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Mødedato: 15. juni 2019 kl. 15.00-18.00  

Mødenavn: URG møde 9 

Sted: Hvidovre Scandic  

Deltagere: Anna Knutzen (ahi), Beth Thygensen (bth), Camilla Kruse (ckr), Hanne Enevoldsen (hen), 
Helle Jensen (hje), Lotte Kok (lko), Louise Jørgensen (loj), Tine Bull (thb), Inger Kluwer (ikl) 
(Skype)  

Afbud: N/A 

Referent: Camilla Kruse (ckr) 

Ordstyrer: Helle Jensen (hje)  

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
 

2. Orientering fra formand  
1. Nyt fra bestyrelsen 

Der har ikke været bestyrelsesmøde siden sidste URG møde. Så intet nyt 
 

2. Andet 
Der mangler diversitet i tilmeldingerne til sommerseminaret. Invitationen er sendt direkte ud 
til alle klubberne, der er reklameret for det ved alle konkurrencerne. Det er især fra RSG og 
AGG der mangler tilmeldinger. URG gør endnu en indsats for at få flere til at komme til 
seminaret. 
 

3. Status Økonomi 2019 v/CKR 
Vi har orienteret GymDanmark om en afvigende bundlinje for 2019, grundet færre deltagere ved 
AGG og GPR konkurrencerne. Afvigelse er godkendt – men vi skal i resten af 2019 kigge på hvor vi 
kan spare. Og i 2020 skal vi have særligt fokus på at få vendt medlemsfrafaldet.  
 

4. Budget 2020 
GymDanmark lægger op til at alle internationale dommeruddannelser bliver lagt i GymDanmarks 
budget. Nærmere følger omkring dette vedr. regler og rammer. URG spørger ind til at budgettere ud 
over de 6 dommere som er GymDanmark dommere. 
 
 

 
Beslutningspunkter:  

1. Oplæg fra GPR dommergruppen omkring betingelser for dommerhonorar 
GPR dommergruppens oplæg behandles - bilag vedhæftet.  
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Indstilling: 
Godkendelse af oplæg 
 
Beslutning:  
Udvalget godkender det nye oplæg. Ændringer er: tilbagemelding til instruktører og økonomi. 
 

2. Fordeling af opgaver under barsel 
AHI er medlem af GPR reglementsgruppen og AGG stævnegruppen. Vi skal have fordelt disse 
opgaver, så de bliver løst under barselsperioden, såfremt at AHI ønsker fuld frihed under barsel. 
Indstilling: 
Fordeling af de 2 pladser i arbejdsgrupperne iht AHis indmelding om aktivitet under barsel: 
AGG stævnegruppe: Tine vikarierer for Anna  
 
GPR reglementsgruppe: URG spørger forskellige kandidater 
 
URG startpakke: møde den 31. august 2019 til GymDanmarks topmøde 10.00 - 20.00 - afventer 
 
 

Faste dagsordenspunkter: 
 

3. Stævnekalender 2019/20  
Vært for efterskole DM er sprunget grundet risiko for forsinkelse i byggeri, og dermed usikkerhed om 
hal er færdig til vores konkurrencedag. 
Konkurrencen skal afholdes på Sjælland, så med baggrund i dette er Gymnastikefterskolen Stevns 
spurgt om de vil være værter. 

4. Stævnekalender 2019/2020 (kommende sæson) 
Præsentation af svar for nedenstående mail forespørgsler:  
- Konfirmationsdatoer DM GPR 2 rd 
Der har været tilbagemelding fra 4 foreninger. Vi holder fast i at de store piger er i konkurrence om 
lørdagen og de små om søndagen. Der kigges ind i en stævnestruktur hvor søndagen bliver kortere 
for de små, så de kommer tidligere hjem. 
 
Vi har vendt fordeling af øst og vest hold samt fordelingen af hvor konkurrencerne bør ligge. Det 
tages op på næste møde. 
  
