
 
 
          Referat 

        2. juli - 2019                                                                 

 

 

DELTAGERE 
• Anders Sørensen 
• Jakob Rasmussen 
• Malthe Hvid 
• Poul Bredvig 
• Sune Jensen 

Afbud fra: Thomas Hansen 

DM 
Processen for planlægning af næste DM 
Konkurrencesektionen står som tovholdere på planlægningen af konkurrencen, og har ansvaret for at 
hive kompetencepersoner ind. 

Vi har fastsat DM-møde for konkurrencesektionen tirsdag d. 1. oktober, der skal være startskuddet på 
planlægning af DM 2020. 

Fordeling af indtægter mellem GymDK og værtsforeningen 
Vi tager det op på DM-mødet. Søren Sømod skal nok også kobles ind over. 

Evaluering/Diverse (tages op på DM-møde) 
Der skal være én person, der er tovholder på alt, og som har styr på alt økonomi. 

OGF vil gerne selv stå for alle de normale konkurrencemæssige ting, så de ikke skal koordineres med 
for mange parter (entré, nummeruddeling, osv). Alle de øvrige ting, der gør DM specielt, skal 
konkurrencesektionen stå for, (lys, speak, video, m.m.). 

MOTUS levede ikke op til forventningerne. Vi skal tænke noget andet ind. 

Der har været forslag om at lave all-star-konkurrence med gamle tumblere. 

Det var ærgerligt, at den store skærm i hallen ikke kørte med forsinkelse. Det skal vi have kigget på. 

Hvornår skal link til livestream offentliggøres? 

DOMMERKURSUS 
Flere dommerkurser/flytning af cyklus 
Det har været diskuteret, om vi skal rykke cyklussen for dommerkurserne, så der holdes 
dommerkursus i januar. Eller om vi blot skal oprette to årlige dommerkurser. Vi har valgt at fastholde 
den nuværende løsning. Der har kun været ganske små problemer i år, og klubberne har fået nemmere 
ved at låne dommere af hinanden. Med lidt fokus på god information og påmindelse om 
dommerkurset, burde det være fint. 

Brush-up-kursus 
Vi har vedtaget at udbyde et brush-up-kursus for garvede fiberbanedommere, så de ikke behøver 
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gennemgå alt fra bunden igen. Det vil også være lidt kortere. I år afholdes brush-up den 14. september 
(to uger før det normale kursus) på Flemming Efterskole. 

Fremover tænker vi at holde dommerkursus om søndagen, og så holde brush-up dagen inden, altså 
lørdag. 

Så vidt muligt er hele konkurrencesektionen deltagende ved brush-up, så vi alle kan være med til at 
afklare tvivlsspørgsmål og afstemme, hvordan der skal dømmes. 

Hvem skal undervise? 
Brush-up d. 14. september: Sune underviser 
Begyndere d. 28. september: Malthe underviser med hjælp fra Jakob 
Øvede d. 28. september: Sune underviser med hjælp fra Anders 

Hvem kan undervise på dommerkurser? 
Kun konkurrencesektionen kan afholde dommerkursus. 

Hvis andre kompetente personer ønsker at afvikle dommerkursus (fx Ralph Jensen på Brejninggaard), 
kan der laves aftale med KS om dette. Men i så fald skal KS afsluttende lave 1-2 timers undervisning 
samt afvikle prøverne. Der tages betaling for dette (kørsel + ca. 500 kr.) 

STÆVNEKONTRAKT OG STANDARDISERING AF KONKURRENCER 
Standardisering af redskabssetup 
Vi vil gerne have ensartet redskabssetup til alle konkurrencer for at sikre kvaliteten for gymnaster, 
dommere, og publikum, samt for at gøre setup’et genkendeligt for gymnaster. 

Vi laver et standardsetup for Power Series (3 baner), samt for Hold-DM, Efterskole-DM, 
Forbundsmesterskabet (2 baner). Hvis arrangerende klub ønsker at afvige fra dette, skal det godkendes 
af konkurrencesektionen. Dette er som udgangspunkt kun hvis begrænsninger i hallen gør 
standardsetup’et upraktisk/umuligt. 

For at hjælpe klubberne mindsker vi mindsteafstanden til dommerbordet med 50 cm. Dette giver 1,5 m 
ekstra plads til Power Series. 

Starttidspunkt 
Vi har vedtaget at flytte konkurrencestart til kl. 10:00. Dette dog med forbehold for at konkurrencen 
gerne skal kunne afvikles færdig inden kl. 18:00. 

Livestreaming 
Vi ønsker p.t. kun at lave officiel livestreaming af individuelt DM. Til de øvrige konkurrencer må 
klubberne gerne selv livestreame, men GymDK livestreamer ikke. 

