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Mødedato: 30. november 2019 kl. 9.00 – 15.00

Mødenavn: 

Sted: 

URG møde 3 

Vanløse/Skype 

Deltagere: Lotte Kok (lko), Tine Bull (thb), Inger Kluwer (ikl), Annette H Pedersen (ahp), Ane Kruse (akr), 
Beth Thygensen (bth), Helle Jensen (hje) (Skype) 

Afbud: Anna Knutzen (ahi) barsel 
Hanne Enevoldsen (hen), Camilla Kruse (ckr) 

Referent: Lotte Kok (lko)/Camilla Kruse (ckr) 

Ordstyrer: Beth Thygensen (bth) 

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Ekstra punkt omkring tilmelding af mikro GPR
Mailhenvendelse fra Mette Jørck

2. Orientering fra formand
1. Nyt fra bestyrelsen

Intet nyt, referater videresendes
Har ikke hørt mere omkring kontaktperson til bestyrelsen, så rækker selv ud for at få et svar.

2. Andet
LKO har rettet henvendelse til Landsholdschefen for at få et officielt skriv gymnasterne kan
anvende når de skal fritages fra skole, specielt eksamer, da EM i AGG i år ligger lige midt i
eksamensperioden. Landsholdschef vil udarbejde et skriv til gymnasterne og forældrene.,
som kan bruges til at aflevere til skolerne/gymnastik.
LKO har bestilt IPADs til dommerne via TeamGym, men de var billigere på Black Friday, så vi
har forsøgt at få dem købt der.
LKO er kommet med i arbejdsgruppen omkring politisk organisering. Arbejdsgruppen består
af 3 bestyrelsesmedlemmer, 5 udvalgsmedlemmer og 2 fra administrationen.

3. Status Økonomi 2019 v/CKR
Husk at indsende inden 30 dage.
Det er ikke hensigtsmæssigt, at vi har store udlæg i forbindelse med køb af flybilletter. LKO spørger
på kontoret om man kunne have et mastercard som kunne anvendes til køb af disse dyre poster.
Vi er over budget, men mangler udgifterne for AGG udtagelsen.
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4. Budget 2020
Hvis medaljerne til mikro bliver dyrere, skal pengene findes andet sted. Pris idag er 18,00 pr stk. for
1-3. plads.

Beslutningspunkter: 

5. Gave til mikro-rækker i RSG & GPR, bilag 1
Ved søgning på nettet er der fundet muligheder som angivet i bilag 1. Der skal besluttes hvilken
medalje/gave vi uddeler i 2020.

Indstilling:
Gennemgang af muligheder og godkendelse af en medalje til 2020.

Beslutning:
Flertal for en ”Svend Tveskæg” i guld med GymDanmark indskribering. Der undersøges
farvemuligheder for bånd. LKO tager teten med at undersøge båndmuligheder, og indgravering.
Medaljer gives kun til konkurrencer, hvor der i dag gives medaljer.

6. Flytning af møde i februar 2020
Dette møde falder sammen med anden aktivitet i miljøet, så vi skal have dette flyttet.
23.08.20 er der afbud fra HEN, kan vi finde en alternativ dato istedet.

Indstilling:
Find ny dato i februar til møde.

Beslutning:
Ny mødedato besluttet 16.02.2020
August dato fastholdes

7. Godkendelse af Drejebog for GPR (bilag sendes af IKL), bilag 2
Gennemgang og godkendelse af drejebog GPR.

Indstilling:
Godkendelse af dokumentet

Beslutning:
Godkendes med bemærkning om at det skal præciseres at beregnerposten skal være samme person
pr stævnedag.

Faste dagsordenspunkter: 

8. Stævnekalender 2019/20
AGG konkurrencer i 2020 er indsat i kalenderen.



  Referat URG Udvalgsmøde 
 Nr. 3 2019/2020   

3 

Efterskole DM: Farum er ved at undersøge om vi kan få hallen torsdag før TeamGym DM (samme 
dato som oprindelig planlagt) samt overnatningsmuligheder fra torsdag til fredag inkl. Prisen for 
dette. LKO har sendt føler ud til skolerne i forhold til hvor mange der evt. vil benytte sig af 
muligheden for overnatning for at få afklaret om vi skal gå efter denne løsning. 
Der kommer til at være entré, hvis vi afholder det i Farum. Deltagerne skal ikke betale (rytme + 
teamgym). Pris forslag 50,- pr dag, 2 dage 75,-. 
Opbakning rundt omkring bordet til at gå videre med denne løsning. 

