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Mødedato:  29. april 2019 kl. 20.30 

Mødenavn:  KES møde 

Sted:  Skype 

Til stede:  Ditti, Ann, Pia, Trine, Victoria & Lotte 

Referat:  Lotte 

 

 

 

1.  EM 

Var ikke som vi forventede, men pigerne havde småskader og forberedelser var ikke 

optimale. Start på bom er ikke optimalt, da det er der, hvor man oftest er mest nervøs. 

 

2.  NM 

Vi har ikke internationale dommere til NM og Carsten har spurgt om der er muligt at bringe 

nationale dommere. Afventer svar. Louise deltager. 

 

3.  Sommerlejr Aalborg 

Det vil kun kunne blive to dage i Aalborg (onsdag-fredag). Der er en højskole i nærheden, 

hvor de kan sove og spise, men det er dyrere end normalt. Hvis klubben kan håndtere 

morgenmad og frokost, vil vi kunne få prisen ned. 185 kr. per person for overnatning to 

nætter. Varm mad 75 kr. per person. 

Senior pigerne vil gerne lave en aktivitet en aften. Der er kajakker, paddle boards osv. de 

kan låne. Ditti laver en plan. 

 

4.  Training Camp i udlandet 

Senior pigerne kunne godt tænke sig en camp i udlandet ligesom MIG har. UIG prioriterer 

dette i budgettet og prøver i samarbejde med Ditti at finde en løsning i 2020. Præcis hvilken 

aldersgruppe der skal af sted, er ikke bestemt. 

 

5.  VM 2021 Projekt 

Ditti har sendt mails til klubber omkring planen og modtaget feedback. Der planlægges test 

for piger, der ikke er testet i år inden sommer. Herefter laves 2021 bruttogruppe bestående 

af ca. 20 gymnaster uafhængigt af bruttolandsholdet. Vi afventer at få godkendt dette i det 

strategiske budget. 

 

6.  Evt. 

National Program ændring 

NECh dato er ændret til september, så kvalifikation bliver tidligere. 

 

Dommere 

I DK dømmes der højere point end internationalt, hvilket påvirker gymnasterne negativt, 

når de konkurrerer internationalt og får lavere point. Forslag om at lave en ”øvelse” for 

dommerne til dommermødet som ”varm-up” inden en konkurrence. Overdommer 
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forbereder et klip med en gulv- og en bom øvelse af udenlandsk gymnast, hvor scoren er 

kendt til sammenligning. 

 

Dommerkursus 

Det er svært for kursister at øve sig ordentligt på at dømme, hvis de ikke får 

hjælp/feedback fra erfaren dommer. Det er derfor ekstremt vigtigt at dette gives i klubben, 

hvis den nye struktur for dommerkurser skal fungere. Hvis kursisterne ikke får hjælp af 

erfaren dommer, er det næsten umuligt at bestå prøven.  

 

 

  

 Næste møde: 

 Mandag d. 3. juni 2019 kl. 20.15 

  

 


