
 

Q & A Rytmisk Gymnastik 

Generelt 

Spørgsmål Svar 

Er det planen at første halve år af 2021 kører som sædvanligt, 

dvs. DM 1 og SM i februar, DM 2 i april og DM AGG i maj? 

I forhold til 2021 konkurrencer kan vi bekræfte at de ligger på de udmeldte datoer 

på mail omkring ansøgning af værtsforeninger. I forhold til AGG konkurrencen kan 

vi på nuværende ikke fortælle om det bliver en udtagelse eller et DM, da den 

beslutning ganske enkelt endnu ikke er taget. 

Hvornår tages Nødplan B i brug? Hvis myndighederne og GymDanmark forlænger forsamlingsforbuddet i den 

udstrækning at det ikke er forsvarligt at afholde konkurrencer i juni grundet 

manglende træningsmuligheder, vil vi tage Nødplan B i brug. Men vi afventer og 

følger de overordnede regelsæt for denne type aktiviteter. 

  

Æstetisk Gymnastik 

Spørgsmål Svar 

Hvad reglerne er ift internationale rejser i efteråret. Må vi rejse 

med en ny koreografi og udskiftet gymnaster i oktober? 

I forhold til at skifte koreografi og gymnaster, følges Udtagelseskriterierne, er der 

behov for at gå ud over disse, må URG ansøges om dette. Det betyder at I må gerne 

skifte koreografi, der er intet til hinder for dette. 

Tilmelding til AGG DM bliver vel ikke med deadline 1/4? For 

manges vedkommende bliver det jo i andre rækker, man stiller 

op. Bliver der meldt noget ud omkring det? 

Tilmeldingsfrist til DM AGG er sat til d. 15.09.20. Ingen havde nået at tilmelde sig til 

foråretskonkurrence, så alle kan frit tilmelde sig den række de hører hjemme i. 

Hvornår dækker Idrættens forsikring? Hvis event er aflyst inden afrejse dækkes afholdte (og ikke tilbagebetalte) udgifter 

af forsikringen. Link til ansøgningsskema: http://www.idraettensforsikringer.dk/  

AGG vil jo ligge i næste sæson, så hvordan kommer det til at 

foregå? Stiller man op med serien fra denne sæson eller den til 

næste sæson? Vores hold vil nemlig lave Short Program næste 

sæson, da en af pigerne skal på efterskole og en anden bliver for 

gammel. Hvordan forholder vi os til det? 

I må selv vælge hvad I stiller op i, det skal ikke nødvendigvis være serie fra i år, så I 

er velkommen til at stille i Short Program til DM AGG. 



 

Grand Prix Rytme 

Spørgsmål Svar 

Hvordan bliver fordelingen af holdene til DM? Ens for både juni og september: 

Lørdag: Pige, Tweens, Junior, Senior Fri, Senior 

Søndag: Mikro, Mini Mono, Mini 8-10, Mini 10-12 

Afholdes Efterskole DM som planlagt?  

Hvornår tages stilling til om denne konkurrence også 

aflyses/flyttes 

Ja, indtil videre.  

Efter påske ventes næste udmelding af komme fra GymDanmark. 

 

Rytmisk Sports Gymnastik 

Spørgsmål Svar 

Hvis nødplan B bliver taget i brug, kan vi så få refunderet vores 

deltagergebyr?  

Det giver ikke mening for os, at tage til DM i oktober, da vi har 

piger som rykker række og disciplin, i sæson 2020/2021.  

I naturligvis få jeres deltagergebyr tilbage, hvis efterårets konkurrence ikke passer 

Et løsningsforslag kunne være at man stillede til DM i den nye række, hvis muligt - 

det er her at URG skal ind og være løsningsorienteret, og der er rettet 

henvendelse internationalt i forhold til udskydelsen af OL til 2021 og 

konsekvenser for RSG i Danmark. 

Hvorfor afholdes der regionsmesterskaber for nogen og ikke 

for andre? Vi synes det skal være ens for alle og kan ikke helt 

argumentationen i, at alle der skulle have deltaget i SM alligevel 

deltager i DM og derfor aflyses SM helt. Vi mener, at der skal 

være lige vilkår for alle - enten aflyses både SM og JM ellers 

afholdes begge konkurrencer. Alternativt kunne man ved DM 

både kåre sjællandsmestre, jyske mestre og danske mestre. 

Såfremt i vælger at holde fast i at afholde JM, mener vi, at de 

som har betalt til SM skal have deres penge retur for denne 

konkurrence for ikke gøre forskel. Det er ikke fair at alle betaler 

for to konkurrencer og nogen får to mens andre får en - også 

selvom vi er under disse omstændigheder med covid-19.  

I forhold til SM kontra JM/FM, så får SM deltagerne selvfølgelig deres 

deltagergebyr retur. Tilmelding er iøvrigt ikke samlet, men til henholdsvis SM eller 

DM. Årsagen til at JM afholdes er at >50% af deltagere kun deltager til denne 

konkurrence og ikke deltager ved DM heriblandt en ny RSG forening. Dette 

sammenholdt med at vi gerne vil udbrede RSG vest for Storebælt.  



 

Hvornår dækker Idrættens forsikring? Hvis event er aflyst inden afrejse dækkes afholdte (og ikke tilbagebetalte) udgifter 

af forsikringen. Link til ansøgningsskema: www.idraettensforsikringer.dk/  

 


