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Mødedato: 29. oktober 2019 kl. 18.15 – 21.00  

Mødenavn: AGG dommergrp - møde 1 

Sted: SKYPE 

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

Afbud: N/A 

Referent: Mette Jørck (MJ) 

Ordstyrer: Lotte Kok (LKO) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Enighed om vi ikke kan nå hele dagsordenen igennem.  

Ikke behandlede punkter er udeladt og overføres til næste møde.  

 

 

2. Nyt fra URG  

URG har godkendt Greve Seniors dispensationsansøgning, så de kan blive genvurderet. 

Holdet skal genvurderes, idet der har været udskiftning af mere end 1 gymnast fra DM til nu. 

Baggrunden for dispensationsansøgningen er: 

Det er kommet frem, at Greve Senior har haft udskiftning af mere end 1 gymnast fra DM juniorhold 

til nuværende seniorhold til trods for, at LKO på skypemøde i AGG dommergruppen tidligere har 

meddelt, at dette ikke var tilfældet. LKO informerede dommergruppen på grundlag af skriftlig 

information fra en repræsentant for holdet, at 1 gymnast var stoppet, og 3 kommet til, hvilket ikke er 

en udskiftning af 2 eller flere gymnaster. 3 gymnaster er stoppet, og 3 nye gymnaster er startet.  

I henhold til nuværende udtagelsesprocedure opdateret maj 2018 betyder det, at holdet skal 

genvurderes, før de kan stille op i en international konkurrence. 

Desuden står der i samme udtagelsesprocedure, at holdet skal stille op i en B konkurrence, og ikke, 

som holdet er tilmeldt, i en A konkurrence (WC IV). 

 

URG har godkendt de danske dommeres forslag til udtagelsesprocedure til Udtagelseskonkurrencen 

2019 i 12-14 år. Forslaget lyder: 

Til udtagelseskonkurrencen 16.-17. november 2019 vil der kun være 2 danske dommere, der dømmer 

børnekategori 12-14 år.  

Vi foreslår, at vi i denne række får hjælp af to udenlandske level 1 dommere, der naturligvis vil 

dømme den pågældende række, og derefter skriftligt vil give os deres oplæg til udtagelse af hold for 

rækken til at kunne deltage i internationale konkurrencer i udlandet i 1. halvår af 2020. Således vil de 

to danske dommere, der har dømt den pågældende række, have et bredere grundlag for at udtage 

hold i rækken. 
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Der ønskes på sigt evt. en anden løsning, ovennævnte ønskes derfor kun gældende for 

udtagelseskonkurrencen 16.-17. november 2019. 

  

Ane Kruse er på Rep.-mødet valgt til URG i stedet for Louise Jørgensen. 

 

 

3. Nyt fra de internationale danske dommere 

1. Fra AGG-Dommerkursus i Polen okt. 2019: 

IFAGG Konkurrence-kalender:  

Der er stadig 3 konkurrencer undervejs til IFAGGs konkurrencekalender 2020. (Hong Kong dec. 

2019 kan være en af dem.) 

Husk book aldrig fly, før invitationen er på IFAGG's hjemmeside. 

 

C-konkurrencer vises ikke i IFAGG's konkurrence-kalender. 

IFAGG's logo må ikke bruges ved C-konkurrencer. 

 

Astma. 

IFAGG skal informeres (valid documentation) om gymnaster, der har Astma og deltager i A-

konkurrencer. 

 

Konkurrencer afholdt i Danmark. 

GymDanmark skal som medlem af IFAGG skrive til IFAGG og informere om alle de konkurrencer 

(datoer), der afholdes i Danmark, nationale som internationale, herunder altså også Denmark 

Open og Easter Cup i 2020. Det er ikke en godkendelse, men blot information til IFAGG. 

 

Fradrag for manglende gymnast. 

Hvis en gymnast forlader gulvtæppet i løbet af serien, så er fradrag 0,5 (missing gymnast) + 0,1 

for at overtræde konkurrencearealet, jf. reglementet pkt. 1.3.1. 

 

Man må gerne starte serien med 5 gymnaster på gulvet, når der er tilmeldt min. 6 gymnaster til 

konkurrencen. Dette giver et fradrag på 0,5 point i EXE-karakteren. Dette fremgår ikke af 

reglementet. Repræsentanter fra IFAGG's Tekniske Komite har lovet, at denne regel vil blive 

præciseret i kommende reglement. 

 

Internationale AGG- dommereksamener (ikke alle regler omtalt). 

Det kræver AGG erfaring nationalt, før man kan komme på IFAGG dommerkursus level 3. 

Der skal sendes AGG-CV til IFAGG inden første internationale dommerkursus. 

IFAGG har udsendt info herom okt. 2019. 

 

Ingen speciel rækkefølge for Deep Technique Course og de 4 A-konkurrencer for at kunne gå til 

level-2 eksamen.  