Easter Cup skal fjernes fra GymDanmark kalenderen, da konkurrencen ikke afholdes i samarbejde 
med GymDanmark. LKO skriver til kontoret. 

9. Stævnekalender 2020/2021
Gennemgang af datoer, samt aftale om hvornår datoer skal sendes ud til booking.
Udtagelseskonkurrence 2020: er lagt d. 7.-8. november 2020, som er vurderet til den bedste dag i
forhold til de internationale konkurrencer.

WC IV – 22.-25. oktober 2020 (Kuala Lumpur)
Repræsentantsskabsmøde GymDanmark – 13.-14. november 2020
VM AGG – 19.-22. november 2020

2021 er kigget igennem med henblik på placering af konkurrencedatoer. Sommerseminar – søndag
d. 20.06.21.

AHP sørger for at sende datoerne til kontoret, så de kan sendes ud til klubberne, deadline for svar 1. 
april 2020. Vi ønsker, at foreningerne sendes ønsker ind prioriteret indenfor disciplinerne, hvis flere 
ønsker. Disciplinerne behandles seperat. 

10. Kurser/ Uddannelse
Punkt til kommende Vejen kursus: dommer feedback, besøg på holdene (udarbejdelse af

retningslinjer)

Snak omkring spotkurser, basis specifikke:
Modulopbygget spotkursus pakke, hvad skal den indholde?
AHP kontakter det finske forbund for at høre hvilke muligheder/tilbud de har.
Medlemmer i gruppen: IKL, CKR, AHP er URG tovholdere, der spørges ud i miljøet i forhold til
medlemmer i RSG og AGG. Der er allerede tilbage i 2018 indleveret et oplæg til rekonstruktion af
Vejen kurset, som skal medtages i arbejdet. Gruppen skal definere, hvad der skal være i pakken og
konkrent afholdelse. Det anbefales at spørge instruktørerne for deres input til indhold.

Debatpunkter: 
Der tænkes en kort debat omkring følgende emner, samt (hvor det skønnes hensigtsmæssigt) nedsættelse af 
arbejdsgrupper eller ansvarlige, der får til opgave at komme med et konkret beslutningsoplæg til URG inden 
for en fastsat tidshorisont. 
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11. Nyt omkring RSG medlem i campgruppen?
Er der rettet henvendelse ud i miljøet for at få den sidste ledige RSG plads besat i camp gruppen?

Muligt emne har meldt sig på banen. LKO tager kontakt.

12. Oversigt over forskelle mellem vores discipliner
Hvor langt er vi i forhold til at mappe reglementsforskelle mellem AGG, GPR og RSG?
Hvem kan vi få til at hjælpe os med at mappe dommerforskelle i forhold AGG og GPR?

CKR har udarbejdet for AGG og GPR i alle kategorier.  HJE/BTH tager opgaven med at få RSG med på
oversigten.

Dommerforskelle: ANE (T, U-GPR), THB (K- GPR) og AHP (AGG) sætter sig sammen for at visualisere
forskelle mellem AGG og GPR dommerforskelle.

13. Status dommertilbagemeldinger GPR konkurrencer
Hvordan gør vi til DM 1 rd, da LKO har tvivl om vi når i mål med det svenske system (TARIF og SES)
grundet store ændringer i TeamGym reglement, som prioriteres lige pt.
LKO har kassen stående med dommerskemaer fra sidste år – kan de genanvendes?

Snak omkring tilbagemelding til grand prix rytme mikrorækken.
To spor:
- AGG dommerne inviteres for at være med til at give feedback
- GPR dommerne giver evaluering

Det løftes ind i dommerarbejdsgruppen, at de skal komme med et oplæg til, hvordan der kan gives 
mikro feedback, som skal være mere end blot et dommerskema. URG anbefaler, at man benytter agg 
dommerne.  

