Referat AGG dommergruppe

Nr. 5 – 2018/2019

Mødedato:

17. marts 2019 kl. 15.00 - 17.00

Mødenavn: AGG dommergrp - møde 5
Sted:

SKYPE

Deltagere:

Mette Jørck (MJ), Anette Hjermitslev Pedersen (AHP) og Lotte Kok (LKO)

Afbud:

N/A

Referent:

Lotte Kok (LKO) Referat i rødt

Ordstyrer:

Anette H Pedersen (AHP)

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden følger ikke vedtagne skabelon, da dette møde er ekstraordinært.
2. Budget 2020
Dommerbudget – nationale og internationale konkurrencer
Tal for camp gruppen indsendes primo uge 12, derefter samler CKR tallene og sender ud til alle
til orientering.
Kommentarer fra gruppen er indarbejdet i budgettet, derefter sendes til CKR.
3. HoD AGG VM 2019/GA 2019
URG har besluttet at sende Tine Bull som HoD til VM. GymDanmark’s bestyrelse bestemmer sin
repræsentant på GA, denne bliver URG’s HoD. Internationale danske AGG dommere er ligeledes
velkomne, rejseudgifter afholdes for egen regning med mindre at man er udsendt dommer til
VM med tilhørende B-konkurrence.
Rollen er defineret af IFAGG bl.a. fælles indtjek af delegation, ”one point of entry” i forhold til al
kommunikation under VM (og ikke den dertilhørende B-konkurrence).
GA: Det forventes, at information på formøde og GA deles i miljøet bl.a. i URG, AGG
arbejdsgrupperne og på Sommerseminariet.
4. WC1 2019 (Sofia)
Orientering i gruppen omkring 1 dommer ikke har fået sig tilmeldt til WC1 før deadline, hvorfor
denne ikke kom i betragtning til konkurrencen. Dommer dømte B-konkurrencen.
Det er aftalt på fælles AGG dommermøde i december 2018, at man som dommer selv er
ansvarlig for at tilmelde sig til sine konkurrencer og at dette ikke er GymDanmark’s ansvar.
Denne procedure er delt blandt dommerne, er stadig gældende og ændres ikke.
5. Referater
Liste over møder og referater, som er godkendte og lagt på nettet.
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Oversigt i bunden af skabelon for dagsorden/referater er opdateret med en kolonne, der
synliggør status for referat og om det er offentliggjort.
Referat fra fælles dommermøde d. 17.12 genudsendes efter dette møde, og kommentarer skal
være MJ i hænde senest søndag d. 24.03.19
6. OVO Cup 2019
Koordinering af denne konkurrence er af ekstra ordinær karakter som er en engangsforeteelse
bl.a. pga. manglende respons fra instruktørerne, så der skal rykkes.
AGG stævnegruppen tager sig ikke at udenlandske konkurrencer, men indenrigs.
Fremadrettet forventes den type opgaver ikke løst af AGG dommere, men selv af de deltagende
holds instruktører.
7. Easter Cup 2019
Møde sættes i stand omkring det praktiske ved Easter Cup i uge 13, mandag/tirsdag
(LKO/AHP/Greve).
Der ønskes en deltagerliste i forhold til kigge ind i manglende dommere allerede nu.
Arrangørerne opfordres til at kontakte hold deltagende fra lande, hvor der pt. Ikke medsendes
dommer.
I forhold til danske dommere, kunne man undersøge om de kan dømme flere kategorier end
allerede oplyst. Vær obs. på at man skal deltage i dommermøderne, dvs. evt. to dommermøder
og flow i konkurrence, så holdene kommer hurtigt på gulvet for at spare tid i en lang
konkurrence.
8. Noter fra overdragelse af viden i 2017, bilag 1
Udvikling af AGG
Brainstorm:
MJ:
Køre tingene på tværs af disciplinerne (RSG/AGG/GPR)
Løftet niveauet i GPR, starte med de yngste årgange
Vi skal komme til dem (GymDanmark skal ud i landet)
Forskel på hvordan man udfører AGG i de forskellige lande, hvilket land vælger vi at tage
udgangspunkt i (i forhold til instruktører, der hentes ind)
Redskaber, hvad skal der til – længde af arrangementer for at gymnasterne får mest ud af det
Basis træning for de yngste
Trænerne skal uddannes kontinuertligt
AHP:
Invitere miljøet med ind over for at kende deres behov
Delt ind i elite og bredde i AGG?
Udvikling skal besluttes bredt med alle interessenter (foreninger, instruktører, dommere, URG,
GymDanmark)
LKO:
Tilbud til de mindste, Sjælland, Fyn, Nordjylland, Sydlige Jylland.
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Tilbud til de udtagne hold
Samlet:
- Tilbud til eliten blandt AGG børneholdene
- Tilbud til at løfte niveau generelt for alle 3 discipliner (regioner, eller alders/klubtilbud)
- Tilbud bestående af kropstræning og redskabstræning
- Skadesforebyggelse
- Fælles samarbejde fx camps mellem Færøerne og DK, kunne det være en mulighed?
(Færøerne er endnu ikke spurgt)
LKO udarbejder one pager på ovenstående, der udsendes til camp og AGG dommergruppen og
CKR for input.
9. Eventuelt
Henvendelse med brev til IFAGG sendt af formand for GymDanmark d. 16.03.19
Positiv tilkendegivelse over indhold og argumentation i brev.
Evt. evaluering af dommerkursus Athen oktober 2018
AGG dommerne har nu fået udarbejdet en evaluering af dommerkursus afholdt i Athen,
oktober 2018. Det aftales, at den afsendes af sportskoordinator for rytmisk. Evaluering sendes
til IFAGGs kontor cc Formand for IFAGG.
Årshjul
Udsendes til mail godkendelse og efterfølgende lægges det på hjemmesiden.
10. Godkendelse af referat
Referat godkendt ved mødeafslutning.

AGG dommermøder sæson 2018-2019:

Mødenr.
1

Dag

Tid

Sted

Referat godkendt
/På hjemmeside

12.11.2018

18.45 – 21.00

Greve Idrætscenter

Ja/Ja

17.12.2018

20.00- 22.00

Greve Idrætscenter

Nej/Nej

2

19.12.2018

20.00 – 22.00

SKYPE

Ja/Ja

3

09.01.2019

16.00 – 29.00

Greve Idrætscenter

Ja/Ja

4

15.01.2019

20.15 – 22.00

SKYPE

Ja/Ja

Fælles AGG
dommermøde
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17.03.2019

15.00 – 17.00

SKYPE

6

23.04.2019

19.30 – 22.00

SKYPE

7

Maj

TBD

TBD

Juni

TBD

TBD

September

TBD

TBD

Fælles AGG
dommermøde
8

Ja/Ja
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