Begge kriterier skal bare være opfyldt inden første forsøg til level-2 eksamen. 

 

Nyt kursus “Judges Skills Course” som krav før første level-1 eksamen. 

 

Ny regel:  

Fra 2020 skal alle internationale dommere på dommerkursus mindst hvert andet år. 

Undtagelser: Barselsorlov, sygdom og eller position (aktiv) i IFAGG. Vigtigt at undtagelser  

meddeles til IFAGG officielt fra medlemmet, dvs. i vores tilfælde fra GymDanmark. 
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2. Fra WC3 i Tallinn oktober 2019: 

AHP og MJ har på dommermøde i oktober 2019 i Tallinn (til WC3) spurgt, om der må afholdes en 

Open National Competition inden for karantæneperioden før og samtidig med en WC. 

Medlemmer af IFAGG må ikke, men klubber må gerne. 

LKO informerer URG og Greve herom. 

 

 

4. Økonomi 2019 

Der er øgede omkostninger til forplejning ved dommerkurser og konkurrencer. 

 

 

5. Budget 2020 

Det har vist sig, at der er mindre forplejning til dommerkurser og konkurrencer end tidligere, hvilket 

skal indregnes i budget 2020. 

MJ regner på det og sender til dommergruppen. Derefter skal CKR informeres. 

 

 

Beslutningspunkter:  

 

6. Møderække 2019/220 

Fastsættelse af nye møder for sæson 2019/2020 

Det tilstræbes, at der afholdes møde 1 gang om måneden.  

Skype-møder 2 gange i kvartalet, tirsdage kl. 19.00-21.30. 

Fysisk møde ca. hvert kvartal, skiftevis onsdage og fredage kl. 15.30-19.00. 

 

 

Debatpunkter:  

 

7. Forum for Rytmisk Gymnastik 

Vi prøver i alt, hvad vi skriver at informere om Facebook-gruppen Forum for Rytmisk Gymnastik.  

Det respekteres, at ikke alle er på Facebook, så derfor sendes også mail til miljøet. 

 

8. Udtagelseskonkurrencen generelt – har vi styr på det 
AHP spørger de danske dommere om deltagelse i dommermiddag. 

AHP udarbejder velkomstbrev til dommerne. 

AHP sørger for papirer til dommerne (dommer”kuverter”). 

AHP laver liste over holdene i 12-14 år til de to level 1 dommere, som de kan benytte til deres feed-

back til de danske dommere.  

AHP- kontakter de to level 1 dommere og beder om deres ekstra rolle i forbindelse med udtagelse i 

række 12-14 år. 

 

AHP eller MJ instruerer dommerpiger, tidtagere og linjedommere begge dage. 

MJ beskriver hvorledes dommerlodtrækningen foretages til brug for AHP og MJ. 
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MJ spørger alle danske dommere, om de vil give feed-back til hold, der ikke udtages til 

Udtagelseskonkurrencen (fordeles mellem dommerne), og om de vil tænke på, hvad vi gør på 

længere sigt med feed-back. 

 

LKO sørger for computer mv. 

LKO medbringer honorarafregninger til de danske dommere.   

LKO skriver til alle deltagerne i Udtagelseskonkurrencen, bl.a. at de allerede senest d. 25. november 

skal oplyse AGG-Dommergruppen, hvilke internationale konkurrencer de forventer at deltage i 

udover WCI og WC3 (med EM) samt konkurrencer afholdt i forbindelse med disse 2 konkurrencer.  

Desuden at man skal huske at melde sig ind i Facebookgruppen Forum for Rytmisk Gymnastik. 

 

 

Orienteringspunkter – bordet rundt  

 

9. Valg af referent og mødeleder 

Referent:  

Mødeleder: 

Næste møde: Onsdag d. 27. oktober 2019 kl. 15.30 – 19.00 (Fysisk møde) 

 

AGG dommermøder sæson 2018-2019: 

Mødenr. Dag Tid Sted 
Referat godkendt 

/På hjemmeside 

1 29.10.2019 18.15 – 21.00 SKYPE Ja/Ja 

2 
onsdag 

27.11.2019 
15.30 – 19.00 

Greve 

Idrætscenter 
 

3 
tirsdag 

december 
19.00 – 21.30 SKYPE  

4 
tirsdag 

januar 
19.00 – 21.30 SKYPE  

5 
fredag 

februar 
15.30 – 19.00 

Greve eller 

Brøndby 
 

6 
tirsdag 

marts 
19.00 – 21.30 SKYPE  

7 
tirsdag 

april 
19.00 – 21.30 SKYPE  

8 
onsdag 

maj 
15.30 – 19.00 

Greve eller 

Brøndby 
 

             20.06.20 10.00 – 16.00 
Odense, fælles 

sommerseminar 
N/A 

9 august 19.00 – 21.30 SKYPE  

10 september 19.00 – 21.30 SKYPE  

 