Vi skal også huske at skrive ud, at man kan bestille en dommer til at komme og vejlede. AGG 
dommerne har allerede dette sæt-op og har aftalt en ensretning af pris: 200,- i timen + kørsel (2020 
takst). Max 5 timer pr sæson. Kunne dette sæt-op kopieres til GPR dommergruppen? Men vær 
opmærksom på at gpr dommerne ofte er disciplin specifikke, modsat agg dommerne der kan dække 
det hele. 

Dommerskemaer – teknisk redskabsskemaer kan ikke bruges. Alle andre vurderes at kunne bruges. 
LKO skanner eksempler til THB, der tjekker om det er korrekt. 

Dommerbelægning: 
DM 1 rd ser fornuftig ud, mangler junior redskabsdommer 
SM ser fornuftig ud, mangler junior redskabsdommer 
FM/JM ser fornuftig ud, mangler junior redskabsdommer 
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DM 2 rd er helt håbløs, de små er ok, men de store mangler K – serie 1 (alle), K – serie 2 (alle), T – 
serie 1 (senior), T – serie 2 (junior) 
Der sendes ud i forhold til at få besat mangler. 

14. Instruktør spot kursus for AGG instruktører
Der er sendt føler ud i forhold til om de danske instruktører kunne have interesse for instruktørkursus
i AGG med fx finsk instruktør.
Tilbagemeldingerne har været positive, så hvordan kommer vi videre her?
Vi skal være meget opmærksomme på ikke at have dobbelt tilbud, men ville Vejen kurset vil være en
mulighed.  Se under pkt 10. Kurser.

15. Strategi for URG 2025, bilag 3
Hvor skal vi nå hen i 2025, og hvad skal der til for at vi kan nå dertil?
Husk at tænke alle 3 discipliner ind, og input fra sommerseminar samt fra aktivitetsmødet, bilag 3

Forslag om at tage dette punkt som et specifikt møde med ekstern facilitator på.
Snak omkring strategi, hvilket niveau skal dette ligge. En strategi skal være overordnet og dække alle
vores discipliner.
Møde d. 16.02 dedikeres til dette arbejde, LKO spørger om kontoret kan stille en facilitator til stede.

Orienteringspunkter: 

16. Kort orientering fra arbejdsgrupperne
URG Uddannelsesgruppe: Ikke noget nyt
URG Kursusgruppe: Begge ballet kurser er aflyst pga manglende tilmeldinger
URG Camp og Udviklingsgruppe: Gruppen er igang med at planlægge camp i januar, der er brug for
praktisk hjælp på dagen. Kan vi bede om at holdene tager en ekstra person med? Der er mange flere
hold end tidligere, og A-hold er tildelt flere moduler end i 2019. Dette bakkes op af URG. 2 URG
medlemmer hjælper til under campen.
AGG Dommergruppe: Mangler de sidste indmeldinger omkring rejser. Dommerrejser ventes planlagt
d. 10.12 på møde med alle de danske dommere. Det har været en stor udfordring ud over det
sædvanlige at finde dommere til Udtagelseskonkurrencen.
AGG Stævnegruppe: Fin Udtagelseskonkurrence afholdt, dog med lidt udfordring i forhold til SES,
der viste AV score som 0,00 for speaker. Løst undervejs.
RSG Gruppe: Dommerkursus afholdt sidste uge.
GPR Dommergruppe: Fint redskabsdommerkursus
GPR Stævnegruppe: Ikke noget nyt
GPR Reglementsgruppe: Ikke noget nyt

17. Beslutninger taget mellem møderne
Ingen beslutninger taget siden sidste møde

18. Valg af referent og mødeleder
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Referent: ANE 
Mødeleder:  THB 
Næste møde: 27.01.2020 Skype 

19. Eventuelt
- Drejebog i AGG skal opdateres. IKL og AHP tager opgaven.

- GPR reglement: Antal ulige gymnaster og minimum halvdelen skal have to redskaber, minimum
mangler i reglementstekst.

- GymDanmark pins er udleveret til THB, BTH og AHP, så vores dommere kan få den udleveret ved
først kommende lejlighed.

- Mail henvendelse fra en agg dommer omkring strategi for AGG. URG vurderer, at det der ønskes er
faste rammer for miljøets aktiviteter.
LKO inviterer Helge Fisker til næste fysiske møde for at få hans input i forhold til at få sat rammerne
for RSG og AGG elite og talent udvikling. Hvordan ses det fra hans vinkel?
Derefter udarbejdes retningslinjer af URG med input fra miljøet og arbejdsgrupper.
LKO svarer på henvendelse.