- Placering af Udtagelseskonkurrence AGG 
Der er kommet 6 tilbagemeldinger 5 instruktører og en dommer, og alle tilkendegiver at 
udtagelseskonkurrence skal blive i november måned – det skal besluttes hvad man bliver udtaget til 
til udtagelseskonkurrencen i november. URG kigger ind i et evt. andet setup omkring udtagelsen til 
VM i samarbejde med agg stævnegruppen og dommergruppen i efteråret 2019. 
 

5. Stævnekalender 2020/2021 
Udsættes til august møde, så tilkendegivelser fra sommerseminariet. Husk beslutning om at i 2021 
afholdes DM RSG som 2-dags-stævne. 
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Debatpunkter:  
Der tænkes en kort debat omkring følgende emner, samt (hvor det skønnes hensigtsmæssigt) nedsættelse 
af arbejdsgrupper eller ansvarlige, der får til opgave at komme med et konkret beslutningsoplæg til URG 
inden for en fastsat tidshorisont. 
 

6. Inspirationspunkter til Sommerseminariet 
Vi har udarbejdet plan for workshops til sommerseminaret – workshop 1 – reglementerne: hvordan 
ser jeres ønskereglementer ud. Workshop 2 - hvordan ser fremtiden ud for det rytmiske miljø. 
Udvalget følger op på lørdagens seminar til aug/sep med øst/vest møder, hvor udvalget fremlægger 
de punkter de ønsker at gå videre med, på baggrund af den feedback der kommer på 
sommerseminaret.  
 

7. Gennemgang af resultat af brugerundersøgelse DM 2 rd GPR 
17 dommere – 36 instruktører og 133 publikummer har svaret. Udvalget kigger nærmere ind i 
undersøgelsen til næste møde.  
 

8. Håndtering af dobbeltmedaljevindere i GPR 
Kan vi håndtere dobbelt medaljevindere som i AGG dvs. en af karaktererne er bestemmende ved 
karaktersammenfald, således at der aldrig er sammenfald. 
 
Vi tager det op som et beslutningspunkt til næste møde. 

 

9. Repræsentantsskabsmødet, valg til URG 
Hvordan ser arbejdsgrupperne ud til kommende sæson, skal vi ud og finde nye medlemmer? 
Er der nogen udvalgsmedlemmer på valg, som allerede nu er afklaret iht genopstilling til udvalget? 
 
AGG Dommergruppe: 2 eksterne 
AGG Camp og udviklingsgruppe: 4 eksterne medlemmer 
RSG Grupper: 4 eksterne medlemmer (samlet for alle grupper) 
GPR Dommergruppe: 3 eksterne medlemmer 
GPR Reglementsgruppe: 2 eksterne medlemmer 
 
Grupper uden eksterne medlemmer: 
URG Uddannelsesgruppe 
GPR Stævnegruppe 
AGG Stævnegruppe 
 
Tovholder for arbejdsgrupperne skal melde ind til næste møde, hvor mange der er i 
arbejdsgrupperne efter aktivitetsmødet. 
 
Kan der evt. etableres en følordning til udvalgsposterne. 
 
Til næste mødes skal som beslutningspunkt tages op, at dommeruddannelsesgruppen og 
dommergruppen slås sammen til en.  
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Orienteringspunkter: 

10. Kort orientering fra arbejdsgrupperne 
URG Uddannelsesgruppe: Træner 1 basis afholdes nu, med nye rytmiske undervisere.  
AGG Dommergruppe: 4 møder afholdt henover foråret. Der planlægges et fælles møde for de danske 
internationale dommere i august. Udtagelse af hold til efteråret ventes udsendt medio juni.  
AGG Stævnegruppe: DM afholdt i Helsingør. Alt forløb som planlagt. Vi ønsker os samme skiltning  
som der findes til GPR, hvor er de skaffet fra. CKR undersøge hvad det koster. 
AGG Camp og udviklingsgruppe: Der er camp den 21.-22. september – program følger snart 
RSG Gruppe:  Der er åben landsholdstræning d. 29. juni for alle gymnaster og trænere. Debatpunkt 
til næste møde – hvordan får vi samlet op på stævnerne fra dommerne til stævnerne 
GPR Dommergruppe: Ingen input 
GPR Stævnegruppe: Ingen input 
GPR Reglementsgruppe: De sørger for at de nye reglementer bliver lagt på nettet på mandag inden 
sommerseminaret.  
GPR kursusgruppe: Der arbejdes på flere kurser: 17/8- greve, 18/8 Randers – 31/8 – 1/9 Vejen 
Senior alder bliver rettet i det generelle reglement 

11. Beslutninger taget mellem møderne 
Ingen beslutninger er taget siden sidste møde  

12.  Valg af referent og mødeleder  

Referent: Lotte 
Mødeleder:  Louise 
Næste møde: 25.08.2019. 

