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Mødedato: 26. marts 2019 kl. 20.30 - 22.00  

Mødenavn: URG møde 4 (ekstra ordinært møde) 

Sted: Skype 

Deltagere: Anna Knutzen (ahi), Beth Thygensen (bth), Camilla Kruse (ckr), Inger Kluwer (ikl), Lotte Kok 
(lko), Tine Bull (thb), Louise Jørgensen (loj) 

Afbud: Hanne Enevoldsen (hen) Svar afgivet via mail på beslutningspunkter, Helle Jensen (hje) 

Referent: Lotte Kok (lko) 

Ordstyrer: Tine Bull (thb) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ekstra ordinært møde, hvorfor normal dagsorden ikke følges. 
 

Beslutningspunkter:  
 

2. Godkendelse af ansøgning for Easter Cup 2020  
Ansøgning modtaget fra Greve omkring afholdelse af Easter Cup 2020 
 
Indstilling: 
AGG Stævnegruppen indstiller til at ansøgning godkendes for 2020, så den kan indsendes i april 
2019, før deadline fra IFAGG (01.05.2019).  
Der indstilles ikke til at ansøgning om WC godkendes for 2020, da disse datoer allerede er fastlagt 
fra IFAGGs side og ikke passer med Easter Cup. 
Det indstilles til at ansøgning for WC 2021 behandles senere, når der foreligger forslag fra Greve 
omkring økonomihåndtering (Easter Cup kontra WC) samt økonomikrav fra GymDanmark til 
afholdelse af World Cups generelt. Dette skal være klart til bestyrelsesseminar i juni måned enten 
2019 eller 2020. 
  
Beslutning: 
Enstemmig beslutning om godkendelse af Easter Cup 2020 uden afholdelse af WC. 
 

3. GPR DM 2 rd 
A. Divisionsinddeling Pigerække 

Pigerække blev ved DM 1 .runde inddelt i 2 divisioner, efterfølgende på dagen kom 
forespørgsel om inddeling i 3 divisioner, da der er en forskel på 2,95 point, som kunne 
godtgøre en ekstra deling. Ordlyd i reglement siger ved 3 point eller mere. 

 
Indstilling: 
Der skal tages en beslutning i forhold til bestilling af medaljer, programlægning m.m. 
Flere har tilkendegivet at det er for sent at ændre og at det kan danne præcedens hvis man 
ændre på divisionsinddeling på baggrund af tilkendegivelser efter lodtrækning. 
Mailbeslutning er forsøgt, men ikke alle har svaret, hvorfor endelig beslutning træffes på 
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dette møde. 
 

Beslutning: 
Opretholdes i 2 divisioner, som afgjort på dagen. 
Reglementsgruppen kommer med et nyt oplæg omkring krævet pointforskel for inddeling i 
divisioner i forhold til rækker med 1 eller 2 serier. 
 

B. Startrækkefølge  DM 2 rd GPR 
Der er trukket lod til DM 1 runde, hvor der ikke er taget hensyn til tæppevalg. Dette betyder 
at den udtrukne startrækkefølge gør at dommerne skal skifte plads X gange, hvor hvis der 
tages hensyn til tæppevalg og rækkefølgen tilpasses, så falder skift af plads til Y gange. Der 
er ikke ændret på startrækkefølge 1, dvs de beholder deres position uanset om det ville 
passe bedre at bytte mellem tæppe/gulv i forhold til den forrige række/division. Antal 
dommerflyt koster ca. 2-3 minutter pr gang. 
 
Oplæg 1 – Lodtrækningsrækkefølge (fane lodtrækning) 
Lørdag: 62 dommerflyt = 31 gange frem og tilbage = 124 minutter 
Søndag: 26 dommerflyt=13 gange frem og tilbage = 52 minutter 
 
Oplæg 2 – Forslag til programflet (fane forslag til programflet) 
Lørdag: 40 dommerflyt = 20 gange frem og tilbage = 80 minutter 
Søndag: 12 dommerflyt=6 gange frem og tilbage = 24 minutter 

 
Indstilling: 
Der skal tages en beslutning om vi anvender den trukne rækkefølge ved DM 1 rd (oplæg 1), 
eller anvender en tilpasset i forhold til tæppe/gulv (oplæg 2), så antal dommerflyt 
minimeres. 
 
Beslutning: 
Der stemmes for oplæg 2, hvor URG sørger for at informere instruktører og gymnaster om 
beslutning. 
På sommerseminarie meldes ud, at hvis det passer bedst i forhold til rækkeskift kan serie 1 
være lig med en redskabsserie. Lodtrækningsprocedure skal fastsættes i forhold til 
kommende sæt-op med gulvtæppe kontra gulv. 

