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Mødedato: 10. juli 2019 kl. 16.00 – 19.00  

Mødenavn: AGG dommergrp - møde 7 

Sted: SKYPEr 

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

Afbud: N/A 

Referent: Lotte Kok (LKO)  

Ordstyrer: Mette Jørck (MJ) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt med et ektra punkt ”Dommertilbagemelding på serier” 
 

2. Nyt fra URG  
AGG dommergruppemedlemmer i den kommende sæson; De to nuværende medlemmer ønsker at 
fortsætte, men der ønskes et bredere samarbejde på tværs af de tre agg arbejdsgrupper samt et 
tættere samarbejde med hele URG. 
Sommerseminar 2019; Orientering omkring forløb  
 

3. Nyt fra de internationale danske dommere 
Dato for fælles dommermøde ? Alle er klar fra uge 33, Der udsendes en doodle  for ugerne 33-35 
(MJ) 
Det er erfaret, at Asien og Australien har taget AGG sporten til sig, og det må forventes at der 
kommer flere officielle IFAGG konkurrencer i disse verdensdele. 
 

4. Økonomi 2019 
Kvartalstal for Q1 er sendt ud af Økonomiansvarlig i URG. 
 

5. Budget 2020 
Tilbagemelding omkring budget og projekter modtaget d. 29. maj 2019. Vores URG budgetoplæg er 
godkendt med en reducering på 25.000. IT/Mere gymnastik for pengene er godkendt, håndtering 
som fælles projekt mellem Idrætsgymnastik, TeamGym og Rytmisk. Det stærke 
brand/dommerudvikling er ikke godkendt, men tages videre ind i bestyrelsen i forhold til en evt. 
revidering af de økonomiske retningslinjer for udbetaling af dommerhonorar. 
Dommeruddannelse betales fra 2020 af en fælles GymDanmark kasse, afklaring omkring præcist 
regelsæt for dette afklares inden næste møde. 
 

Beslutningspunkter:  
 

6. Rejser efteråret 2019 
Modtagne tilbagemeldinger og dommerfordeling 
Team Nova og Team Estella ønsker at rejse til WC III i Tallinn. Deadline for endelig tilbagemelding 
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er d. 16.07.2019. 
Der er planlagt at sende 2 dommere til WC IV, dette skal måske ændres til 2 dommere til WC III. 
Der regnes på om vi kan sende 2 dommere til begge i forhold til budget og realiseret forbrug 
samtidig med den planlagte deltagelse på dommerkursus i efteråret 2019.  
MJ og AHP har teten ift dommernes rejser, LKO udarbejder oversigt over holdenes rejseaktivitet til 
nettet. 
 

7. Fælles dommermøde december 2018: 
Godkendelse af referat af AGG dommergruppen. 
 
Indstilling: 
Godkendelse af referatoplæg 
 
Beslutning: 
Referat godkendes med småjusteringer, næste step er udsendelse til de øvrige danske AGG 
dommere for deres godkendelse. (MJ) 
 

 
Debatpunkter:  
 
8. Pligter og rettigheder for internationale danske dommere 

Der arbejdes videre med dette oplæg på et særskilt møde. 
 

9. AGG camp: 
Møde afholdt mellem camp og dommergruppen i forhold til at planlagt camp i september. 
 

8. Dommertilbagemelding på serier 
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 sættes på et kommende møde mhp at nå et forsøg til allerede kommende konkurrence i 
november 2019. 

 
9. Rammer for A/B/invitations IFAGG konkurrencer på dansk grund 

Official practice 
Dommerpanel sidde samlet/skilt – tidsforbrug 
Drejebog for afholdelse af IFAGG konkurrencer/drejebog for AGG værtsforeninger 
 
AHP kigger ind i dette og kommer med nyt på et kommende møde. Der spørges forskellige 
instruktører i miljøet i forhold til official practice og formålet/nytteværdien af denne, hvis der ikke 
springes igennem. 

 
 

Orienteringspunkter – bordet rundt  
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11. Valg af referent og mødeleder 

Referent: AHP 
Mødeleder: LKO 
Næste møde: 07.08.2019  
 

12. Eventuelt 
Ikke nået grundet tidsmangel 
 

13.  Godkendelse af referat 
Godkendes pr. mail, deadline for kommentarer 24.07.2019 
 

 
 
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 

Fælles AGG 
dommermøde 17.12.2018 20.00- 22.00 Greve Idrætscenter Nej/Nej 

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 

6 29.04.2019 18.00 – 21.30 Greve Idrætscenter Nej/Nej 

7 10.07.2019 16.00 – 19.00 SKYPE Ja/Ja 

8 07.08.2019 
17.00-

19.00/19.00-
21.00 

SKYPE  

Fælles AGG 
dommermøde Augusr TBD Greve?  

9 September TBD TBD  

 
 

 

 