13.  Eventuelt 
Samkørsel til sommerseminar: Jylland/Sjælland 

14.  Godkendelse af referat 
Udsendes til godkendelse pr. mail (15.06.19), frist for kommentering (21.06.19). 

 
 
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 
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4 26.03. 2019 20.30 – 22.00 Skype 

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

6 09.05.2019 20.30 – 22.00 Skype 

7 13.05.2019 20.00 – 22.00 Skype 

8 29.05.2019 20.00 – 22.00 Skype 

9 15.06.2019 15.00 – 18.00 Hvidovre (ifm Sommerseminar m bestyrelsen i 
GymDanmark) 

10 25.08.2019 10.00 – 16.00 Møde i Århus 

11 09.09.2019 20.00 – 22.00 Skype 

12 21.10.2019 20.00 – 22.00 Skype 

1 25.-
27.10.2019 9.00 – 17.00 

Repræsentantskabsweekend, Onboarding 
seminar & Udvalgsmøde, Brøndby 
Skal prioriteres 
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Retningslinjer for dommere 
	

• For at være gældende dommer skal man være fyldt 18 år. 
 

• Du skal deltage på weekenddommerkursus og/eller 
redskabsdommerkursus, samt KLAR-PARAT- START kursus, 
for at kunne dømme til årets konkurrencer. 

 
• Tilbagemelding til instruktører: 

Dommer 1 i hvert dommerteam udfylder dommerskema i den 
enkelte disciplin til hvert enkelt hold - disse samles og 
udleveres efterfølgende til holdene. 

 
• Fra 2017 skal nye dommere igennem dommeruddannelsen 

- det tilstræbes at alle vore nye dommere fremadrettet 
uddannes i ALLE discipliner. 
 

• Dommere fra før 2017: 
Ønsker du at dømme i ny disciplin, skal du godkendes af to 
andre dommere, efter at have siddet i smørhul til en 
konkurrence. 

 
• I tilfælde af, at en dommer ikke har deltaget I dommerkurser 

eller dømt til konkurrencer I 3 år/sæson – skal 
dommeruddannelsen startes forfra. 

     Ved fravær i mindre end tre år – godkendes du af to      
     dommere ved at sidde i smørhul til en konkurrence. 
     Tvivlsspørgsmål afgøres af dommergruppen. 

 
ØKONOMI: 

• Dommer:  
Du modtager dommerhonorar + kørselsgodtgørelse. 
Du får forplejning på dagen. 

• Prøve dommer: 
Du modtager kørselsgodtgørelse + du får forplejning på 
dagen. 
 

• Der skal udfyldes omkostningsbilag som ligger på 
GymDanmarks Hjemmeside - 
Gymdanmark/skabeloner,bilag,logoer. 
Kørsel samt dommerhonorar skal senest 14 dage efter 
afholdt konkurrence være sendt til Camilla Kruse -  
ckr@gymdanmark.dk  - vedhæftet bilag  f.eks. brobizz 
kvittering, togbillet el. busbillet. 
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Følgende gælder for dommerhonorar. 
 
Alle forbundets aktivitetsudvalg og eventuelle projekter har 
mulighed for at indføre en skattefri godtgørelse til dommere 
på 200,00 kr. pr. konkurrence dog højst 400,00 kr. pr. dag. 
(Gymdanmarks økonomiske retningslinier linier). 
 
Du er dommer: 
1/2 konkurrencedag = 1 konkurrence = 200,00 kr. 
1/1 konkurrencedag = 2 konkurrencer = 400,00 kr. 
 
 
 
 
Udvalget for Rytmisk Gymnastik 
Dommergruppen. 
 

 


