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Mødedato: 22. januar 2019 kl. 15.30 – 18.30  

Mødenavn: AGG dommergrp - møde 3 

Sted: SKYPE/TEAMS 

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

Afbud: N/A 

Referent: Anette Hjermitslev Pedersen (AHP)  

Ordstyrer: Mette Jørck (MJ) 

 

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt 
 
 

2. Nyt fra URG  
- Ny struktur på kontoret, hvor der inddeles i internationale opgaver og nationale opgaver. 

Vedr. internationale opgaver skal der fremadrettet rettes henvendelse til ESL, som er 
overflyttet til de internationale opgaver og refererer til landsholdschefen. Vedr. nationale 
opgaver skal der fremadrettet rettes henvendelse til sport@gymdanmark.dk.   

- På URG møde d. 16/2 deltager landsholdschefen, hvor URG iflg. LKO skal have en indledende 
snak med landsholdschefen om den igangværende udarbejdelse af en strategi i forhold til 
Elite- og Talentarbejde. URG har behandlet forslag fra gruppen om at invitere alle AGG/RSG 
arbejdsgrupper. URG ønsker at afholde første møde med landsholdschefen uden AGG/RSG 
arbejdsgrupperne, som vil blive inviteret til et efterfølgende møde om AGG og RSG. 

- URG bakker op om forslaget om at invitere AGG dommere til 1. runde DM GPR for at give 
tilbagemelding på mikro-rækken i udførsel, der i år ikke er officielt med i konkurrence. Det 
drejer sig om den 1. februar 2020, lokation Greve IC, der er i alt 10 hold i mikro-rækken. Se i 
øvrigt under punkt 9. ’Dommertilbagemelding på serier’. 

- Proces for indstilling til dansk kandidat til IFAGG technical committee – AJ har svaret, at det 
er bestyrelsen/ledelsen, der tager stilling til dette. LKO kontakter AJ for at få uddybet, 
hvordan processen kører, herunder hvordan vi indstiller en kandidat mv. De danske AGG 
dommere er enige om, at AGG sporten i Danmark vil nyde godt af dansk repræsentation i 
IFAGG technical committee.  
 

3. Nyt fra de internationale danske dommere 
- Tilmelding til internationale konkurrencer i 2020 – afventer tilbagemelding fra ESL, som har 

modtaget mail fra AGG træner herom i denne uge. 
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4. Sanity check af hjemmeside dokumenter  

LKO kontakter GymDanmark (kontoret) for tilretninger: 

- Afholdelse af internationale konkurrencer i udlandet – dokumentet bør gennemgås og 
opdateres af DON 

- Drejebog – review starter hos ESL, derefter AGG dommergruppen, og derefter evt. instruktør 
- AGG seminar 2014 og 2015 skal flyttes til folderen med mødereferater 
- Reglementer – slet første link under Æstetisk Gymnastik (det samme link ligger to gange) 
- Under reglementer Æstetisk Gymnastik, slet ’IFAGG Competition rules, short program 

(opdateret 22/9-2017)’ samt ’Info Short Program’ 
- Nyt opdateret reglement, både long og short programme, sendt 21. januar 2020 fra IFAGG til 

GymDanmark skal hurtigst muligt lægges op! 
- Slet IFAGG Licens info 2018 
- Slet IFAGG Age Categories_2017 
- Slet IFAGG Code of Discipline 2016, da dokumentet allerede ligger under reglementer 

Eksisterer der et sæt ethical rules? MJ og AHP undersøger 
 

5. Økonomi 2019 
Regnskab er modtaget for 2019, og vi kommer ud med en lille overskridelse under kr. 5.000,-, trods 
vores udfordring med faldende deltagere til vores konkurrencer. Tak til alle for indsatsen omkring at 
være økonomisk bevidst i alle henseender.  

- Hvordan hænger det sammen, at vi tidligere er blevet informeret om et estimeret underskud 
på kr. 100.000,-? Det færdiglåste regnskab fremsendes med afvigeforklaringer, når det er 
klar. (LKO) 
  

6. Budget 2020 
Afklaring, af hvordan økonomi deles, når man både deltager i en konkurrence som dommer og i 
forbindelse med denne deltager på et dommerkursus 

- MJ har aftalt møde med ESL i uge 9 for at gennemgå AGG dommernes 2020 budget og få 
afklaret ovenstående 

- Kan budgetbeløb overføres til næste budgetår? Fremadrettet (efter 2022) forventes VM ssv. 
afholdt hvert 2. år uden for Europa, hvorfor det ville være en god ide at kunne spare op, da 
det er vigtigt, at vi er til sted ved VM, herunder general assembly mm. LKO undersøger. 

