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Mødedato: 29. april 2019 kl. 18.00 – 21.00  

Mødenavn: AGG dommergrp - møde 6  

Sted: Greve Idrætscenter 

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

Afbud: N/A 

Referent: Mette Jørck (MJ)  

Ordstyrer: Anette Hjermitslev (AHP) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Punkt tilføjet: DM 2020 

Dagsordenen prioritet ift mødelængde. 

 

 

2. Nyt fra URG 

Mail fra GymDanmarks formand til alle medlemmer af IFAGG Council om diverse forhold, herunder 

IFAGG’s manglende svar på henvendelser fra GymDanmark, samt at IFAGG bør prioritere bedre interne 

forhold, inden nye aktiviteter igangsættes. 

 

Møde d. 7/5-19 mellem GymDanmarks formand, LKO og Head of Delegation (Tine Bull) om forberedelse 

til IFAGG General Assembly. 

 

Stævnekalender for 2019 / 2020 er lagt.  

Udtagelseskonkurrencen afholdes d. 16.-17. november 2019 i Sorø. 

DM afholdes d. 2.-3. maj 2020 i Greve. 

I referat fra URG-møde d. 7. april 2019 findes en samlet oversigt over afholdte konkurrencer i URG-regi. 

 

Camp-gruppen arbejder på en camp til afholdelse d. 21.-22. september 2019 med Victoria og Pascal fra 

Østrig. 

 

 

3. Nyt fra de internationale danske dommere 

Konkurrencer 1.-4. april 2019 i Singapore. AHP og MJ deltog. IFAGG udtrykte specifik tak for Danmarks 

dommerdeltagelse. 

Lodtrækning på dommermøder: Lodtrækningsproceduren til CC og WC blev i Singapore ændret, så en 

dommer, der trækker blanco i indledende, automatisk er i panel i finalen. 
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Dommerkursus d. 5.-8. april, hvor AHP og MJ også deltog. Dommerkurset blev holdt i en fin  

atmosfære. Der deltog primært nye dommere og level 3 dommere fra Asien. 

AHP og MJ gik til level 2 eksamen og bestod. 

Det bør overvejes fremover at kombinere dommerdeltagelse i en konkurrence med dommerkursus, hvor 

det er muligt praktisk og under hensyntagen til økonomi. 

AHP og MJ udarbejder evaluering af dommerkurset, der sendes til IFAGG via GymDanmark-kontoret. 

 

 

4. Økonomi 2019 

Kvartalstal for Q1 endnu ikke modtaget fra kontoret. De videresendes til res-agg, så snart de foreligger. 

 

Budgetopfølgning WC I og II. 

Punktet udsættes til næste møde 

 

 

5. Budget 2020 

Opdatering fra pitch møde. 

URG har foreslået følgende: 

1. Et stærkere brand i form af, URG-dommerne fremstår med et klart GymDanmark budskab / 

logo til danske konkurrencer.  

2. Mere gymnastik for pengene i form af IT-optimering af konkurrenceafvikling i alle 3 

discipliner 

 

Der skal afleveres driftsbudget 2020 d. 1. maj 2019. 

 

 

Beslutningspunkter:  

 

6. Fælles dommer- og dommergruppemøde december 2018: 

Godkendelse af referat. 

Ref. Godkendt. 

Datoforslag for nyt dommermøde med alle dommere.  

 

Arbejd videre med oplæg til dommergruppe i forhold til retningslinjer. 

Udsættes til næste møde. 

 

Indstilling: 

Godkendelse af referatoplæg. 

Videreforarbejdelse af oplæg. 

 

 

7. DM AGG  

Opgavefordeling, dommerstatus, øvrige ting. 

Servicering af de udenlandske dommere. 
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Dommermøde og lodtrækning 

AHP og MJ styrer dommermøderne og lodtrækning. 

Dommergaver, LKO, AHP og MJ kommer med forslag. 

Øvrige praktiske opgaver blev aftalt og fordelt. 

 

Indstilling: 

Fordeling af opgaver til DM AGG. 

 

 

8. IFAGG GA kandidater  

Kandidater til valg af IFAGG præsident og board medlemmer. 

Er der udfordringer i forhold til nogle kandidater? 

 

Indstilling: 

Prioritering af kandidater til videreformidling til URG/ bestyrelsen 

 

Indstilling fra de 6 danske internationale dommere gennemgået. 

Få tekstmæssige ændringer skal foretages. Derefter mailes til LKO, som forelægger indstillingen for URG. 

 

 

Debatpunkter:  

 

9. Referater fx fra URG, hvad med de bilag, der henvises til, og som ikke er der? 

LKO: Disse er en del af referatet, med mindre andet taler derfor. 

 

 

10. Drejebog for IFAGG konk. på dansk grund. 

DK følger "god skik" ved konkurrencer. Dommerteams (niveau / erfaring) ved konk. på dansk grund, 

herunder Easter Cup og dommer"erfaringer". 

DK spørger IFAGG, hvad det er, Gymdanmark skal kontrollere ved internationale konkurrencer.  

Det bør foreligge på skrift, så der ikke er tvivl om regler, samt hvad IFAGG mener, GymDanmark skal 

kontrollere. 

 

Desuden bør IFAGG informeres om, vi har en grundlovssikret ret til at forsamle os i DK. 

LKO: helt korrekt, men IFAGG anmoder deres medlemmer om at informere IFAGG om alle AGG-

konkurrencer afholdt i medlemmets land. IFAGG’s logo må kun anvendes på A- og B-konkurrencer. 

Skrevne retningslinjer følges fra IFAGG. 

 

 

Orienteringspunkter – bordet rundt  

Ingen punkter 
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11. Valg af referent og mødeleder til næste møde 

Næste møde: 10/7-2019  

Referent: LKO 

Mødeleder: MJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Nej/Nej 

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 Ja/Ja 

7 Maj TBD TBD  

Fælles AGG 

dommermøde 
Juni TBD TBD  

8 September TBD TBD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


