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Mødedato: 9. september 2019 kl. 20.30-22.30  

Mødenavn: URG møde 11 

Sted: Skype 

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

Afbud: Anna Knutzen (ahi) barsel  

Referent: Tine Bull (thb) 

Ordstyrer: Camilla Kruse (ckr) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

HEN: pkt. 8, sætning i  pkt. 2 ligner en kopieringsfejl, skal slettes 

Pkt. fra Agg dommergruppen:: Medtages som beslutning pkt. nr. 10 

 
 

2. Orientering fra formand  
1. Nyt fra bestyrelsen 

Strategisk mål omkring øge antal hold skal indsendes primo september, se 
beslutningspunkt. 
 
 

2. Andet 
1.Forespørgsel fra IFAGG omkring medlemmer til diverse komitéer er modtaget.  
Kandidater URG, arbejdsgrupper: 
Bestyrelsen har besluttet at vi ikke indstiller nogen til valg, da vi skal prioritere vores eget 
miljø.  Vi har i forvejen mangel på ressourcer til AGG miljøet 
 
2.Husk at indsende beretning inden den 15.09.2019 
 
3. Husk at indsende kandidatur til URG inden 15. september (BTH, HEN, IKN) 
 

3. Status Økonomi 2019 v/CKR 
Intet nyt 

 
4.   
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5. Budget 2020 
Intet nyt 
 

 
Beslutningspunkter:  

1. Strategisk punkt omkring flere aktive deltagere til vores aktiviteter, bilag 1 
På baggrund af vores manglende indtjening på konkurrencer i 2019, ønsker bestyrelsen at vi 
udarbejder et strategisk mål for at få flere aktive i miljøet.  
 
Indstilling: 
Behandling og tilretning, således at det er klart til at indsende til kontoret. 
 
Beslutning: 
Tilrettede strategi vedtages. 
 

2. GPR medaljer, udsættes til næste møde 
Skal medaljer være ens i første og anden division etc? 
Pris senarier undersøges for bånd/rosetter/mindre medaljer. Punktet er overført fra sidste møde, og 
udsættes til næste møde. 
 
Indstilling: 
Det indstilles til at finde et alternativt til de øvrige divisioner end første, evt. mindre medaljer? 
 
Beslutning: 

 
 
 

3. Fradrag for manglende gymnaster, GPR 
Da der er ikke opbakning til at alle gymnaster skal gå på gulvet i de små rækker.  Derfor bør det 
koste flere point at have nogen stående ude, så vi ”presser” foreningerne til at forsøge at skaffe flere 
piger ind i sporten. Det skal helst ikke være en hvilepude, at vi nu ikke behøver stille fuldt hold, så 
incitament for at skaffe de manglende gives ved dette forslag. 
 
Forslag A: 
Fradrag for 1 manglende gymnast: 0,75 
Efterfølgende gymnaster: 0,50 
 
Forslag B/C: 
Fradrag for 1 manglende gymnast: 1,00 
Efterfølgende gymnaster: 0,75 (B) alternativt 0,50 (C) 
 
Indstilling: 
Beslutning af forslag A, B eller C  
 
Beslutning: 
Enighed om forslag C. Gældende fra 2020/2021. 
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4. Mikrorække i GPR uden konkurrence 

Der ønskes at tilrette konkurrencestrukturen så den imødekommer GymDanmarks talent og 
elitestruktur. Her henstilles til at man ikke konkurrerer i de yngste årgange. 
Derfor afskaffes medaljer i Mikro. Alle bliver bedømt, og får en ting, men feedback og placering går 
kun til træneren, ikke til forældre og børn. Måske endda ikke placering, men kun feedback, så fokus 
bliver på hvordan holdet kan forbedre sig uden at måle mod hvad de andre kan. 
Holdene får diplomer uden karakter og en ting, uddeles i startrækkefølge. 
Dette er magen til håndtering af mikro i RSG. 
 
Når der ikke er konkurrence skal øvre alder så fjernes? 
 
Indstilling: 
Beslutning af mikro uden konkurrence og stillingtagen til øvre alder i mikro, hvis uden konkurrence. 
 