 
4. Gennemgang af projekter til budget 2020 

Gennemgang af indkomne projekt oplæg. Indkomne forslag indsendes til LKO senest d. 24.03.2019 
– gerne d. 23.03.19 jf. mail sendt d. 15.03.2019. 
Bilag 3: IT optimering af konkurrencer – økonomi udestår, ventes afklaret i kommende uge 
Bilag 4: Dommerudvikling 
Bilag 5: Udvikling af rytmisk gymnastik/HEN 
Bilag 6: Udvikling af rytmisk gymnastik/ V2 (inkl. tilbagemeldinger fra IKL, MJ og AHP) 
 
Indstilling: 
Debat omkring de indkomne projekt oplæg, og prioritering af indkomne forslag.  
På mødedag indstilles af LKO til at bilag 5 og 6 afventer til næste år, det videre arbejde med disse 
oplæg fortsættes i URG og i arbejdsgrupperne under URG. 
 
Beslutning: 
Bilag 3 og 4 inkluderes som kommende projekter for 2019. Bilag 4 tilrettes, så denne kun dækker 
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magnet pin og dommerhonorar, idet der ikke er flertal for at bruge penge på tasker med logo, da 
holdningen blandt flertallet af GPR dommerne i URG er, at der ikke er et ønske om en sådan taske 
blandt GPR dommerne generelt. 
Generel snak omkring regler for dommertøj.  
Overordnet beslutning for den rytmiske udvikling skal tages af URG og udmøntes i 
arbejdsgrupperne. 

 

5. Valg af referent og mødeleder  

Referent: AHI 
Mødeleder: IKL 
Næste møde: 07.04.2019 kl. 9.30 – 15.30 – Skype; øst (Vanløse)/vest (Silkeborg) 

6. Eventuelt 
Stævnekalender 2020, sammenfald med IFAGG WCIII og DM AGG  samt SM RSG og NM RSG (tages 
d. 07.04.2019, men hav det lige in mente) 
Orientering omkring økonomi af CKR. 
Ny hjemmeside er implementeret, Gymtranet er nedlagt. Feedback samles sammen på gode forslag. 

 

7.  Godkendelse af referat 
 Udsendes til godkendelse pr. mail (27.03.2019), frist for kommentering (02.04.2019) 

 
URG møder sæson 2018-2019: 
 

Mødenr. Dag Tid Sted 

1 28.10.2018 14.00 – 16.00 Idrættens Hus 

2 30.12. 2018 10.00 – 15.00 Greve hos Formand 

3 14.01.2019 20.00 – 22.00 Skype 

4 26.03.2019 20.30 – 22.00 Skype 

5 07.04. 2019 9.30 – 15.30 Skype Øst (Vanløse)/Vest (Silkeborg) 

6 16.06.2019 9.00 – 15.00 Odense (ifm Sommerseminar for alle udvalg ) 
Møde med bestyrelsen er d. 15.06.2019 

7 12.08.2019 20.00 – 22.00 Skype 

8 14.09.2019 10.00 – 16.00 Tåstrup 

8 21.10.2019 20.00 – 22.00 Skype 

9.  25.-
27.10.2019 9.00 – 17.00 

Repræsentantskabsweekend, Onboarding 
seminar & Udvalgsmøde, Brøndby 
Skal prioriteres 

 



Baggrund og formål med projektet
Der ønskes en elektronisk løsning for afvikling af konkurrencer I alle tre
discipliner. Idag anvendes SES som resultatformidling, der ønskes en
udbygning af dette system baseret på TeamGyms model.
Dette for at undgå print af papir I forbindelse eller som forberedelse til
konkurrencer: sedler til beregner, print af dommersedler, print af
koreografiskemaer.  Samtidig kan systemet håndtere oploadning af musik
samt indmelding af gymnastnavne, således at sportskoordinator ikke skal
rette navne indmeldt ved tilmelding I perioden fra tilmelding til
konkurrenceafvikling.
Off-line back-up løsning ønskes inkluderet
Formålet er:
- Spare unødig print af papirer
- At spare kontoret for unødige vedligeholdelsesopgaver
- Professionalisering af konkurrenceafvikling

Anvendelsesområde
GPR, AGG, RSG konkurrenceafvikling

Hvornår ventes projektet implementeret
GPR: Test og udvikling Sæson 2019/2020 – 2020/2021, Implementering
sæson 2021/2022
AGG: Test og udvikling sæson 2020/2021 – 2021/2022, Implementering
sæson 2022/2023
RSG: Test og udvikling sæson 2021/2022 – 2022/2023, Implementering
sæson 2023/2024

