på ben samt skulder  

  
Lav:  
Støtte på ben + ben  
Støtte på ben + krop  

  
Støtte på nederste ben  

    
Støtte på nederste + øverste ben  



 

Acro Companion 

Nu er alle de foreninger der har indsendt deres e-mail og behov for antal skemaer 

oprettet, og det er nu muligt at gå i gang med oprette jeres skemaer.  

Hvis det er lidt svært at regne ud hvordan i opretter jer, så er der lagt en vejledning op på 

Gymtranettet hvor i finder vejledningen.  

 

 

 

Indsendelse af rutineskemaer skal være indsendt senest: 

16/3 til SM 6/4 (og SM OPEN). 

17/3 til JM 7/4 (og JM OPEN). 

13/4 til DM 1 4/5-5/5. 

7/5 til DM 2 25/5-26/5. 

Skemaer skal sendes til: Sportsacrorutineskema@gmail.com 

 

 

 

 

Arbejdsgruppen for dommere og reglementer 

Karina Therkelsen  Poul Hjortgaard 

Karina_therkelsen@hotmail.com  ph@juul-nielsen.dk 

Camilla Taarnborg  Hanne Boholt 

ctaarnborg@hotmail.com  Boholt.hanne@gmail.com 
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