Beslutning: 
Aldersgrænse max 10 år. (6-10 år) 
Det besluttes at Mikro er uden for konkurrence gældende for denne sæson. 
 
 
  

5. Ændring til holdgebyr for deltagelse i GPR konkurrencer, bilag 2 
For at gøre fuld brug af vores strategiske spor skal vi have holdtilmeldinger, hvor gymnastnavne først 
meldes ind senere. Ændringen er ikke for at skabe flere penge i URG, men man kan med ændringen 
give incitament til at tilmelde flere gymnaster, hvorfor der ønskes 2 holdgebyrer: 
Op til 8 gymnaster 
9 gymnaster og flere 
Vi vil gerne give rabat jo flere gymnaster man har på holdet. Derfor forestås følgende takster: 
Takst 1: op til 8 gymnaster – tal eftersendes 
Takst 2: 9 og flere gymnaster – tal eftersendes 
Rabat for mikro for at få dem til at deltage ved DM 
 
Det samme ønskes for AGG gældende fra DM 2020, blot justeret med 250,- for brug af internationale 
dommere til nationale og internationale konkurrencer. 
 
Indstilling: 
Vedtagelse af ændring til holdgebyr 
 
Beslutning: 
Enighed om at vi har takst 1 og takst 2. 
Rabat for Mikro for at deltage i flere konkurrencer. 
CKR og LKO regner på priser. Det skal godkendes af bestyrelsen i forhold til de økonomiske 
retningslinjer. 
 

 
6. Flytning af AGG Udtagelseskonkurrence 2020 til 2021 

Grundet nøl fra IFAGG omkring udmelding af tema og elementer for Short Program, kan vi ikke have 
udtagelseskonkurrencen liggende allerede i november måned. Status pr. 1. september er at vi stadig 
ikke kender udfaldet og ej heller ved hvornår det bliver meldt ud. Det kan vi ikke byde holdene, som 
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ønsker at stille. Problemet ventes gentaget hver 2. andet år, når tema skiftes. Derfor foreslås det at 
flytte Udtagelsseskonkurrencen til 1. weekend i januar EFTER SKOLEFERIEN. 
 
Indstilling: 
Beslutning om flytning af konkurrencen og fastsættelse af weekend for 2021.. 
 
Beslutning: 
Afventer. Da problemet kun omhandler short program, skal vi måske lave speciel udtagelse til denne 
gruppe. Vi tager den med til AGG dommer arbejdsgruppen i forhold til eventuel påvirkning af 
udtagelseskriterier. 
 

7. Sammenlægning af GPR dommergrupperne (uddannelse og dommergrp) 
For at strømline vores organisation ønskes en sammenlægning af de to gpr dommerarbejdsgrupper, 
da det giver en bedre synergi i forhold til uddannelse og vedligeholdelse af dommerne. 
 
Indstilling: 
Godkendelse af sammenlægningen af de to arbejdsgrupper samt valg af tovholder(e). 
 
Beslutning: 
Vi er enige om at det skal slås sammen. De nuværende 2 tovholdere (HEN og THB) taler sammen om 
hvordan det skal se ud fremover. 
 
 
 
 

 
8. Ny dommersætning i redskabsserie iht nyt redskabsreglement 

Nyt: 1 kropsdommer + 2 redskabsdommer (besparelse = 1 stk. dommer) 
Grundlag: 
- Der er stadig lige mange kropselementer. 
- God start plads til nye dommere. 
- Stadig god og grundig bedømmelse til vores Instruktører og gymnaster. 
 
Indstilling: 
Prøvekøre i sæson 19/20 – derefter til høring i Dommergruppe. 
 
 
Beslutning: 
Udsættes til efter dommerkursus i Oktober for at høre dommernes holdning. Derefter besluttes det i 
URG. 
 