2-star proposal (PEM)

Local project proposal (PEM)

Master plan proposal (PEM) 

Link til GymDanmark strategier
Udvikling af konkurrence sæt-op, Miljørigtig konkurrenceafvikling
Hvordan vi kan bruge IT systemer til at understøtte og arbejde smartere

Ressourceforbrug (økonomi og mandetimer)
Udvikling GPR                      
Tilretning i testperiode GPR   
Udvikling AGG                     
Tilretning i testperiode AGG  
Udvikling RSG                     
Tilretning i testperiode RSG  
Øget pris pr konkurrence (drift)                    
Indkøb af hardware (8 stk. Ipads/tablets)      
Support i drift frem til 2025                          
Ialt estimeret til

Estimeret timer/URG (7,4 timer=1 dag):
GPR: 120 timer (1 dag/konkurrence; 4 konkurrence/år)
AGG: 90 (1 dag/konkurrence; 3 konkurrencer/år)
RSG: 90 (1 dag/konkurrence; 3 konkurrencer/år)

Quality
Delivery
Cost

Robust
Ready
Effective

Projekt: Elektronisk afvikling af konkurrencer Ejer: URG
Disciplin: GPR/AGG/RSG Dato/Forfatter: 2019-03-27/URG

Succes kriterier og fordele
Papirløse konkurrencer med fuld elektronisk opsæt inkl.:
Indmelding af gymnastnavne/licens kontrolleres
Musik oploadning
Oploadning af koreografi skemaer, online tilgængelige
Karakterindtastning af dommerne selv
Ingen opdatering af gymnastnavne af kontoret
Implementeret I GPR, AGG og RSG
Off-line back up 
Fordele
Et system til afvikling af konkurrencer
Papirbesparelse pr hold/serie: 6/8 karaktersedler,  6/8 dommerskemaer, 8 
koreografiskemaer (GPR SM 2019 havde 90 serier = 1800 stk. Papir)

Presenter
Presentation Notes
Succes kriterier og fordele: Vær opmærksom på at de skal være SMART: dvs:Specifikke, målbare, opnåelige, realistiske og tidsbestemte



Baggrund og formål med projektet
Alignment med DIF og DGI tariffer for dommerhonorar således at 
det sikres at dommerne vil blive ved at arbejde for GymDanmark
fremfor at vælge andre idrætsgrene, hvor honorar følger DIF/DGI 
tarif.

Synliggørelse af dommergerningen for GymDanmark med 
udlevering af magnetnål til tøj, således at der sendes et ensartet
udtryk at man repræsenterer GymDanmark

Anvendelsesområde
GPR/AGG/RSG (danske dommere)

Hvornår ventes projektet implementeret
Opstart: Q1 2020  Slut: Q4 2020

2-star proposal (PEM)

Local project proposal (PEM)

Master plan proposal (PEM) 

Link til GymDanmark strategier
Udvikling af konkurrence sæt-op

Ressourceforbrug (økonomi og mandetimer)

Merudgift for øget dommerhonorar
GymDanmark pin (50 stk. á 80,- anslået) 
I alt

Quality
Delivery
Cost

Robust
Ready
Effective

Projekt: Dommerudvikling Ejer: URG
Disciplin: GPR/AGG/RSG Dato/Forfatter: 2019-03-26/URG

Succes kriterier og fordele
Dommerne føler sig mere anerkendt for deres store indsats

Fordele
Professionelt udtryk 
Fastholdelse af dommerne

Presenter
Presentation Notes
Succes kriterier og fordele: Vær opmærksom på at de skal være SMART: dvs:Specifikke, målbare, opnåelige, realistiske og tidsbestemte



Baggrund og formål med projektet
Vi skal have så mange foreninger som muligt til at deltage i vores 
rytmiske discipliner.
Flere foreninger/kunder - Større økonomi.

En god startpakke - skal give god motivation til at komme i gang 
med den rytmiske gymnastik og få lyst til at deltage i Grand Prix 
konkurrence. (jeg tror at det er her vi skal sætte ind, - så kommer 
motivationen til AGG og RSG herfra.)
Kontakt til foreninger, der ikke har den rytmiske gymnastik på 
programmet.
Begynder-platform
Ny struktur/forenkling af Grand Prix reglement. (Ingen yderligere 
kommentarer her på nuværende tidspunkt)

Anvendelsesområde
Udvikling af GPR
Opstart af foreninger, der ikke anvender rytmisk gymnastik i dag

Hvornår ventes projektet implementeret
Opstart:  Slut: 

2-star proposal (PEM)

Local project proposal (PEM)

Master plan proposal (PEM) 

Link til GymDanmark strategier
Rekrutering af flere aktive i GPR

Ressourceforbrug (økonomi og mandetimer)

Budgettet omkring denne udvikling - den skal også indeholde 
udarbejdelse af video katalog og plads til flere arbejdsmøder.