- Punkter til kommende møder: Opdatering af AGG Udtagelsesprocedure

20. Godkendelse af referat
Indsæt standard ordlyd

URG møder sæson 2019-2020: 

Mødenr. Dag Tid Sted 

1 27.10.2019 14.30 - 15.00 Idrættens Hus 

2 11.11.2019 20.15 – 22.00 Skype 

3 30.11.2019 10.00 – 16.00 Vanløse 

4 27.01.2020 20.15 – 22.00 Skype 

5 16.02. 2020 10.00 – 16.00 Idrættens Hus 

6 23.03. 2020 20.15 – 22.00 Skype 

7 27.04.2020 20.15 – 22.00 Skype 

8 11.05.2020 20.15 – 22.00 Skype 
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9 13.06.2020 Heldagsmøde 
Sted? (ifm Sommerseminar m bestyrelsen i 
GymDanmark) 

10 23.08.2020 10.00 – 16.00 Øst/vest SKYPE 

11 07.09.2020 20.15 – 22.00 Skype 

12 26.10.2020 20.15 – 22.00 Skype 

1 14.-15.11.2020 Heldagsmøde 
Repræsentantskabsweekend, Onboarding 
seminar & Udvalgsmøde, Brøndby 
Skal prioriteres 



Bilag 1_Mikro rækker i RSG & GPR_ URG møde 20191130 

Firma Medalje Pris 100 stk. 

Jysk Emblem 

(https://www.jef.dk/da/product/med-
motiv/standardmedalje-guld-boernemedalje) 

1315 * 
Måske GymDK 
rabat 

Partybutikken 

(https://www.partybutikken.dk/shop/guld-medalje-
3088p.html?gclid=Cj0KCQjwrrXtBRCKARIsAMbU6bG
UnKFcrsWyvjsLx9Mj78-vsuyW_H3RQ0-
Lgxu0CMrBABdgcCZ-MOkaAuMyEALw_wcB) 

500,- 

C-Centrum 800,- 



 
(https://c-
centrum.dk/vare/me088/?gclid=Cj0KCQjwrrXtBRCKA
RIsAMbU6bGCip6LsGfoXixda6bcDLOAAgYaOKKdDq8-
P0FNwUH9B7QmJfwUMfsaAu7jEALw_wcB) 

C-Centrum 

  
(https://c-centrum.dk/vare/medalje-d42a-
32x62mm-gratis-baand-og-emblem-medfoelger/) 

1600,- 

Banditten 

 

334,- 



 
(https://www.banditten.dk/gode-smaagaver/6020-
12-guldmedaljer-til-bornefodselsdagen-rex-london-
14363.html) 

Pokalbutikken 

 

 
(https://www.pokalbutikken.dk/guldmedalje-7059-
til-
lavpris.html?gclid=Cj0KCQjwrrXtBRCKARIsAMbU6bG
6LyUrM_KRJ4ovWJZt8ghspgASKrAHY8jHxqlWWN364
KAs9lYDnyIaAi2BEALw_wcB) 

975,- 



Fresani.dk 

 

1712,50 
 
(>200 minus 
10%) 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drejebog til brug ved 
afholdelse af Grand Prix 
Rytme konkurrencer. 

Revideret 24.11.19 IKN/LKO 
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Indledning 
Denne drejebog skal ses som et værktøj, og ikke en facitliste. Drejebogen indeholder Udvalget for 
Rytmisk Gymnastiks (URG) erfaringer, samt forskellige værtsforeningers erfaringer. 
Målet med denne drejebog er at hjælpe nye værtsforeninger i gang, samt gøre det forhåbentlig 
lettere for de garvede. Vi håber at I vil tage godt i mod den, samt komme med input, tilføjelser og 
rettelser. Det vil altid være stævnekontrakten, der er gældende. 
 
Kravspecifikation  
 
I URG lægger vi stor vægt på at deltagerne i vores stævner og konkurrencer mødes med optimale 
faciliteter og den bedst mulige service fra såvel Forbundets administration, som fra vores 
værtsforeninger.  
Ved optimale faciliteter forstår vi:  

-  En konkurrencehal på min. 20 x 40 m.  
 

