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Mødedato: 30. september 2019 kl. 19.15 – 21.15  

Mødenavn: AGG dommergrp - møde 11 

Sted: SKYPE 

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

Afbud: N/A 

Referent: Anette Hjermitslev Pedersen (AHP) 

Ordstyrer: Mette Jørck (MJ) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Herunder prioritering af dagsorden. 
 

2. Nyt fra URG  
I. Easter Cup er ikke godkendt som B-konkurrence, med den begrundelse fra IFAGG, at 
konkurrencen ligger inden for 2 uger fra worldcup II. Det er for nuværende uvist, om Easter Cup 
afholdes som en C-invitationskonkurrence. Se udsnit fra IFAGG Conflicting Dates Policy af 21-sep-
2019: 

World Cup & Challenge Cup event:  
Quarantine time: two (2) weekends prior and during same dates of IFAGG World cup and Challenge 
Cup event it is forbidden to organize any international AGG competitions. 
 
Vi afventer endelig beslutning fra Greve G&T. 
 
II. I forb. m. underskud i 2019 på forventet ca. kr. 100.000 ønsker GymDanmark, at URG 
foreslår to nye initiativer i 2019 og to nye initiativer i 2020, som dels skaber overskud i URG-kassen,  
dels giver flere aktive gymnaster.  
 

3. Nyt fra de internationale danske dommere 
I. De 6 dommeres arbejde på IDP er under udarbejdelse; dommerne mødes igen ultimo oktober 
og arbejder videre på IDP.  
 
II.  WC IV status for dommere: En dommer har meldt fra pga. sygeorlov; erstatning er fundet og 
to danske dommere tager afsted, som planlagt. 
 
III. Vedr. Elitecamp januar 2020, se punkt 7. 
 
IV. IFAGGs henvendelse til GymDanmark om mulige kandidater fra Danmark til IFAGG 

arbejdsudvalg. 
De danske dommere bakker op om, at det vil være relevant at have en dansk repræsentant i 
IFAGGs tekniske udvalg (Technical Committee). Alle dommere er ærgerlige over, at GymDanmarks 
ledelse ikke har informeret os på forhånd vedr. den generelle henvendelse fra IFAGG. 
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4. Økonomi 2019 

Budgettet holder. Halvårsrapport fra GymDanmark er ikke kommet i endelig version endnu. Det er 
meget svært at få overblik over de afholdte udgifter. 
 

5. Budget 2020 
Budget for dommerrejser ser fornuftigt ud, og vi kan dække de konkurrencer, hvor vi forventer 
dansk deltagelse. 
 

6. Udtagelseskonkurrencen 
URG vil gerne bede dommergruppen (den store) 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 i 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? 
Dommerne anbefaler, at udtagelseskonkurrencen bliver liggende, hvor den er nu, altså i november. 
Vedr. Short program, ønsker vi, GymDanmark kontakter IFAGG og informerer om vigtigheden af at 
få oplyst det kommende konkurrenceårs tema for Short Program meget tidligere, end tilfældet har 
været i år. 
 
Når vi kender holdlister, skriver URG og AGG dommergruppen ud, at vi gerne vil have 
forhåndstilkendegivelse på, hvilke B- og A-konkurrencer i foråret 2020, holdene ønsker at deltage i. 
Der vil blive skrevet evt. ud til klubberne i samarbejde med campgruppen, se ovenfor. 
 
Dommere: vi har indtil videre kun fået en tilkendegivelse og har flere forespørgsler ude. 
 

Beslutningspunkter:  
 

Ingen indkomne bestutningspunkter  
 

Debatpunkter:  
 
7. AGG elite camp januar 2020  

Oplæg til undervisere og indhold: Agg dommerne spørges på deres fællesmøde 
Elitecamp januar 2020: URG i samarbejde med camp arbejdsgruppen vil kontakte klubber for ønsker 
om aktiviteter på campen, herunder at gentænke camp strukturen. Kunne der evt. være et 
idekatalog med større valgfrihed for deltagelse? 
 

8. Tjekliste konkurrencer 
Dette punkt behandles separat inden næste møde (AHP); tidligere og meget detaljerede 
anvendte tjeklister i forb. AGG konkurrencer i Danmark skal gennemgås og indarbejdes i 
nuværende tjeklister. 
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9. Sanity check af hjemmeside dokumenter  
Dette punkt behandles separat inden næste møde (AHP) 
Vi skal sikre os, at de styredokumenter, vi har liggende på www.gymdanmark.dk er 
opdaterede. Vi vil indsætte et sanity check i vores årshjul.  
 

10. Brug af dommermail, hvornår bruger vi den? 
Dette punkt behandles separat inden næste møde (MJ) 
 

11. Evaluering af basiscamp 21-22 sept 2019 i Greve 
Stor deltagelse på campen. Dommermodulerne fungerede generelt godt, der var to undervisere på 
hvert modul. For gymnaster under 10 år var der udfordringer i det nuværende set-up. Pas på med 
antallet af deltagere i forhold til undervisere, for at alle får et udbytte. Der er ikke kommet 
evaluering fra deltagende hold/instruktører. 
 

12. Missing gymnast – reglement 
For nuværende følger vi IFAGGs skrevne regler, dvs. således som URG fortolker reglementsteksten. 
Der er imidlertid mulighed for at søge dispensation via URG.  
Dansk dommer, der deltager på dommerkursus i Polen 2-6 oktober i år, vil undersøge sagen via 
kursets undervisere og give besked til AGG dommergruppen. 
 

Orienteringspunkter – bordet rundt  
 
13. Deltagelse i internationale udvalg 

Vi har i dag erfaret, at Rope Skipping har mulighed for at indstille danske kandidater til internationalt 
udvalg. GymDanmarks ledelse har for nyligt vurderet, at dette pt. ikke er muligt for AGG, se i øvrigt 
under punkt 3. 
 

14. Eventuelt 
Ifølge GymDanmarks kontor mangler der referater fra følgende møder: 2, 6, 8, 9. Vi undersøger og 
får afsluttet de referater, der mangler. 
 
Til næste møde: Henvendelse til URGs kontaktperson til bestyrelsen – bliver sat på næste mødes 
agenda 
 

15. Valg af referent og mødeleder 
Næste møde:  (Skype) 29. oktober 2019 kl. 18.15 -21.00 
Referent: MJ 
Mødeleder: LKO 
 

 
 
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  

http://www.gymdanmark.dk/
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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 Nej/Nej 

8 12.08.2019 17.00 – 21.00 SKYPE - 

Fælles AGG 
dommermøde 24.08.2019 17.00 - 21.00 Brøndby  

            9 02.09.2019 19.00 – 21.00 SKYPE Nej/Nej 

10 16.09.2019 19.00 – 21.00 SKYPE Nej/Nej 

11 30.09.2019 19.15 – 21.15 SKYPE Ja/Ja 

 
 

 

 


