Dagsorden/Referat AGG workshop

Nr. 1 – 2018/2019

Mødedato:

17. februar 2019 kl. 10.00 - 16.00

Mødenavn: AGG workshop for AGG campgrp, AGG dommergrp, AGG stævnegrp
Sted:

Sorø Idrætscenter

Deltagere:

Anette Hjermitslev Pedersen (ahp), Louise Skytte Andersen (lsa), Mette Jørck (mj), Mette
Lykkebo (ml), Lotte Kok (lko)

Afbud:

Anna Knutzen (ahi), Louise Jørgensen (loj) (URG), Karoline Lender (kl)

Referent:

Anette Hjermitslev Pedersen (ahp)

Ordstyrer:

Lotte Kok (lko)

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt, hvor budget punkt 2 er flyttet ned til punkt 5
2. Forventet arbejdsindsats fra arbejdsgruppemedlemmer, herunder deltagelse i møder?
Forventningsafstemning – forpligtelse, forventning og prioritering af mødedeltagelse og øvrige
aktiviteter for URG medlemmer/tovholdere samt deltagere i AGG arbejdsgrupperne.
Opbakning fra URG vedr. forventning om, at URG tovholdere er aktive og til stede ved møder og
øvrige aktiviteter.
3. Sammenhæng mellem det gymnastiske niveau i Grand Prix og dets konsekvenser for
AGGen, herunder har URG drøftet dette?
Input fra URG:
 Nuværende aktivitet om mulighed for, at AGG reglement integreres i GRP fri serie, herunder
brug af samme terminologi i AGG og GPR reglement
 Ønske om synergi på tværs af GPR, RSG og AGG
Desuden er der sammenhæng mellem de gymnastiske niveauer i GPR, AGG og RSG?
OBS på niveau for GPR bund.
4. Hvad skal der til for at øge aktiviteten i AGG
URGs udgangspunkt: fortsætte udviklingen, ønske om flere aktive AGG gymnaster, højere niveau og
bedre resultater, både nationalt og internationalt.
- flere deltagere til Udtagelseskonkurrence
 ’inviter’ bredere, så vi kan inkludere hold, der kan få feedback fra dommerne for
udviklingstiltag
- flere deltagere til DM
 Efter DM udleveres karakterskema fra TV og AV til alle hold , der skal til VM, EM og WCs
Efter Udtagelsen udleveres til alle hold uanset rejsestatus
 short program?
- skal vi indføre B-rækker/divisioner?
Punkt ikke behandlet på mødet
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Desuden:
 Planlægning af konkurrenceåret skal ske meget før, end vi praktiserer nu.
 Oversæt AGG reglement til dansk.
 Opdeling i niveau – AGG konkurrencegruppe internationalt, AGG konkurrencegruppe
nationalt, se Finlands set-up (fx ’star-show’, hobby, competition, Nationalt mesterskab
(international goals). Finland inddeler i konkurrencer med feed-back. Konkurrencer med
inddeling i 3 grupper og konkurrencer, der har traditionel medaljeuddeling.
 Yngste rækker (fx 06-08 og 08-10) ikke decideret konkurrence – ’bamse-’række’)
 Regionsmesterskaber
 Mulighed for, at short program kan erstatte GPR Mono, Tweens og Senior Fri, men det
kræver en nytækning af konkurrencekalenderen for begge discipliner
 Obligatorisk deltagelse på camp for hold, der er udtaget til at deltage i internationale
konkurrencer
 (udtagelseskonkurrence 16-17 nov 2019) 11/12 jan 2020
 Tidligere planlægning af camp og internationale konkurrencer samt danske dommeres
deltagelse – hold skal give draft input til rejseplaner, så denne er kendt tidligere for det
tilfælde at holdene bliver udtaget til at rejse.
5. Budget 2020 flyttet fra pkt 2
skabelon vedlagt med opdaterede deltager tal for AGG 2018.
Vi kender ikke bundlinjen endnu, men vi kan godt opdatere med vores ønsker til aktiviteter og få
tilrettet så tallene passer med virkeligheden.
MJ og AHP kommer med separat input vedr. talentfanen - dommerrejseudgift
LSA og ML kommer med separat input vedr. talentfanen - camp januar

6. Økonomi
- kan vi i fællesskab tænke nye ting ind
- hvordan skaber vi flere penge med tiltag som foreningerne ønsker at deltage i, og hvad kunne
disse være
Se under punkt 4
7. Sæson kontra IFAGGs nye sæson
- hvordan tænker vi kalenderen skal se ud, når VM ligger i efteråret?
VM i 2020 og 2021 kommer til at ligge ultimo november – hvor skal den danske
udtagelseskonkurrence ligge? – LKO skriver ud til miljøet, se under pkt. 8
Tanker:


Skal der være 2 udtagelseskonkurrencer?



Udviklingsvindue – er det for kort? I hvilken periode er der størst aktivitet?



Udvikling
- hvordan kommer vi videre
- skal hele set op retænker?? Ingen indkomne forslag
Fra 2020: Tiltag for de junior- og seniorhold, der skal til EM, VM – brush-up session med
udenlandsk instruktør og/eller international dommer
Pakkeløsning hjælp fra danske internationale dommere, e.g. Skypemøde, besøg i klub, etc.
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Kurser:
1) Instruktørkursus Vest sammen med Vejenkurset (basis) (reglement +?)
2) Instruktør- og gymnastkursus - Øst enten 21/22 sept eller 28/29 sept 2019 med både
basis og mere avanceret (elite) indhold (reglement, dans, ballet, BM, springteknik) –
Viktoriia og Pascal

8. Eventuelt
Fælles AGG årshjul for camp, stævne og dommer. Tag meget gerne udgangspunkt/find inspiration i
dommergruppens årshjul
Spørgsmål skrives ud til miljøet:
1) hvornår skal udtagelseskonkurrencen ligge for 2020 og 2021, hvor VM ligger ultimo november?
(LKO skriver ud til alle AGG hold, der har deltaget i udtagelse samt DM 2018):


A) primo november



B) medio december



C) primo januar

2) Har Jylland interesse i AGG? (LKO laver oplæg)
3) Short program erstatter GPR Mono, Tweens og Senior Fri – er det en mulighed? (spørg GPR
reglementsgruppen)
Workshop med miljøet top midte og bund – proces skal igangsættes


Godkendelse af referat
Udsendes til godkendelse pr. mail (20-feb-2019), frist for kommentering (27-feb-2019)
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