- Konkurrencehallen skal være udstyret med et musik- og mikrofonanlæg, håndholdt trådløs 
mikrofon.  

-  Der skal være plads til banner fra GymDanmark.  
 

-  En træningshal på min. 22 x 40 m og med direkte forbindelse til konkurrencehallen, således 
at gymnasterne ikke skal udendørs for at komme til konkurrencehallen.  

 
-  Bade- og omklædningsfaciliteter passende til stævne størrelse.  
-  Et dommerlokale med plads til min. 24 personer,  
-  Et lokale til stævnekontor.  
-  Tilskuerpladser passende til stævne størrelse. 

 
Anbefalet god service: 

- Hurtige svar på henvendelser, senest 3 dage efter modtagelsen af mail/bestilling bekræftes 
modtagelsen.  

- Glade, hjælpsomme og velinformerede officials og hjælpere. 

Før stævnet 
 
Stævneansvarlig fra URG 
Værtsforeningen får en stævneansvarlig tilknyttet fra URG. 
 
Stævnekontrakt 
Værtsforeningen udfylder, underskriver og sender stævnekontrakten til den stævneansvarlige fra 
URG. Det er vigtigt at læse kontrakten grundigt igennem.   
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Overnatning for deltager 
Ved stævner der er over flere dage skal værtsforeningen give mulighed for billigste overnatning 
inkl. forplejning. 
Ved en dags stævner som starter tidlig, skal samme mulighed være til stede. 
Dette er værtsforeningens arrangement. 
 
GymDanmark bannere, Roll Up 
Medbringes af URG på dagen. 
 
GymDanmark sponsorer skal være repræsenteret i stævneprogram 
Hvis der skal være officielle sponsorer i programmet oplyses dette af URG ansvarlig, der også er 
ansvarlig for at sende logoet til kontaktperson hos værtsforeningen. 
 
Fanestativer  
Der skal være et fanestativ med plads svarende til antal deltagende foreninger. 
 
Pyntning af hal  
Den arrangerende forening står for pyntning af konkurrencehallen. 
Der skal være mikrofon til stede. 
 
Gulvflade  
Mulighed for brug af anerkendt gulvtæppe, hele tæppet bruges 14 mx14 m markering af 
midten udenfor tæppe, alle 4 linjer. Til både fri og redskabs serie. 
Konkurrencegulvet skal opmåles (15mx15m). Midten af gulvet markeres med X. 
Der skal mindst være 1 meter fri bane rundt om det markerede gulv. 
Opmålingen er udvendige mål af tape, tape er inkl. i gulvfladen. Der skal bruges en markeringstape, 
som adskiller sig fra de faste markeringer i konkurrencehallen fx, gul/sort markerings tape mrk.nr. 
501140 DB 5061822 fra Roliba. 
Bemærk at der skal være to konkurrenceflader, et gulv opmærket med tape og et med et anerkendt 
gulvtæppe. Forsøg hvis muligt at sørge for ens forhold for de to gulve. 
 
Alder/licenskontrol  
1-2 personer skal i samarbejde med URG stå for licenskontrollen. URG vil før stævnestart meddele 
værtsforeningen hvilke hold, som skal licenskontrolleres (et hold i hver række) hvorefter 
værtsforeningen sørger for at det bliver oplyst, for eksempel i infostanden, hvor kontrollen bliver 
foretaget.  
 
Koreografiskemaer 
1-2 frivillig skal sortere koreografiskemaerne i serie og start rækkefølge ifølge programmets nr. i 8 
sæt, så de er klar til dommerne ved dommermødet. Sorteringen foretages i serie start rækkefølge 
dvs fri serie 1,3,5 osv, redskabsserie 2,4,6 således at den enkelte dommer får sine skemaer i den 
planlagte rækkefølge. 
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Første hold f.eks.: 

F R Hold/instruktør Serie 1   Serie 2      
T K U  T K U I alt Pl 

1 10 

Team Magna, GF Køge 
Bugt 
Nicole og Pernille                   

 
11 2 

Team Polaris, SOR IF 
Dorthe og Helle                   

Sidste hold f.eks: 

17  8 

Team Calida, 
Munkebjerg IF Camilla, Line, 
Ida og Ida                   

9 18 
Team Sky, Lystrup IF  
Helle K.                   

