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Mødedato: 16. september 2019 kl. 19.00 – 21.00  

Mødenavn: AGG dommergrp - møde 10 

Sted: SKYPE 

Deltagere: Mette Jørck (MJ), Anette Hjermitslev Pedersen (AHP) og Lotte Kok (LKO) 

Afbud: N/A 

Referent: Lotte Kok (LKO)  

Ordstyrer: Anette Hjermitslev Pedersen (AHP) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Herunder prioritering af dagsorden 
Enighed om at ikke behandlede punkter flyttes til kommende mødes dagsorden. Dette gælder for 
alle forrige møders ikke behandlede punkter. AHP foreslog, at nogle punkter behandles via mail og 
blot bliver samlet op i næstkommende mødereferat, hvis relevant. 
 
 

2. Nyt fra URG  
AGG dommernes oplæg omkring inhabilitet er godkendt på sidste URG møde. 
Det er således besluttet vedr. dommernes konsulentbesøg hos foreninger: 

En dommer kan max bruge i alt 5 timer pr. dansk sæson (til samme koreografi og grundtræning) 
på et givent hold. 
Camp tæller ikke med som besøg. I øvrigt henvises til IFAGGs gældende regler om inhabilitet. 

 
Honorar konkurrencer/camps:  
Dommergaver er beskatningspligtige, så derfor har URG besluttet at anvende samme sæt-op for 
danske AGG dommere, som GPR dommerne har. Dvs. der udbetales dommerhonorar max 2 kampe 
pr. dag for indsats ved konkurrencer og løn kr. 350,- i timen for undervisning på camps. Dette er 
gældende fra dags dato (16/10-2019). 
 
 

3. Nyt fra de internationale danske dommere 
WC IV, Budapest – grundet meget billige boligforhold, er det muligt at få en 3. dommer med. Dette 
accepteres, hvis det kan holdes indenfor det budgetterede (ca. 7500,-). Fordeling aftales internt i 
den store dommergruppe, dog skal de to allerede fastsatte navne prioriteres først. 
 
WC III, Estland – holder budgettet. 
 
Basiscamp 21. og 22. september, dommermodul om søndagen er udfordret på antal deltagere i 
forhold til 2 dommere, derfor ønskes en/to ekstra dommer(e) tilkoblet. Økonomien kan godt bære 
det, udfordringen er dommerressourcer. Løsningsmodeller blev vendt, MJ går videre med disse. 
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Basiscampen kommer til at give et lille overskud. MJ spørger, hvad der skal ske med dette overskud. 
LKO oplyser, der forventes underskud i 2019 på AGG-delen af URG’s budget pga færre hold til 
konkurrencerne end budgetteret. Derfor må det forventes, at overskud fra Basiscamp kommer til at 
bidrage til dækning af dette underskud.  
MJ og AHP opfordrer kraftigt til, dette ikke sker. Karoline, som lige nu er alene i camgruppen har 
lagt mange kræfter i denne camp, og det vil være meget demotiverende, såfremt overskuddet blot 
”forsvinder”. Tilsvarende også for de danske dommere, som skal forberede og gennemføre 
dommermodulerne på campen. 
 
AHP har forespørgsler ude hos udenlandske dommere til Udtagelseskonkurrencen i november. MJ og 
AHP minder om, der kan være mange penge at spare ved ”omhyggeligt” indkøb af flybilletter til de 
udenlandske dommere. Dvs. ikke blindt bruge Holstebro Rejser, som vi har erfaring med er alt for 
dyrt; der henvises i øvrigt til budget, som skal holdes. 
 
 

4. Økonomi 2019 
Budgetansvarlig i URG har ikke modtaget opdateret regnskab, når det modtages sendes det til MJ. 
 
 

5. Budget 2020 
Budgettet er godkendt for 2020. 
 
 

Beslutningspunkter:  
 

6. Godkendelse af referater 
Referat 29.04.2019 Referent MJ – godkendes via mail  
Referat 10.07.2019 Referent LKO – udsendt uge 37, godkendes via mail, kommenteringsfrist uge 38 
eow  
Referat 02.09.2019 Referent MJ – udsendt dd, godkendes via mail, kommenteringsfrist 23.09.2019 
 
Indstilling: 
Referater skal sendes ud senest 7 dage efter møde, og med 7 dage til kommenteringsfrist. 
 
Beslutning: 
Godkendes via mail 
 
 

7. Udviklingsplan for internationale agg dommere 
Gennemgang af oplæg og beslutning af format. 
 
Oplæg er besluttet, og sendes til de internationale dommere. 
Enighed om at dommerne nu arbejder videre med skemaet, herunder udfylder det, og de er 
velkomne til at komme med ændrings- og forbedringsforslag. MJ og AHP: Vigtigt dommerne 
kommer med en samlet plan, som aftalt på mødet i august 2019 med dommergruppen og de 6 int. 
dommere. 
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Debatpunkter:  
 
8. AGG camp januar 2020  

Oplæg til undervisere og indhold: Agg dommerne spørges på deres fællesmøde d. 24/9-2019. 
LKO beder camp gruppen om evaluering fra den sidste camp, og videreformidler denne til 
dommergruppen. 
MJ savner at kende URG’s strategi for udvikling af AGG’en i Danmark mhp valg af indhold til januar-
campen for at understøtte strategiens indhold bedst muligt. 
 
