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Mødedato: 17. december 2018 kl. 20.00 - 22.00  

Mødenavn: AGG fællesmøde AGG dommergruppe og int. AGG dommere - møde 1 

Sted: Greve Idrætscenter, Klublokale 2 (2. sal) 

Deltagere: Anna Knutzen (AHI), Anette Hjermitslev Pedersen (AHP), Hanne Jensen (HJ), Julie 

Søndergaard (JS), Mette Jørck (MJ), Zarah Bonvang (ZB) og Lotte Kok (LKO) 

Afbud: N/A 

Referent: Mette Jørck (MJ) 

Ordstyrer: Lotte Kok (LKO) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt og enighed om, vi ikke når hele dagsordenen igennem på dette møde. 

 

 

2. Konkurrencer 2019 

Overblik over datoer 

Fremgår af regneark i dommernes Facebook-gruppe 

Hvem kan hvornår 

Fremgår af regneark i dommernes Facebook-gruppe 

Ønske om at rejse to og to for at optimere hoteludgifter 

Se pkt iii. 

Ønske om at deltage i national finsk konkurrence for at opnå erfaring 

Dommergruppen forsøger at finde en mulighed. 

  

Forslag til hovedregler for retningslinjer for rejser: 

i. Rejserne skal som hovedregel planlægges, så vi får dømt ”så meget som muligt for pengene”. 

Et af mange parametre, der skal indgå ved fordeling af dommerrejserne. 

 

ii. Man dømmer både B- og A- konkurrencen. 

Man må gerne være dommer til en konkurrence, hvor man er instruktør eller koreograf for et hold, 

der deltager i samme konkurrence. Man må dog max være inhabil i 1 børnerække eller i enten junior 

eller senior. Foreningens økonomi skal holdes tydeligt adskilt fra GymDanmarks, og dommerens 

udgifter skal udelukkende betales af GymDanmark. 

Man rejser som dommer fra afgang til ankomst i Kastrup Lufthavn og må ingen forpligtelser have for 

sit hold. 

 

iii. Især når transporten er billig, rejser vi helst 2 og 2 (1 dobbeltværelse). 

Vi forsøger så vidt muligt at rejse to og to. Dette er dog et af mange parametre, der skal tages 

hensyn til, så solorejser kan næppe undgås.  
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Forslag til fordeling af konkurrencer: 

iv. Husk VM og EM skal iflg IFAGG dømmes af dommere, der har dømt WC samme kalenderår 

v. Konkurrencer hvor danske hold deltager 

Her tænkes på internationale IFAGG- A- og B-konkurrencer. 

vi. Hvem kan hvornår 

vii. Ved hårdknude så lodtrækning (sidste mulighed) 

 

 

3. Oplæg til drøftelse 

 

Bemærk: Punkterne A og B blev behandlet videre på mødet d. 20/8-2019, se pkt. 4 

nedenfor. 

 

A. Forslag til pligter 

i. dommervirke i ind- og udland 

Indland: Det forventes, at alle dømmer flest mulige rækker ved danske GymDanmark C-

konkurrencer.  

Det forventes, at alle dommere prioriterer GymDanmark C-konkurrencer højt, dog er der 

plads til, man kan melde afbud.   

 

Udland: Dommerne dækker så vidt muligt alle IFAGG A- og B-konkurrencer, hvor danske 

hold deltager. Højeste prioritet har VM, EM og World Cups samt B-konkurrencer afholdt 

samtidig med disse.  

 

ii. vidensdeling blandt danske AGG dommere 

Vidensdeling efter dommerkursus. Inden dommerne tilmeldes kurset, aftales dommermøde 

for alle dommere til afholdelse hurtigst muligt efter kurset, dog senest 1 måned efter 

kursets afslutning.  

 

iii. vidensdeling i AGG miljø 

Annoteret reglement opdateres løbende efter dommerkurser og konkurrencer samt evt. 

andre begivenheder fx educational events og evt. Key Take Away. 

Instruktører forsynes med for dem relevant info, herunder fx ovenstående, forklaringer, 

eksempler mv. 