 
Beslutningspunkter:  N/A 

 
Debatpunkter:  
 
7. GymDanmarks konkurrencekalender 2021 og IFAGGs konkurrencekalender 2021 

Opfølgning om information fra IFAGG er modtaget på 2021 datoer. 
- Dags dato endnu ikke modtaget  - ESL skal rykke IFAGG (AHP) 

 
8. Januar camp 2020 

- Opfølgning/evaluering – Campgruppen er ved at samle op på evaluering fra holdinstruktører, 
dommere og værtsforening.  



 

        Dagsorden/Referat AGG dommergruppe 

        Nr. 3 – 2019/2020                                                                    
 

3 
 

Strategi for AGG, herunder justering af udtagelseskriterier, skal ligge klar først, før vi kan planlægge 
camp for 2021. 
  

9. Dommertilbagemelding på serier  
Vi har tidligere talt om at udarbejde AGG feedback for holdenes performance under DM 1 rd (GPR) 
Alt efter antal skal der bruges flere dommere, mundtligt feedback gives lige efter endt række i et 
tilstødende lokale. 
Feedbacken er på et mere overordnet plan i forhold til en AGG serie og ikke om de enkelte 
sværheder er fået og må gerne gives til både gymnaster og instruktører. 
Samme kunne bruges til Udtagelseskonkurrencen, således at holdene også kan deltage , hvis de ikke 
ønsker at rejse men for at få feedback. 

- Enighed om, at AGG dommerne giver tilbagemelding til GPR konkurrencer. AGG 
dommergruppen foreslår følgende: 

 Vi sender en dommer til 1. runde DM d. 1. feb. i Greve 
 Vi sender to dommere til SM d. 29. feb.  i Ringsted 
 Vi sender to dommere til FM/JM d. 1. mar.  i Odense 

Metode: Hver dommer dømmer 1 række, og giver mundtligt feedback, efter at alle hold i 
rækken har været på gulvet.  

AGG dommerne skal spørges, om de kan give tilbagemelding på 1) mikro-rækken  til 1. runde DM 
samt 2) til regionsmesterskaberne SM/FM/JM, hvor børnerækkerne inkl. tweens-rækken prioriteres, 
og GPR dommergruppen skal have besked snarest (AHP).  

 
Orienteringspunkter – bordet rundt 
N/A 

 
 

10. Valg af referent og mødeleder Næste møde 
Referent:  Mette Jørck (MJ) 
Mødeleder: Lotte Kok (LKO) 
Næste møde:  Greve 
 

11. Eventuelt 
- Nyt reglement meddelt offentliggjort på IFAGGs hjemmeside, reglement gælder fra og med i 

går, 17. januar 2020. Reglementet er sendt til GymDanmark, att: ESL, som desværre ikke er på 
kontoret. LKO har skrevet og rykket Carsten. Dommerne og klubberne har brug for at få 
tilsendt reglementet her og nu. AHP og MJ rejser til Estland 24. januar for at dømme Mall 
Kalve 25. og 26. januar 2020. 
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AGG dommermøder sæson 2019-2020: 
 
 

Mødenr. Dag Tid Sted 
Referat godkendt 
/På hjemmeside 

1 29.10.2019 18.15 – 21.00 SKYPE JA/JA 

N/A 27.11.2019 15.30 – 19.00 
Greve 
Idrætscenter 

Planlægningsmøde med 
Campgruppen 
ingen referat 

2 18.12.2019 16.00 - 19.30 
Greve 
Idrætscenter 

JA/JA 

3 22.01.2019 15.30 - 18.30 SKYPE JA/JA 

4 26.02.2019 15.30 - 19.30 
Greve 
Idrætscenter 

 

5 25.03.2019 16.00 - 19.00 SKYPE  

6 april 19.00 - 21.30 SKYPE  

7 maj 19.00 - 21.30 SKYPE  

             20.06.20 10.00 – 16.00 
Odense, fælles 
sommerseminar 

Referat udsendes af URG 

8 august 19.00 - 21.30 SKYPE  

9 september 19.15 – 21.15 SKYPE  

 
 

 