 
 
 
 
Infostand 
Et sted i for eksempel forhallen skal der være en infostand, hvor gymnaster, instruktører og gæster 
kan henvende sig ved spørgsmål. Her er det også en god ide at instruktørerne afleverer holdets 
koreografiskemaer. 
 
Ind/udmarch 
Til ind/udmarch skal den arrangerende forening vælge musik samt lave en plan over hvilken 
rækkefølge foreningerne skal gå ind og ud i og hvor på gulvet de skal stå. 
Planen bekendtgøres overfor deltagende foreninger. 
 
Information til deltagende hold 
Værtsforeningen skal udarbejde et informationsbrev, der sendes til kontaktpersoner for de 
deltagende hold senest 2 uger før stævnet. Udsendelse gøres via GymDanmarks sportskonsulent.   
Der skal i samme mail informeres om; 

– Hallens adresse 
– Hvornår hallen åbner 
– Cafeteria 
– Entrépriser 
– Prøvetræningstider alle tildeles 3 min. pr. serie, Mikro i konkurrencehallen. 
– Indmarchplan 
– Programmet for konkurrencen 
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– Eventuel overnatning og bespisning (ved et 2. dagsstævne) skal oplyses senest 5 uger før 
stævnet. 

– Aflevering af alle pokaler (AGG og GPR) til 1. rd. DM 
 
 

Stævneprogram  
Foreningen skal udfærdige program efter fremsendt lodtrækning fra URG. Se skabelon under 
”Værtsforening” på GymDanmarks hjemmeside for rytmisk gymnastik.  
Stævneprogram skal godkendes af den dommeransvarlige for at få en så smidig som mulig 
konkurrence samt af Sportskoordinator hos GymDanmark. 
Der skal være et trykt stævneprogram. Foldede A4-ark er tilstrækkeligt med obligatorisk for og 
bagside. Ved 2 dommerteams beregnes Mikro-Mini med 4 min pr. serie, de øvrige rækker 3,5 min 
pr. serie. 
Vedkonkurrence med 1 dommerteam beregnes med 4-5 min pr. serie i alle rækker. 
Værtsforeningen skal anvende den til enhver tid godkendt skabelon. 
  
 
Information til/fra dommere 
URG sørger for.: 
 Dommerne får den fornødne information. 

-  URG/dommerne udpeger en ansvarlig for information til linjedommer, speaker, beregnere, 
tidtager og der udpeges en IT ansvarlig til at gennemgå den elektroniske beregnerfil med de 
frivillige. 

- Speakeren orienteres om dagen forløb og hvordan point givning skal foregå. 
- Afvikling af medalje overrækkelse. 
- Værtsforeningen sørger i samarbejde med URG for speaker til konkurrencen., samt 

information om stævnet.  
 
Information til URG 
Værtsforeningen skal sende informationen omkring stævnet til urg@GymDanmark.dk samt til 
Sportskoordinator hos GymDanmark. 
URG/dommer ansvarlig, sørger for information til dommerne. 
 
KODA 
Til alle stævner skal der betales til KODA. Dette er en udgift som skal I stævneregnskabet. I kan 
læse mere om KODA på www.gymdanmark.dk 
 
Opvarmningshal 
Hvis prøvetræningstiderne foregår i opvarmningshallen skal der hænge sedler, hvorpå tiderne for de 
forskellige hold er oplyst. Dette kræver også en opmåling af gulvet på 15meterx15meter. Samme 
størrelse som i konkurrencehallen. Husk at et musikanlæg med cd afspiller og Jack Stick skal være 
tilgængeligt. 
 

mailto:urg@GymDanmark.dk
mailto:urg@GymDanmark.dk
http://www.gymdanmark.dk/
http://www.gymdanmark.dk/
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Lokale gæster 
Hvis der skal inviteres lokale gæster er dette noget værtsforeningen skal sørge for. 
 
Omklædningsrum 
Der skal hænge skilte med foreningsnavn på omklædningsrummenes døre og en oversigt i 
forhallen. 
 