Dommerne bestræber sig på at holde (digitalt) dommermøde efter hver af de højest 

prioriterede konkurrencer i udlandet (VM, EM og WCs). Tovholder er den/de dommer/e, 

der har været afsted. 

 

iv. konsulentbesøg hos foreninger 

ja, bemærk dog regler om inhabilitet  

 

v. medvirken som undervisere på kurser i regi af URG 

ja, mangler dog aftale om honorar 

 

vi. medvirken til dommersessions på camps i regi af URG 

ja, mangler dog aftale om honorar 
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vii. udtagelse af rejsende hold jf. retningslinjer vedtaget af URG 

Se reglerne for udtagelse. Kun dommerne deltager og medlemmer af dommergruppen. 

 

 

viii. opretholdelse af licens i forhold til IFAGG krav 

Ja, og højt prioriteret pligt. IFAGG’s krav er pt. 1 B-konkurrence pr. sæson, dvs. pr. 

kalenderår. 

 

ix. informere om annoteret reglement, forklaring og eksempler mv. 

se pkt. iii 

 

x. aktivt fremme kommunikationen blandt de int. danske dommere 

Kommunikation med svarfrister og anden vigtig information / dialog sker på mail. 

Kun 1 emne i hver tråd. 

Øvrigt kan foregå på Facebook. 

 

 

B. Forslag til rettigheder 

i. antal konkurrencer, der arbejdes målrettet mod min. 2 udenlandske IFAGG konkurrencer 

hvert år 

ii. deltagelse på dommerkursus hvert år under hensyntagen til budget 

iii. frekvens af deltagelse på dommerkursus overholder som minimum IFAGG krav 

iv. deltagelse på fællesdommermøde (min. 1 pr år) 

v. dommerhonorar samt honorar for undervisning, konsulentbesøg, camps mv. 

 

 

C. Bestilling af egne rejser/ indsendelse af ”judge registration papers” 

Hvornår bør dette være foretaget for at sikre så billige rejser som muligt? 

 

Forslag fra AGG dommergrp: Dommer, som skal dømme, skal umiddelbart efter invitationen 

findes på IFAGG’s hjemmeside, dog altid senest 6 uger før konkurrencestartsdato have tilmeldt 

sig samt have bestilt fly, hotel og transport (lokalt) - dog undtaget, hvis invitation ikke foreligger 

på dette tidspunkt. Så skal det foretages indenfor samme uge som invitationen foreligger. 

 

Punktet udsat. 

 

 

D. Vidensdeling dommerkursus 2018 

Kort orientering omkring nye tiltag/ting. 

Hvordan ønskes vidensdeling fremadrettet? Det er vigtigt at sikre vidensdeling når ikke alle 

deltager i de samme dommerkurser og informationer givet på dommermøder ifm konkurrencer. 

 

Punktet udsat. 
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E. Feedback model efter konkurrencer 

Hvem skal se feedback før den sendes ud til de deltagende hold? 

Alle danske internationale dommere? 

Kun dem, der har dømt de enkelte kategorier?* 

Kun dem, der har dømt samtlige kategorier? 

*Denne model er besværlig i forhold til at alt skal samles i aldersklasser 

 

Punktet udsat. 

 

 

F. Honorar ved dommerbesøg  

URG har modtaget flere henvendelser fra EIF omkring dette relateret til AGG dommere.  

Hvad tænker I i forhold til dette? Beløb? Naturalier? Kørsel?  

 

Punktet udsat. 

 

 

G. Inhabilitetsregler efter dommerbesøg herunder alm. inhabilitetsregler  

Hvad er holdningen rundt om bordet? 

Max i alt 5 timer pr. dansk sæson i samme koreografi. 

Camp tæller ikke med som besøg. 

 

 

4. AGG Udtagelseskonkurrence 2018 

Evaluering efter ønske fra flere danske dommere 

Hvordan sættes dommerteam fremadrettet i forhold til formålet med konkurrencen (vurdere 

udviklingspotentialet kontra komme med en ”færdig i skabet serie”)?  

WCH 2020 ligger i november, hvor tænkes udtagelseskonkurrencen lagt for denne og de kommende 

sæsoner? Dommergruppens input ønskes. 

 

Punktet udsat. 

