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Mødedato:  Lørdag d.4 Maj 

Mødenavn: Udvalgsmøde Referat.  

Sted: Viby   

Referant: Poul 

Afmelding: Søren og Karina 

 Dagsorden Beslutning Ansvar 

1 Godkendelse af ref. Slagelse/Skanderborg 6-7 April 
Godtkendt 

Poul 

2 Kort orientering fra 

alle grupper 

Siden sidst 

Natascha.: Brevskriveriet mellem 
Skanderborg/Michael, og de misforståelser og 

lidt for hurtige konklusioner som opstod ud 
fra et spinkel grundlag.Sagen er lukket 

Bisidder ideen er god og skal nok sættes i lidt 
mere faste rammer, en skriftlig 
tilbagemelding fra de dommere som har 

bisidder, vil hjælpe dem der sætter 
dommerteam og vi får et godt overblik. 

Det må desværre konstateres efter 1 del DM 
at de artistiske dommere er meget uenige, og 
det resulteret i en dårlig stemning som vi må 

have styr på inden 2 del 
5 minutters pause efter de første rutiner for 

at lække nivaue prøves ved DM2 
 
Maja.:Tidsstyringen fungerer rigtigt godt, 

men det giver udfordringer i zonerne når der 
er lange dommertræf, bedre kominikation 

mellem hallerne vil hjælpe. 
Præmieroverrækkelse lørdag for alle der er 
færdige med konkurrencen DM2 

 
Kamine.: Gyminspiration (Artistisk udtryk) 

Lørdag 21 september Sorø, få det meldt ud til 
alle så der kommer mange. 
 

Anders.:Til vores næste møde bliver et af 
punkterne Konkurrenceafvikling. Vi har 

oplevet for mange afvigelser i forhold til det 
gængse. 
Gulv,lyd,temperatur,dommerplacering m.m 

Regnskab for SM/JM OK 
Meget arbejde i Event skal deles ud på flere 

Det funger uden Lars vi skal bare have sat 
nogle personer på som er ansvarlig for den 

del og er gennemgående ved alle 
konkurrencer 

Alle 
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Finn.: Bussen til Holland er stadig ikke fuld. 
Næste træf er Tivoli som bliver afslutningen 

for talentholdet i denne omgang. 
 

 3 Kort om oplevelser 

ved dette DM (Viby) 

Uheldig med dommere placeret lige foran 
publikum, meget uro 
Alt for koldt i hallen (Halansvarlig) 

Lyden kom fra loftet, for nogle var det alt for 
svagt og for andre alt for højt (lydstyring) 

Dommere fra 2 sider duer ikke 
Alt for mange og lange dommertræf. 
Ellers gode forhold både skole og hal  

 

Alle 

4 Talent & Elite 

Oplæg fra Kamine 

på ny struktur for 

talent udvikling 

Som det ser ud lige nu, bliver der ikke noget 

fast hold i den nye sæson, men derimod 
weekend samlinger, for de bedste. 

Kamine bliver tovholder, Camilla og Janie 
værter, udenlanske trænere kører hele 
weekenden, efter oplæg fra gruppen. 

Der vil senere, når Kamine har snakket med 
Camilla og Janie, blive udarbejdet et oplæg. 

Vi skal også have fundet en form til hvordan 
vi skaber en kærne af gymnaster som 
sammen med ders træner kommer til alle 

samlinger. Det handler meget om, at vi også 
økonomisk, kan få det til at hænge sammen. 

Videre snak ved næste møde. 

Finn 

Kamine 

5 Dommere / Regler 

Der skal tages en 

beslutning ud fra 

deltagelse i år og 

deres alder. 

DK1 / DK3 

Age (Junior ) alder ? 

Intt Senior  

Natascha gennemgik fordele ved at gå over 

til Age gruppe, alle blev hurtige enige, og vi 
snakkede så en del om hvilken alder vi skulle 
lægge os på. Vi starter op så vi kan være klar 

til næste sæson. Fordelingen bliver som 
følger. 

 
DK1 Ingen ændringer, måske nogle 
justeringer i forhold til momenter. 

 
DK3 Ingen ændringer 

 
Age gruppe fra 9 år til 18 år ( er det muligt 

skal regler oversættes til Dansk ) 
 
Intt Senior fra 11 år Ingen ændringer 

 

Natascha 
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7 Events 

Ny konkurrence 

platform. Se forslag 

Det blev som forventlig en lang snak frem og 

tilbage over bordet, det er ikke lige til at 
ændre struktur. Der er så mange aspekter  

der skal tages i betrakning. Vi blev enige om 
at det ikke kunne lade sig gøre at ændre 
konkurrencerne for 2020 men der vil fra 

Event gruppen blive udarbejdet et forslag vi 
kan forhandle om til en ændring i 2021. 

Vi vil tage snakken op ved næste møde. 
 
 

Anders 

Poul 

10 Eventuelt   Alle 

11 Næste møde 

 

Søndag den 30 juni    9.00 til ca. 16.00                           

Plaza Hotel Østre Stationsvej 24 5000 

Odense 

 

Alle 

 