 
Medaljer 
Bestilling og udgift til medaljer sørger URG for. 
Medaljer og diplomer sendes/medbringes til værtsforeningen før konkurrencen. 
Mikro modtager anden anerkendelse end medaljer= der bestilles til tilmeldt antal gymnaster. 
Mini til Pige række =der bestilles antal til det hold med max antal gymnaster  
Junior, Senior = der bestilles antal til det hold med max antal gymnaster   
Diplomer skal sorteres i hold/række til udfyldning af karakter af en frivillig fra foreningen på 
dagen. 
 
PR  
PR er altid en god ting og URG anbefaler at værtsforeningen sørger for omtale i lokalavisen, GYM-
mail, klubblad og lignende. 
 
Prøvetræningstid  
Under prøvetræningstiderne skal der være én som er ansvarlig for at tiderne overholdes samt styrer 
musikken.  
 
 
URG: 
Aftale om videooptagelse eller streaming samt link til det online scoresystem oplyses fra URG 
stævneansvarlig. 

Under stævnet 
 
Åbning af stævnet 
Mulighed for officiel taler eksempelvis fra kommunen, evt. samt en repræsentant fra foreningen 
eller URG. 
 
Forenings hjælper. 
Husk at alle hjælpere er neutrale under stævner i forhold til tilkendegivelse overfor hold specielt 
dem, der har funktioner ved dommerbordet. 
 
Billetsalg 
Billetsalget skal starte når hallen åbner. 
Entrepriserne er for et 1-dagsstævne:  - Voksne (fra 13 år) 75,00 kr., børn (6-12 år) 40,00 kr. 
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Rabat ved 2- dags stævne:                   - Voksne (fra 13 år) 120,00 kr. Børn (6-12 år) 60,00 kr. 
 
Det er muligt at konverter en 1-dags billet til 2-dags billet.: 
1 dags billet kr. 75,00 til en 2 dags billet kr. 120,00 besparelse på kr. 30.00 
 
Gymnaster, der har betalt deltagergebyr, skal ikke betale entré ved samme stævne, selvom de er på 
gulvet en anden dag. Man er at betegne som gymnast, når der er indløst licens samt betalt 
deltagergebyr. Der må ikke opkræves entré for gymnaster, der skal på gulvet under et 2 dages 
stævne på dagen, hvor de ikke skal på gulvet. 
  
 
Hold leder 
En frivillig fra foreningen skal sørge for at de næste hold hele tiden er klar til at gå på 
konkurrencegulvet. 
  
Lokaler til dommere og officials 
Der skal være et rum til dommerne og medhjælper. Gerne et dommertoilet markeret med et skilt. 
 
Musik 
Foreningen har ansvaret for at musikanlæg både i konkurrencehal og opvarmningshal fungerer optimalt.  
Der skal være mulighed for CD afspiller samt Jack stik indgang. 

 
Det er vigtigt, at de personer der er ansvarlige for at betjene musikken, har styr på anlægget, samt selve 
gangen i konkurrencen.  

 
Hvis muligheden forefindes: 
Musikken skal være uploadet af holdene inden 5 dage før konkurrencen. Det giver god mulighed for at lave 
playlister i det medfølgende musikprogram. Ansvaret ligger hos værtsforeningen. Efter stævne afholdelse 
skal playlisten slettes. 
 
Værtsforeningen bestemmer i hvilket tidsrum der er mulighed for at høre sin musik i 
konkurrencehallen  
 
Beregnere 
Her skal bruges to personer én pc-kyndig (Excel) og én til at samle dommersedler. 
 
Dommerpiger 
Der skal under konkurrencen være minimum 3 dommerpiger bag dommerbordet. 
Pigerne får introduktion til hvad præcis de skal gøre på dagen af en af dommerne eller en fra URG. 
 
Dommer/beregnere/speaker:  
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Der skal opstilles ét langt bord med plads til alle dommerne, beregnere, tidtagere og speaker. Præcis 
for mange pladser der skal være oplyses af den stævneansvarlige fra URG når dommerbesætningen 
er godkendt. 
Der kan alternativ opstilles bord til dommer og særskilt bord til speaker, beregner og tidtager. 
Der skal være frugt og slik samt drikkevarer/kaffe/the på bordet. Der skal være en "opvarter" til at 
sørge for dommerne. Værtsforeningen sørger for lidt let mad inden konkurrencestart, og evt. 
frokost. URG sørger for evt. overnatning.  