 

5. Konkurrencer 2020  

Hvad ved vi om disse lokationer i forhold til input til budget 2020? 

 

Punktet udsat. 

 

6. Rekrutteringsstrategi af nye dommere 

Input til indhold, hvor mange danske dommere skal der være, hvilke grundlæggende kundskaber skal 

være til stede før indstilling til IFAGG dommerkursus 

 

Punktet udsat. 

 

7. Eventuelt 

 

Intet 
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Mødedato: 20. august 2019 kl. 17.00 – 21.00  

Mødenavn: AGG fællesmøde AGG dommergruppe og int. AGG dommere – møde nr. 2 

Sted: Idrættens Hus, Brøndby 

Deltagere: Anna Knutzen (AK), Zarah Bonvang (ZB), Hanne Jensen (HJ), Julie Søndergaard (JS), Mette 

Jørck (MJ), Anette Hjermitslev Pedersen (AHP), Lotte Kok (LKO), LKO Deltog vedr. Budget 

2020, Dommerkurser, samt AGG dommer – Rettigheder og pligter 

Afbud: Ingen afbud 

Referent: AHP  

Ordstyrer: MJ 

 

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt med Budget og realiseret 2019/2020 som første og 

selvstændige punkt, dommerkurser, samt ekstra punkter nævnt under eventuelt 

 

 

2. Budget og realiseret 2019/2020 

A. Budget og realiseret 2019: Vi har økonomi til at sende 2 dommere til WC III i Tallin og 2 dommere til 

WC IV i Budapest, hvor vi samtidig returnerer ca. kr. 5.000,- til URG til at dække underskud.  

Pulje kr. 50.000,- fra 2018 er reserveret til fremtidige år til AGG- og RSG dommerne samt tværgående 

aktiviteter, fx camps. 

 

B. Budget 2020: Godt udgangspunkt, vi bestræber os på at få minimum 2 og gerne 3 konkurrencer pr. 

dommer. 

Der er mulighed for at sende dommere til WC IV i Kuala Lumpur, såfremt der vil ligge et 

dommerkursus samtidig. 

Når IFAGGs kalender bliver opdateret, kigger vi på budgettet og muligheder igen, og opdaterer 

derefter.  

 

 

3. Dommerkurser 

Information fra LKO: 

Dommerkurser vil fremadrettet pr. 1. januar 2020 blive betalt og koordineret af GymDanmark. 

GymDanmark vil tilgodese dommernes individuelle behov. Der er afsat et budget på kr. 450.000,- til en 

4-årig periode (01-jan-2020 – 31-dec-2024) til at dække kurser for samtlige discipliners internationale 

dommere.  

Udviklingsplan: De 6 internationale AGG-dommere skal udarbejde en udviklingsplan på kort og lang sigt 

til GymDanmark, gerne med tidsperspektiv. LKO udarbejder oplæg til et skema. 
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4. AGG dommer - Rettigheder og pligter  

Vi arbejder videre med oplæg fra 17-dec-2018, se bilag til pkt. 4 nederst.  

Dokumentet er blevet gennemgået og rettet til. Stadig et enkelt hængeparti vedr. udtagelse (pkt. A.6 i 

bilag til pkt. 4, med sort tekst og overstreget med gult), som bliver videre drøftet på et telefonmøde 

snarest.  

 

4.1 Vedr. regler for udtagelse, overvej meget gerne på forhånd, hvordan vi sikrer, at der minimum skal 

være 3 nationale dommere, der udtager, idet der vil være situationer, hvor der kun er 2 danske 

dommere, der har dømt en given række. Hvem skal være den 3. dommer og hvordan tænkes rollen? 

 

4.2 OBS! GymDanmarks udkast til forpligtelser gældende for alle discipliner, som er gengivet herunder, 

og som skal gælde pr. 01-jan-2020. Der er GymDanmark bestyrelsesmøde 27-aug-2019, derfor ville det 

være hensigtsmæssigt at drøfte disse forpligtelser på vores møde, så vi kan kommentere fælles: MJ og 

AHP laver oplæg, som de 6 dommere bliver enige om og sender til direkte til ESL inden 27-aug-2019. 