Videokatalog
Flere arbejdsmøder 
I alt 

Quality
Delivery
Cost

Robust
Ready
Effective

Projekt: Udvikling af rytmisk gymnastik Ejer: URG
Disciplin: GPR Dato/Forfatter: 2019-03-23/HHE

Succes kriterier og fordele
Grand Prix reglementsgruppen har lavet arbejdsplan for de næste 
2 sæsoner - vi er i gang - men skal have tiden til at 
gennemarbejde tingene ordentlig. Hvorefter URG skal have tiden til 
at gennemtænke og komme til den bedste løsning.

Fordele

Presenter
Presentation Notes
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Baggrund og formål med projektet
At vise at alle kan dyrke rytmisk konkurrence gymnastik
Der ønskes at flere foreninger kommer i gang med at dyrke den rytmiske konkurrence 
gymnastik, dette kan blandt en af tingene gøres ved:
En langsigtet udvikling af de rytmiske discipliner, hvor der tages udgangspunkt I at 
opstarte arbejde med de yngste årgange både omkring kropsbevægelser og
redskabsteknik. Ved at arbejde struktureret med de yngste årgange og deres
instruktører, vil det danne grundlag for et højere niveau langsigtet på alle årgange.
Implementering af en ny konkurrencestruktur på tværs af de to internationale
reglementer. Samarbejde med nordiske lande på samme niveau
Formålet er:
- At flere foreninger får implementeret den rytmiske konkurrence gymnastik, hvor 

man kan deltage på forskellige niveauer.
- At løfte niveauet generelt
- At opnå højere international niveau, således at flere hold/gymnaster opnår finale 
pladser og fødekæden op til junior/senior er stabil.

Anvendelsesområde
Udvikling af AGG, GPR, RSG
Opstart af foreninger, der ikke anvender rytmisk gymnastik i dag

Hvornår ventes projektet opstartet
Opstart: Q3 2019 Slut: Q4 2025

Reglementsimplementering: Q3 2019 – Q2 2021
Camps/tilbud landsdækkende: fra Q3 2020 
Foreninger igang: fra Q3 2020
Konkurrencestruktur: fra sæson 2021/2022
Elitearbejde: fra Q3 2020

2-star proposal (PEM)

Local project proposal (PEM)

Master plan proposal (PEM) 

Link til GymDanmark strategier
Talentudvikling
Rekrutering af flere aktive i disciplinerne
Udvikling af sporten

Ressourceforbrug (økonomi og mandetimer)
Reglementsomlægning (Oversættelse UK til DK)      
Møder i miljøet mhp afdækning af behov
Camps/tilbud landsdækkende
Nye foreninger igang, nedsat til startgebyr
Ny konkurrencestruktur (planlægning*)                  
Elitearbejde for udtagne hold                                  
Ialt estimeret til

*På sigt kan dette betyde nedsat indtjening, hvis vi satser på 2 ben, og
det tredje ben består af de to øvrige

Estimeret timer (7,4 timer=1 dag):
AGG/RSG ressourcer: 2020 – 370 timer; 2021-2022 – 185 timer
GPR ressourcer: 2020 – 222 timer; 2021-2022 – 111 timer

Quality
Delivery
Cost

Robust
Ready
Effective

Projekt: Udvkling af rytmisk gymnastik Ejer: URG
Disciplin: GPR/AGG/RSG Dato/Forfatter: 2019-03-17/LKO

Succes kriterier og fordele
GPR: Fri serie: fælles reglement med AGG fri med niveau tilretninger ift indslusning af
nye foreninger, Redskabsserie: reglementsopbygning som RSG, tilrettet lettere tilgang
til redskabsteknik. Begynderrækker med definerede øvelser.
Alle: struktureret tilbud i nærmiljøet med camps/tilbud for børne årgange. Nye 
foreninger er sluset ind via begynderreglement
AGG/RSG: Flere foreninger vil benytte sig af dette tilbud, når de har prøvet GPR, Flere
hold i finaler internationalt.
Fordele
Ved at start med de yngste bygges en ny basisbund op, som kræves for at kunne
være med internationalt. Tilretning og ensretning af reglementer betyder at synergien
mellem discipliner udnyttes, det er lettere at krydse grænserne mellem discipliner. 

Presenter
Presentation Notes
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