 

9. Udtagelseskonkurrencen og udtagelseskriterier 
URG vil gerne bede dommerne om at behandle, hvad gør vi med Udtagelseskonkurrencen 
fremadrettet, hvis IFAGG ikke får meldt ændringer i Short program ud før sommerferien i Europa. 
Skal konkurrencen flyttes til 1. weekend efter juleferien i januar? Ifald ja, hvad er så perioden man 
udtages til? Bemærk at miljøet er spurgt om dette, 3 svar modtaget 2 imod, 1 for. 
Skal Short Program behandles under andre betingelser, hvis de evt. skal ændre musik/elementer 
efter udtagelseskonkurrencen? 
Punktet sendes ud til dommergruppe mhp behandling på deres møde d. 24.09.19 i forhold til at høre 
om deres tanker for fremtidigt sæt-op. 
 
 

10. Dommertilbagemelding på serier 
Fra referat juni: Skal vi have udarbejdet en AGG feedback for holdenes performance under DM 1 rd 
(GPR)? Alt efter antal skal der bruges flere dommere, mundtligt feedback gives lige efter endt række 
i et tilstødende lokale. 
Feedbacken er på et mere overordnet plan i forhold til en AGG serie og ikke om de enkelte 
sværheder er fået og må gerne gives til både gymnaster og instruktører. 
Samme kunne bruges til Udtagelseskonkurrencen, således at holdene også kan deltage , hvis de 
ikke ønsker at rejse men for at få feedback. 
Punktet sendes ud til de internationale danske dommere mhp at høre deres forslag til, hvordan dette 
kunne gøres, så det også blev praktisk udførligt. Ventes behandlet på deres møde d. 24.09.19. 
 

11. Opgavefordeling Udtagelseskonkurrencen  

Der er fastsat en arbejdsfordeling dommere versus stævnegruppe, skal den 
genbesøges? LKO finder separat af AGG dommergruppen udarbejdet 
arbejdsfordeling og sender til AHP og MJ (ikke det arbejdsgrundlag, der er 
henvisning til længere neden). 

MJ og AHP kigger i dommer’kufferten’ mhp på print til sæsonen. Det manglende 
bestilles på kontoret.  

Tjekliste for udtagelseskonkurrencen genbesøges og opdateres 

Link til arbejdsfordeling på hjemmesiden: 
https://gymtranet.dk/media/4919/arbejdsgrundlag-2018-2019-version-20181028.pdf  
 

https://gymtranet.dk/media/4919/arbejdsgrundlag-2018-2019-version-20181028.pdf
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12. AGG interessenter til ”bordet”  
Vi vil gerne forslå, at vi byder AGG interessenter til ‘bordet’, og finder ud af, hvad de 
har brug for, for at AGG udvikler sig - eller er det dækket via sommerseminaret? 
Hvordan går det med det videre arbejde i den sammenhæng? Punktet blev delvist 
behandlet, idet der ikke er nogen tilbagemelding fra sommerseminaret. 
Aktivitetsmødet kan med fordel anvendes til dette formål, hvad ønsker foreninger 
af URG, og hvad skal der til, for at vi kommer videre. 

MJ synes, det er blevet svært at kommunikere om AGG i GymDanmark. 
Aktivitetsmødet er blevet langt mindre interessant at deltage i, efter 
valghandlingen til URG er flyttet til Rep.-mødet, og i år var seminaret i juni fælles for 
alle disciplinerne i URG. 

Enighed om, det er vigtigt at vide, hvad miljøet efterspørger. Hvis vi desuden gerne 
vil udbyde noget, der ikke umiddelbart efterspørges, er det vigtigt, vi får 
kommunikeret formål mv. tydeligt ud til miljøet.  

 
 

13. Valg af referent og mødeleder til næste møde samt foreslår at ændre rækkefølgen: 1) 
næste møde; 2) referent; 3) mødeleder 
Næste møde:  30. oktober kl. 19.15-21.15 (Skype) 
Referent: AHP 
Mødeleder: MJ 
 
 
 

14. Eventuelt 
Intet til dette. 
 
 

15.  Godkendelse af referat 
Godkendes pr. mail, deadline for kommentarer 25.09.2019 
 

 
 
AGG dommermøder sæson 2018-2019:  

Mødenr. Dag Tid Sted Referat godkendt 
/På hjemmeside 

1 12.11.2018 18.45 – 21.00 Greve 
Idrætscenter Ja/Ja 

2 19.12.2018 20.00 – 22.00 SKYPE Ja/Ja 

3 09.01.2019 16.00 – 29.00 Greve 
Idrætscenter Ja/Ja 

4 15.01.2019 20.15 – 22.00 SKYPE Ja/Ja 

5 17.03.2019 15.00 – 17.00 SKYPE Ja/Ja 
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6 29.04.2019 18.00 – 21.30 Greve 
Idrætscenter Nej/Nej 

7 10.07.2019 16.00 – 19.00 SKYPE Ja/Ja 

8 12.08.2019 17.00 – 21.00 SKYPE - 

            9 02.09.2019 19.00 – 21.00 SKYPE Nej/Nej 

10 16.09.2019 19.00 – 21.00 SKYPE Ja/Ja 

11 30.09.2019 19.15 – 21.15 SKYPE  

 