 

Forpligtelser for uddannede internationale dommere 

• Skal stå til rådighed for GymDanmark og klubber ved arrangementer, hvor internationale 

dommere er påkrævet  

• Skal som minimum dømme otte nationale konkurrencer inden for den fireårige cyklus passer 

ikke i AGG-regi, da AGG har præcis 8 nationale konkurrencer inden for cyklus, hvilket 

betyder, at der ville være tale om 100% deltagelse. Der må tilgodeses en vis fleksibilitet, fx 

er der hvert år en AGG-konkurrencen i påskeferien, hvor det må være tilladt at holde ferie 

• Skal som minimum dømme fem internationale konkurrencer i landsholdsregi inden for den 

fireårige cyklus (internationale klubkonkurrencer ligger ud over dette antal) ikke relevant for 

AGG dommere, da der ikke eksisterer landshold i AGG-regi 

• Skal stå til rådighed for uddannelse af nationale dommere i Danmark  

• Skal i samarbejde med aktivitetsudvalget og landstræneren/ne sørge for, at den erhvervede 

viden på kurserne hurtigst muligt efter hjemkomsten videreformidles til klubtrænere og 

landshold, for optimering af gymnastikken generelt bør omformuleres, da der ikke eksisterer 

landshold i AGG-regi (udelad evt. ’og landstræneren/ne’ og ’og landshold’ 

• Skal deltage i GymDanmark dommerseminar, når disse udbydes 

• Ved internationale invitationskonkurrencer tages der hensyn til personlige forhold i relation 

til antale gange, man sendes ud. Dette aftales individuelt mellem dommer, administration og 

aktivitetsudvalg 

• Rettigheder mangler 

• Dommerkurser mangler 

 

 

5. Annoteret reglement 

Det er en fælles opgave. Vi har brug for frivillige hænder.  

Vi taler videre om dette på et senere tidspunkt. 
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6. AGG viden til VestDanmark 

Nogle AGG dommere drager til Jylland en weekenddag i efteråret, for at assistere de jyske hold. Mere 

info følger.  

Hovedsageligt kommentering på koreografier. AGG dommergruppen arbejder videre med ideen og 

kommer med et oplæg. 

 

 

7. Evt.  

• Henvendelse fra Elara, Spangsbjerg – alle er interesseret, AHP kontakter træneren og vender tilbage, 

så vi kan lægge en plan  

• Camp 21/22-sep-2019 – med udgangspunkt i reglementet, hvordan højnes kvaliteten i gymnastikken? 

MJ, ZB, JS 

• AK skal søge barselsorlov hos IFAGG for 2020 inden 31-dec-2019 

• Dato for udviklingsplan dommere skal aftales i dag – tirsdag 24-sep-2019 kl. 17.00 

 

 

 

 

AGG fællesmøde AGG dommergruppe og int. AGG dommere 2018 og 2019: 

Mødenr. Dag Tid Sted 
Referat godkendt 

/På hjemmeside 

1 17.12.2018 20.00- 22.00 Greve Idrætscenter Samlet referat med Aug-mødet 

2 20.08.2019 17.00 – 21.00 Idrættens Hus Samlet referat med dec-mødet 

3 ??.??.2019    
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Bilag til pkt 4: 

 

AGG-dommer. Pligter og rettigheder 

 

A. Pligter 

 

1. Dommervirke i ind- og udland 

Nationale konkurrencer: Det forventes, at alle dømmer flest mulige rækker ved danske 

GymDanmark C-konkurrencer.  

Det forventes, at alle dommere prioriterer GymDanmark konkurrencer højt, dog er der plads til, at 

man kan melde afbud. 

 

Internationale konkurrencer: Dommerne dækker så vidt muligt alle IFAGG A- og B-konkurrencer 

(inkl. ”solo” B-konkurrencer), hvor danske hold deltager. Højeste prioritet er konkurrencer med 

dansk deltagelse samt VM, EM og World Cups, samt B-konkurrencer afholdt samtidig med disse.  

 

2. Vidensdeling blandt danske AGG dommere 

Vidensdeling efter dommerkursus, internationale konkurrencer, educational events og lign. 