 

9. Arbejdsgruppemedlemmer sæson 2019/2020 
Beslutning af arbejdsgruppemedlemmer, som ikke blev besluttet på sidste møde: 
 
URG Camp og Udviklingsgruppe: 2 medlemmer fra meldt fra, to medlemmer er uafklaret. 
GPR dommergruppe: flere medlemmer ved sammenlægning af uddannelse og dommergrp. 
GPR Reglementsgruppe:  
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Indstilling: 
 
Beslutning: 
Mail er sendt ud til alle instruktører omkring medlemmer til Camp og Udviklingsgruppen. 
GPR dommergruppe: Afventer THB og HEN 
GPR reglementsgruppe: Afventer tilbagemelding fra HEN 
 

10. Konsulentbesøg hos foreninger af AGG dommere 
AGG dommerne ønsker følgende besluttet af URG i forhold til hvor meget de må besøge enkelte hold 
uden at blive inhabile. 
  
(4). 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. 
 
Indstilling: 
Godkendelse af dommernes oplæg. 
 

Beslutning: 
Forslaget er vedtaget 
 
 
 
 

Faste dagsordenspunkter: 
 

11. Stævnekalender 2019/20  
 

12. Stævnekalender 2019/2020 (kommende sæson) 
 
 

13. Stævnekalender 2020/2021 
AGG Udtagelseskonkurrence rykkes til januar, hvis besluttet ovenfor. Ikke effektueret, da beslutning 
ikke er taget omkring flytning af konkurrencen. 
 

14. Kurser/ Uddannelse 
 

 
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. 
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Ingen debatpunkter på dette møde 
 

 
 
 

Orienteringspunkter: 

15. Kort orientering fra arbejdsgrupperne 
URG Uddannelsesgruppe:  
URG Kursusgruppe: 
AGG Dommergruppe: Fællesmøde afholdt med de danske internationale dommere, hvor dokument 
"pligter og rettigheder" er udarbejdet. 

Derudover er udarbejdet et oplæg til udviklingsplan som skal anvendes til planlægning og prioritering 
af dommeruddannelse. De danske dommere udfylder og kommer med en fælles plan efter deres 
næste møde ultimo september. 

Grundet skarp økonomistyring og hurtighed til at bestille flybilletter, er der økonomi til at sende 2 
dommere til både World cup 3 og 4 samtidig med at et lille overskud afleveres. Jf budget var planlagt 
2 dommere til enten  wc3 eller wc4. 

 
AGG Stævnegruppe:  
AGG Camp og Udviklingsgruppe:  
RSG Gruppe:  
GPR Dommergruppe:  
GPR Stævnegruppe:  
GPR Reglementsgruppe:  

16. Beslutninger taget mellem møderne 
Ingen beslutninger taget siden sidste møde 
 

17.  Valg af referent og mødeleder  

Referent: LKO 
Mødeleder:  IKN 
Næste møde: 21.10.2019 
 

18.  Eventuelt 
 

19.  Godkendelse af referat 
Udsendes til godkendelse pr. mail (10.09.2019), frist for kommentering (15.09.2019). 

 
 
URG møder sæson 2018-2019: 
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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 

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 Silkeborg 

11 09.09.2019 20.30 – 22.30 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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Strategisk område
Få flere aktive i det rytmiske miljø

• Formål (hvorfor): 
• Vi har haft faldende antal hold i det rytmiske miljø primært i AGG og GPR. Årsagen er 

faldende antal gymnaster hos vores foreninger.
• Denne tendens ønsker vi at bryde, så derfor tages nedenstående initiativer.

• Indsats (hvordan):
• Kursus: Kom i gang med Grand Prix gymnastik. Afholdt forår/sommer som et i Jylland og et 

på Fyn. Planlagt på Sjælland blev aflyst pga kun 1 klub tilmeldt.
• Mikro udenfor konkurrence, for at sikre udvikling
• Oversigt over forskelligeheder – skal gøre det lettere for hold at stille op i flere discipliner
• Tag fat i de klubber der tilmeldt det rytmiske miljø og fortælle dem om, hvad vi har at tilbyde.
• Undersøgelse af de frafaldne klubber. Hvorfor melder de fra?
• AGG er primært en øst-dk aktivitet. AGG dommere tager på tur til vest-dk for at hjælpe og 

vejlede flere i forhold til muligheder for at stille i AGG.
• Startpakke skal på plads i 2020.

• Ansvarlig (hvem): URG
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