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Mødedato: 20. marts 2020 kl. 15.30 – 18.30 (opr. 26/2-20) + 25. marts 2020 16.00 – 18.00 

Mødenavn: AGG dommergrp - møde 4 

Sted: Teams  

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

Afbud: N/A 

Referent: Mette Jørck (MJ)/Lotte Kok (LKO) 

Ordstyrer: Lotte Kok (LKO)/Anette Hjermitslev Pedersen (AHP)  

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Gennemgået og prioriteret. 

 

 

2. Nyt fra URG 

1. Der er afholdt møde omkring strategien frem til 2025. : 

Fra URG referat 20200216:  

Arbejde med RSG og AGG talent/elite strategi (under dette punkt deltog HFI og ESL) 

▪ Snakke omkring vores miljø og hvilken retning vi skal sætte for RSG og AGG i forhold til 

talent og eliteudvikling. Rytmisk gymnastik kommer rigtig med i 2021, så indtil da skal 

gøres som vanligt. Prioritering mellem aldersklasser er følgende i henhold til GymDanmarks 

strategier for talent og elite udvikling: 

Børn op til 10 år – skal udvikles, ingen selektion 

Børn 10 til 14 år – skal udvikles, ingen selektion 

▪ Junior  - udvikling mhp at blive seniorgymnaster 

Senior – selektion mhp internationale resultater 

 

Når det rytmiske onboardes i forhold til disciplinkaptajn nedsættes et advisory board 

bestående af udvalgsmedlemmer og repræsentanter fra miljøet. 

 

Arbejde med strategi for de rytmiske hold 

▪ Hvor skal vi hen, miljøet har tilkendegivet deres holdninger på sommerseminar 2019 og 

aktivitetsmødet 2019, så det skal vi favne samtidig med at vi også skal skabe udvikling. 

2. Corona. GDK følger myndighedernes udmeldinger. 

3. LKO har spurgt Espen, om det er muligt at spare op til dommerrejser, når VM ligger langt væk. Det er 

der ikke, men der kan budgetteres forskelligt fra år til år afhængigt af, hvor VM afholdes. 

 

3. Nyt fra de internationale danske dommere 

1. Dommerkurserne i 2. halvår er meget dyre og tager lang tid. AHP og MJ udarbejder mail til IFAGG, 

som Espen sender, hvor vi påpeger, at det synes vi er et problem. Desuden vil vi opfordre IFAGG til 

at oplyse om alle kommende års dommerkurser i god tid inden tilmelding til årets første kursus. 

 

4. Økonomi 2019 

1. LKO og CKR har modtaget regnskab 2019 fra kontoret. LKO sender videre til MJ. 
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2. LKO og CKR kommer med afvigeforklaring, da det tidligere er blevet oplyst, at URG ville komme ud 

med underskud på ca kr. 100.000, hvilket ikke er sket. 

 

  

5. Økonomi 2020 

AHP og MJ kontakter Espen, mhp at få Idrættens Forsikring til at dække flest muligt af vores omkostninger fra 

Corona-aflyste konkurrencer. 

Efter mødet har Espen oplyst, at rejseudgifter til WC1 ikke er dækket af forsikringen, da turen er ”brugt”, selv 

om konkurrencen blev aflyst.  

Afholdte udgifter til OVO Cup i Helsinki og WC3 i Moskva dækkes af forsikringen.  

Der tages kontakt til kontoret for afklaring omkring proces for Idrættens Forsikring; OVO Cup, WC3, AGG 

DM. 

 

6. Budget 2021 

AGG-dommerne arbejder på et oplæg til budget for 2021 – både dommerkurser og konkurrencer. 

 

Beslutningspunkter:  

 

Ingen 

 

 

Debatpunkter:  

 

7. EM og VM dommerkrav 

Hvad stiller IFAGG af krav nu hvor konkurrencerne er aflyst til og med 30. juni? 

AHP og MJ skriver via Espen og spørger IFAGG. 

 

 

8. Stævnekalender hvis DM AGG aflyses pga. Corona. 

Skal konkurrence afholdes, hvis muligt, før eller efter sommerferien, ifald i hvilken periode? 

 

Vi forudser, at DM i AGG ikke kan afholdes på denne side af sommerferien, da vi ikke forventer at kunne få 

dommere fra udlandet. 

 

Vi forslår: 

Mulighed for, at Udtagelseskonkurrencen i november 2020 også er DM 2020. Kan evt. give alders- og kategori 

problemer, som vi i givet fald så må løse. 

Mht. udtagelse, så kan alle hold, der ønsker at deltage i efterårets internationale B-konkurrencer, blot tage af 

sted, såfremt der ikke kommer antals-begrænsning på konkurrencerne.  

Mht. deltagelse i A-konkurrencer med antalsbegrænsning, må vi forhøre os, hvem der ønsker at deltage, og er 

der flere hold end max. tilladte hold fra DK, må vi forholde os til det (WC og CC 4 hold og WCh 3 hold). 

