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Mødedato: 23. marts 2020 kl. 19,00 – 21.15 

Mødenavn: URG møde 6 

Sted: Skype/Teams 

Deltagere: Ane Kruse (ane), Annette H Pedersen (ahp), Beth Thygensen (bth), Camilla Kruse (ckr), 
Helle Jensen (hje), Inger Kluwer (ikl), Lotte Kok (lko), Tine Bull (thb), Hanne Enevoldsen 
(hen), 

Afbud: Anna Knutzen (ahi) barsel 

Referent: Helle Jensen (hje) 

Ordstyrer: Inger Kluwer (ikl)  

 

1. Godkendelse af dagsorden – der var et par enkelte kommentarer, men ikke noget, som  
Havde reelt indflydelse på dagsordenen, så godkendt 
 
 

2. Orientering fra formand  
1. Nyt fra bestyrelsen – der blev ikke behandlet eller orienteret nyt fra bestyrelsen 

andet end, corona situation, som går ind under punkt 2.  
2. Andet 

Corona update: Regeringen har fordret, at ingen træning inden døre må foregå, derfor 
er alle haller lukket ned , altså specifikke 
discipliner kan ikke udøve, deres specielle sport,  
Dvs grand prix kan ikke træne holdsporten, da man skal holde afstand  
Agg – samme beskrivelse som grand prix afdelingen, og især løftene, som kan være  
Aldeles svære, kan ikke øves 
RSG – der kan ikke øves risiko, AD som kræver vindstille rum  
Ingen af grenene kan øve præcision og udførselsakkuratesser, da man ikke kan stå 
samlet  
Pt kan vi ikke gøre andet end at aflyse konkurrencer, som ligger 1 mrd frem i 
tiden, pga 
Gymnasternes mlg træning og vi må se, hvad fremtiden bringer, men fremtidige 
konkurrencer 
Før sommerferien kan kun afvikles, når træningsperioden til konkurrencerne er 
lig eller overstiger 1 mrd. Endvidere skal vi alle selvfølge respektere covid-19 og 
restriktionerne derved. 
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3. Status Økonomi 2020 v/CKR –. Ikke noteret noget. 
 

4. Budget 2021 - skal fremstå færdigt i uge  16 – ad notam nationalt landshold -  RSG skal holdes 
uden for RSG alm budget 

5. Stævnekalender 
2019/2020: Aflysning af regionsmesterskaberne, se under debat punkt 11 – her debatteredes 
mange forskellig løsninger og alternativer. Forskellig mulige løsninger fremsat til 
forbundskontoret og vil være klubberne i hænde snarest, så man har noget af rette sig efter (alt 
efter, hvad regeringen beslutter frem i tiden),Men kun fremtiden kan give svaret 

 
              2020/2021: Foreløbig gennemgang af allerede indkomne ansøgninger blev gennemgået, her 
skal det bemærkes   

At deadline for ansøgning er 01.04.20, så en endelig beslutning kunne ikke tages før deadline 
Men der ses bl.a. på, hvem der ”lige” har afholdt konkurrence, ved flere ansøgninger til samme 
stævne 
 

Beslutningspunkt 

5. AGG udtagelseskriterier, bilag 1 – punktet er udskudt  
Behandling og vedtagelse af oplæg fra arbejdsgruppen 
udskydelse af punktet, når  senere dialog mellem Helge/Espen er forestået. 
Indstilling: 
Vedtagelse af oplæg 
 
Beslutning: 
 

6. Implementering af AGG reglement successivt RSG reglement i Grand Prix, bilag 2 
Behandling og vedtagelse af oplæg, samt beslutning om det videre forløb 
udskydes til senere behandling først under debat.  
Indstilling: 
Vedtagelse af oplæg 
Beslutning af det videre forløb 
 
Beslutning: 
 

7. Retningslinjer for Grand Prix dommere/Økonomi, bilag 3 
Opdateret tekst i rød.  
Prøvedommere får samme rettigheder som vores dommere vedr. overnatning m/forplejning. 
Alle synes det var en god ide, så den nye tekst indføjes 
Indstilling: 
Godkende bilag med ny tekst 
 
Beslutning: godkendt,  
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8. DM 2021 – i uge 25? 