Så vidt muligt aftales mødet inden afrejse til afholdelse hurtigst muligt, som udgangspunkt senest 

1 måned efter aktivitetens afslutning. Mødet kan afholdes som fysisk eller virtuelt møde. 

Tovholder er den/de dommer/e, der har været afsted. 

 

3. Vidensdeling i AGG miljø 

Annoteret reglement opdateres løbende efter dommerkurser og konkurrencer samt evt. andre 

begivenheder fx educational events og evt. Key Take Aways. 

Instruktører forsynes med for dem relevant info, herunder fx ovenstående, forklaringer, eksempler 

mv. 

 

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. 

 

5. Undervise på kurser, medvirke til dommersessions på camps og lign. i URG-regi, dog er der plads 

til, at man kan melde afbud. 

 

6. Udtagelse af rejsende hold jf. retningslinjer vedtaget af URG 

Se reglerne for udtagelse. Kun dommerne og medlemmer af dommergruppen deltager. 

Udtagelsen foretages af de dommere, der har dømt den pågældende række, dog tilstræbes det at  

være minimum 3 dommere pr. række. I rækker, hvor der umiddelbart kun er 2 danske dommere, 

spørges de kollegadommere til råds, der er til stede, men ikke har dømt den pågældende række. 

Alternativt spørges de udenlandske dommere, der har dømt den pågældende række. Desuden har 

de øvrige habile dommere taleret på generelt plan ved alle rækker (drøftes fortsat).   

  

7. Opretholdelse af licens i forhold til IFAGG krav 
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8. Aktivt fremme/deltage i kommunikationen blandt de internationale danske dommere 

Kommunikation med svarfrister og anden vigtig information / dialog sker på mail. 

Kun 1 emne i hver tråd. 

Øvrig kommunikation kan foregå på Facebook. 

 

9. Bestilling af egne rejser/indsendelse af ”judge registration papers” 

Dommerne skal tilmelde sig konkurrencerne, købe flybilletter, reservere hotel og evt. lokal 

transport mv. tidligst muligt jf. nærmere nedenfor. Ved manglende kvittering for tilmelding skal 

kontoret bedes om at rykke IFAGG herfor. 

 

I IFAGGs nye General Rules skal holdene tilmeldes, som følger: 

 

1. Min. 3 mdr. før VM og IFAGG Trophy, hvorfor dommerne skal tilmelde sig og købe flybilletter 

senest 3 mdr. før. 

 

2. Min 2 mdr. før til Continental Championships (fx EM) og WC’s, hvorfor dommerne skal tilmelde 

sig og købe flybilletter senest 2 mdr. før. Såfremt invitationen findes på IFAGGs hjemmeside 

før, skal dommerne bestræbe sig på at tilmelde sig senest 1 uge efter, invitationen findes på 

IFAGGs hjemmeside. 

 

3. Ved øvrige konkurrencer skal dommerne bestræbe sig på at tilmelde sig senest 1 uge efter, at 

invitationen findes på IFAGGs hjemmeside.  

 

Det er hver enkelt dommers pligt at tilmelde sig alle steder som anført i invitationen, købe flybillet, 

reservere hotel, arrangere evt. lokal transport mv. rettidigt. 

 

 

B. Rettigheder 

1. Antal konkurrencer - der arbejdes målrettet mod min. 2 udenlandske IFAGG konkurrencer 

hvert år 

2. Sikret min. årlig dommeraktivitet til opretholdelse af licens 

3. Deltagelse på dommerkursus under hensyntagen til udviklingsplan 

4. Frekvens af deltagelse på dommerkursus overholder som minimum IFAGG krav 

5. Deltagelse på nationalt fælles AGG-dommermøde (min. 1 pr år) 

6. Deltagelse i educational events og lign. under hensyntagen til budget 

7. Dommerhonorar ved konkurrencer samt honorar for undervisning, konsulentbesøg, camps 

mv. 

8. Udviklingsplan (kort- og langsigtet) for hver dommer og én samlet 

9. Som international AGG-dommer er det tilladt at have andre aktiviteter 

10. Løbende dialog med relevante arbejdsgrupper/URG 

 

 

 