 

Konkurrenceansvarlig fra URG 

Der er 3 konkurrenceansvarlige pr. konkurrence. Dette er henholdsvis formand for URG, (eller 
andet URG-medlem) dommertovholder for konkurrencen og en udvalgt dommer, der dømmer 
gennemgående hele dagen og / eller hele konkurrencen. 

Linjedommere 2 personer 
Der skal hele tiden sidde to linjedommere, som minimum er 14 år gamle. Pigerne får introduktion 
til hvad de præcis skal gøre på, af en af dommerne eller en fra URG. 
 
Dommertaske 
Alt vedrørende bedømmelse og diverse skemaer findes i dommertasken som den dommeransvarlige 
har med til konkurrencen. 
Stopure forefindes i dommertasken 
 
Tidtagere 
Værtsforeningen skal sørge for at der sidder tidtagere. Der vil være en introduktion fra en af 
dommerne eller en fra URG. Stopure er i dommer kuffert, mobiltelefoner må gerne anvendes. 

 
Resultatformidling 
Til resultatformidling bruges det webbaserede resultatsystem. Det er et krav at benytte dette system 
og URG sørger for QR kode til program, computere til brug leveres af URG.  
 
Diplomer  
Værtsforeningen skal sørge for at der sidder 1-2 personer der kan skrive resultater på diplomer i 
løbet af dagen.   
 
Pokal/medaljebord 
Der skal opstilles et pokal/medaljebord. 
Værtsforeningen skal sørge for at der er minimum 3 fade/bakker til medaljerne til hver gruppe, samt 
3 piger til at bære disse. 
Feedback skemaer til foreningerne: Der laves et omslag til hver forening hvor dommer respons 
samles og uddeles til foreninger efter stævne afslutning. 
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Efter stævnet 
 
Stævneregnskab 
Værtsforeningen skal senest 4 uger efter stævnets afholdelse fremsende endeligt regnskab for 
stævnet til URG. 
 

Udgifter som ikke indgår i regnskabet, men afholdes af URG: 
– Medaljer, diplomer, præmier 
– Dommerhonorar & kørselsudgifter til disse. 

 
 

Overskud 
Overskud på stævneregnskabet går ubeskåret til værtsforeningen. Viser regnskabet at 
overskud er negativ, dækker udvalget således at stævnet går i nul balance for 
værtsforeningen, dog max 1 dagsstævne – 2000 kr.--2 dagsstævne – 4000 kr. 
Regnskab skal sendes til URG@gymdanmark.dk, 14 dage efter afholdt stævne. 

Forenings regnskab 
Regnskab vedr. overnatning incl. forplejning arrangeret af værtsforeningen skal ikke 
fremsendes. 

Gode ideer 
Dommerne værdsætter kage til kaffen om eftermiddagen. 
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Noter: 

 

Bord 1: 

Pkt. 1 

Forskel eller ej?  
 
- Størrelse på medaljer skal følge rækkens alder og ikke divisioner 

- Måske er det OK at der er forskel på første, anden og tredje division så det synliggøres hvem der 
den officielle forbundsmester. Det mudrer vandene at man kan vinde SM i  

 

Pkt. 2 

Tidspunktet for campen har betydning,  

Grundtræningen er vigtigt at vi holder fast i.  

Antallet af deltagere til campen kan være skræmmende for en RSG gymnast, da der er større volumen i 
AGG. 

 

Pkt. 3  

Mikro rækken 

God ide at der ikke er placering 1.2.3. 

Det må gerne være én pulje så fokus ikke er på . 

 

Pkt. 4 

Ikke så mange i rækkerne, forbundsmesterskab 

Man kan ikke uddele medaljer til et forbundsmesterskab, med mindre der er 3 eller flere deltagere 
Man kunne f.eks. slå rækkerne sammen 

 

 

Bord 2 

Pkt. 1 

Ens medaljer 

Forskel på medaljerne så 1. division fremhæves 
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Pkt. 2 ingen RSG 

Pkt 3 Mikrorækken, meldt sent ud og det er ærgerligt. Ikke opdeling i grupper A, B, C 

Gerne en eller anden form for erkendtlighed 

Pkt. 4 
Det er svært at vurdere om det er unfair konkurrence hvis et junior hold stiller op i senior og måske vinder 
over seniorholdene, så har ikke den gode løsning på det lige nu.  
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