 

En overvejelse kunne desuden være at benytte lejligheden til at ændre konkurrenceåret fra skoleår til 

kalenderår. 

 

9. Dommerkurser 

Espen og Helge har oplyst, at udgifter til internationale AGG dommerkurser efter OL i 2020 er en del af 

landholdschefens budget. 

Der er ikke én kasse til kurser og en anden til rejser. AGG-dommerne må komme med et begrundet oplæg til 

budget 2021 for både kurser og rejser, som der så vil blive taget stilling til. 
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10. Rammer for A/B/invitations IFAGG konkurrencer på dansk grund 

Enighed om det skal samarbejdes om konkurrencekalenderen, så der ikke bliver sammenfald mellem 

invitationskonkurrencer og GDK-aktiviteter.  

URG har en uofficiel kalender med aktiviteter, således sammenfald i videst muligt omfang kan undgås. 

 

Foreninger, der planlægger invitationskonkurrencer, kan med fordel melde disse ind allerede i oktober 2 år før, 

dvs. i oktober 2020 for aktiviteter, der forventes afholdt i 2022. 

 

 

AHP og MJ forelægger nedenstående forslag for de internationale danske dommere, forinden de sendes til 

beslutning i URG: 

 

Mht. gennemførelse af officielle IFAGG A- og B-konk. i Danmark foreslår vi, at LOC bliver tildelt en dansk 

dommer-kompetence, som skal sikre, at alt omkring dommernes virke ved en IFAGG konkurrence følger 

IFAGG’s normsæt.  

 

Mht. gennemførelse af private invitationskonkurrencer opfordres LOC til at følge samme procedure som 

ovenfor.  

 

11. Fælles workshop mellem AGG grupperne (camp, dommer og stævne)  

Vi afventer pga. situationen og behandler punktet igen senere. 

 

12. Uddannelse af danske indstruktører i AGG 
AHP foreslår derfor, at vi sætter penge af til udvikling af de danske instruktører, læs bl.a. overskud fra 

basiscamp, således at de kan komme på et instruktørkursus fx hos dygtige instruktører i Finland (der findes 

AGG instruktøruddannelse i Finland og sikker også i andre lande), eller vi kan invitere en finsk instruktør til 

Danmark for det samme. Vi kunne give en pose penge fra URG (eller fra GymDanmark pulje?) og evt. 

suppleret med egenbetaling. Dommere kan også deltage, men instruktører er den primære målgruppe. 

 
Der kigges ind i bl.a. 2 muligheder: 

1) Vejen kurset, URG kigger allerede ind i dette. Vi vil gerne forslå, at der startes ud med bl.a. uddybning af 

AGG reglementet. Dette med udgangspunkt i instruktørernes ønsker. Grundtræning og Fejlretning som kan 

anvendes af alle 3 discipliner fx. ala ”Faster Zarah/ Bedstemor modellen”, instruktør der underviser og 

dommere som retter på gymnasterne (obs på at gymnaster i nuværende sæt-op ikke er med på Vejen kurset). 

 

2) Modulbaseret instruktørkurser fx weekender, hvor man kan komme den ene dag som mindre erfaren og den 

anden dag som meget erfaren. 

Forslag til det videre forløb: 

- Spørge de aktive foreninger omkring ønskede 

- Kreere en idé kasse med emner  

- Weekend kurser; to seperate dage 

 

Vi skal være opmærksomme på vores anvendte termer i forhold til vores aktiviteter, når vi gerne vil favne alle 

3 discipliner, så alle rytmiske instruktører og gymnaster kan se sig selv deltage. 

 

 

Orienteringspunkter – bordet rundt  

 

 

13. Valg af referent og mødeleder 
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Referent: Anette Hjermitslev Pedersen (AHP) 

Mødeleder: Mette Jørck (MJ) 

Næste møde: Teams 

 

14. Eventuelt 

Intet under eventuelt 

 

15.  Godkendelse af referat 

Udsendes til godkendelse pr. mail (01.04.2020), frist for kommentering er 13.04.2020, hvorefter referat bliver 

lagt på hjemmesiden. Ingen respons er stiltiende samtykke af referat. 

 

 

 

 

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 22.01.2020 15.30 - 18.30 SKYPE JA/JA 

4 
20.03.2020 

25.03.2020 

15.30 - 19.30 

16.00 - 18.00 

TEAMS 

TEAMS 
 

5 20.04.2020 16.00 – 18.30 TEAMS  

6 maj 19.00 - 21.30 TEAMS  

             20.06.20 10.00 – 16.00 
Odense, fælles 

sommerseminar 
Referat udsendes af URG 

7 august 19.00 - 21.30 TEAMS  

8 september 19.15 – 21.15 TEAMS  

 