Speaker 
Vi skal have gjort det klart for klubberne, at de skal stille med en speaker. Speakeren SKAL 
annoncere, når en ny startgruppe starter, og skal derudover præsentere gymnasterne i hver række i 
finalen. Alt udover det er blot creme. 
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Stævnekontrakt, drejebog, m.m. 
Vi lægger i første omgang drejebogen på hylden, og fokuserer i stedet på at uddybe stævnekontrakten 
og gøre den mere detaljeret. 

Vi vil lave et evalueringsskema, som vi kan bruge efter hver konkurrence, til at give arrangerende klub 
feedback. Evalueringsskemaet kan tage udgangspunkt i punkterne i stævnekontrakten. 

Skal vi evt. prøve at samle de arrangerende klubber til et møde forud for første konkurrence? Dette 
kunne være godt til at ensrette konkurrencerne og hæve standarden, samt lette koordinering af 
redskabstransport mellem klubberne. 

Jakob har kigget på, om der kan laves en løsning med redskabsopbevaring på Flemming Efterskole. 
Der er en masser problemer med dette, så der er ikke nogen umiddelbar løsning. 

REGLEMENT 
Redskaber 
Tilløbskravet i Eliterækken ændres til at være 11 m i stedet for det nuværende 10-11 m. 

Vi indfører en streg på airtracken 6 m fra nedspringsmåtten. På 26 m airtracken skal der desuden være 
en streg 20 m fra nedspringsmåtten. 

Mindsteafstand til dommerbord sænkes med 50 cm, dvs. 4 m til fiberbanen og 3 m til airtracken. 

Struktur 
I tråd med GymDK’s politik samt egne visioner ifm. det nye reglement anno 2017 har vi valgt at hæve 
mindstealderen i seniorrækken fra 15 år til 16 år. Baseret på konkurrencedeltagelsen fra den forgange 
sæson, vil det kun ramme 2 gymnaster (S-rækken). 

Vi har vedtaget, at der kun går 4 hold i finalen til Hold-DM. Dette skyldes, at de færreste rækker har 
mere end 5 deltagende hold. 

Tolkning 
Ifm. vurdering af crashlandinger, skal skridt der udføres rent faktisk være funktionelle, dvs. der skal 
være betydelig vægt på foden, og det er ikke nok at flytte foden en lille smule. Der er ikke fastsat en 
bestemt skridtlængde, da det altid vil blive en vurdering fra kampleder af, om skridtet var funktionelt. 
Det er fx ikke funktionelt, hvis man ”klapper” med foden på måtten, mens man hænger i luften. 

Hvordan håndteres dette: Hvis man pga. gentagelse ikke får sværhed for fx en helskrue i 2. øvelse, 
skal man så også have straf for at mangle en skrue? Dette er ikke klart i hverken dansk eller 
internationalt reglement. 
Vi har vedtaget, at man ikke skal straffes, da der rent faktisk er udført en skrue, og man er allerede 
blevet straffet med manglende sværhed. 

Hvor meget skal man dreje mod dommerne i landingen, før vi fradrager for det? Vi har vedtaget, at 
hvis en gymnast drejer før der er samlet til, og det er tydeligt, at det er med en intention om at vende 
mod dommerne, fradrages der uanset hvor meget der drejes. 

Vi har diskuteret, om der skal straffes på en anden måde ifm. overtrædelse af tilløbet, men vi har 
vedtaget at fastholde de nuværende regler. 
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Diverse 
Til konkurrence har sværhedsdommerne ansvaret for at sortere springlisterne til finalen, samt evt. 
bytte indbyrdes mellem dommerbordene. Dvs. når listerne er udleveret om morgenen, skal de ikke 
forbi sekretariatet mere. 

Vi ønsker at se flere seniorer til Power Series. Vi vil ikke stille krav op om deltagelse, men kan vi i 
stedet give dem en gulerod, fx sponsorpræmie til vinderen? 

DMT kan deltage ved tumblingkonkurrencer, såfremt det ikke har indflydelse på tidsplanen for 
tumblingkonkurrencen. Dvs. DMT skal kunne afvikles parallelt med tumblingkonkurrencen, så der 
ikke skal flyttes baner. 
I kommende sæson tilbyder vi DMT at deltage ved Power Series 4, der afvikles i Ollerup Arena. 

Opgavefordeling mellem UTU og konkurrencesektionen, samt internt i konkurrencesektionen. Vi 
nåede ikke at vende dette. Det tages op på møde den 25. august, samt UTU-mødet den 27. august. 

KOMMENDE MØDER 
Søndag d. 25. august kl. 11:30 på Vesterlund Efterskole 

Tirsdag d. 27. august kl. 18:00 i OGF’s klubhus (UTU-møde) 

Tirsdag d. 1. oktober kl. 18:00 hos Poul Bredvig (DM-møde) 


