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REFERAT 

1. Valg af dirigent 

Jens Stensgaard 

2.  Beretning 

Se aktivitetsberetning 

 

3. Regnskab  

Se aktivitetsberetning 

Spørgsmål: 

Hvorfor skal URG spytte mere i kassen end andre udvalg? 

Generel diskussion omkring den nye regnskabsopstilling og fordeling af penge. 

4. Strategi 

Se slides  

 

Bemærkninger:  

- Der ønskes en AGG-strategi fra URG. 

Udvalget tager dette til efterretning, men ønsker også en samlet strategi for 

hele den rytmiske gymnastik.  

- Der diskuteres om mere dialog og sparring med foreningerne, men også på 

tværs af discipliner.  

- Diskussion omkring Microernes deltagelse ved konkurrencerne og 

medaljeceremonierne – ny struktur som er i overensstemmelse med 

forbundets overordnede Talent-og Elite strategi.  
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5. Budget 

Se opstilling af budgettet i aktivitetsberetningen 

 

Bemærkninger: 

Hvad dækker landshold over? 

Opklaring: Landshold dækker over både AGG og RSG-aktiviteter 

 

 

6. Indkomne forslag 

Ingen forslag 

7. Eventuelt 

- Dialog om hvornår udtagelseskonkurrencen skal ligge  

- Ændringer i IFAGG- kalenderen ønskes oplyst  

- Mulighed for konkurrencedatoer før januar? Udfordringen er at IFAGG-

kalenderen kommer senere, men de kan sagtens komme ud før.  

- Landsholdchef hvilken betydning har det for RSG?  

Der vil være en drøftelse med hvert udvalg og så laves der plan for arbejdet og 

strategi for de enkelte.  

- Kan man få linjedommerne i RSG med til dommermøderne, da de ikke er klædt 

rigtigt på? I Grand prix har man en ansvarlig i dommergruppen som klæder 

linjedommerne på, så muligt at bruge denne form.   

- Forslag om ændring af licensen for micro – så det bliver en begynderlicens 

- Opfordring til mere feedback til udvalget omkring ønsker til kurser  

- Diskussion omkring kloning af AGG og GPR vedr. reglementer, dommere og 

kurser mm., men også med tanke på RSG  

- GymTræner 2 – Basis, opfordring til at tage på denne uddannelse især for 

erfarne trænere - stor ros til uddannelsen og stærk anbefaling. 

- Der er stor mangel på Grand Prix dommere – opfordring til at sende folk afsted 

på uddannelse  

  

 

/26. oktober 2019 Janne Jelstad 