Dette punkt behandles først efter debat punkt 10. 
Skal vi gå med i DIFs oplæg om en senior DM uge placeret i Aalborg? 
 
Indstilling: 
Kommer efter debatpunkt 
 
Beslutning: et forslag sendes til kontoret på baggrund af debatpunktets udfald – se punkt 10 
 

Debatpunkter: 

9. Evaluering af Regionsmesterskaber GPR 
Der er modtaget henvendelser omkring følgende: 
Manglende tæppe i prøvehallen ved både SM og FM/JM – punktet blev vendt og drejet og URG 
kunne godt 
se, at det kunne være et problem, såfremt man skulle kunne køre sin serie, som til 
konkurrencen, men problemet er, at alle ikke har 2 tæpper til rådighed (og måske ikke engang 1 
tæppe), man  skal evt.  betale flere gange leje af tæppe samt fragt tillige (og i værste fald 
rensning), hvem skal betale dette. Udvalget blev enige om, at der skulle undersøges en/et 
model/budget for tæppe til konkurrence. Endvidere skal det evt indskrives i drejebogen, hvis 
udfaldet bliver 2 tæpper, dvs. at det forventes, at man har tæppe i prøvehal og på 
konkurrencegulvet. 
Kan mikro undvære prøvetid på tæppe? – der er flere scenarier i dette punkt, for micro pigerne 
deltager ikke i konkurrence endnu,  men så små helt nye piger er ikke rumvante og har måske 
aldrig stået i en stor hal, og pigerne har tit meget tidlig gulvtid, så det vil næsten være, at tage 
glæden ved gymnastikken fra piger, ved ikke at give dem gulvtid. Så det vil være svært at 
forsvare ikke at give disse små piger prøvetid. 
 
Inhabilitet hos Dommer? (FM/JM) vi havde punktet oppe at vende og klubben, som har 
henvendt sig, har fået svar på spørgsmål omkring inhabilitet tilsendt. 
For lang dag for de mindste (SM) – her blev argumenteret for, hvorfor de mindre skal være en 
del af helheden: mange af pigerne knytter venskab og ”leger” på tværs af klubberne og det giver 
senere gensynsglæde at se, nogle, man har haft et par glædelige timer sammen med. Dog blev 
foreslået, at microholdene let kunne have præmieoverrækkelsen i dommerpausen, så det 
forsøges implementeret.  
Manglende faciliteter for publikum (FM/JM): forskellige elementer blev taget op og drøftet, men 
det, som faldt meget i øjnene var manglende tilskuer kapacitet (sid ned til alle), der var rift om 
toiletterne, cafeen spærrede for gennemgang mht gymnaster, som skulle fra hal 2 til 
konkurrencehallen. Så drejebogen skal evt uddybes, for at elimineret noget sådant fremover. 
Tæppe i prøvehallen bliver også taget op. 
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10. DM 2021 – Fælles DM uge lanceret af DIF 
DIF har lanceret en fælles DM uge i uge 25 placeret i Aalborg. Kan vi være med i denne og vil vi 
det? 
Det kunne evt. være vores to internationale discipliner AGG og RSG på junior/senior niveau. 
Fordel; fælles mediedækning, én konkurrence? 
Ulempe, opdeling af konkurrencer (aldersklasser), fælles gymnaster AGG/RSG – junior/senior, 
tæppe til Aalborg, værtsforening?? – vi i udvalget har diskuteret alle oplinede spm og det er 
mundet ud i, at de to internationale discpliner evt godt kunne have interesse i at deltage, som 
en Winners Final med de ældste gymnaster, men da ingen af gymnasterne er Team Danmark 
støttet og jo har skolegang at passe, ville interessen falde på plads, såfremt de to discipliners 
aktiviteter kunne ligge i week-enden i UGE 25. 
 

11. Konsekvens af evt. aflysning af regionsmesterskaberne i RSG 
Skriv er udarbejdet til GymDanmark på foranledning fra kontoret. Konsekvensen er italesat, se 
bilag 6. 
Skal vi finde alternative datoer for begge konkurrencer eller kun JM? 
Meget var oppe at vende under dette punkt, og der er, som før nævnt, flere hensyn at tage 
Træningsfaciliteter skal være til rådighed ca. 1 mrd før konkurrence, for at en konkurrence kan 
finde sted, da 
Det jo er DM og træningen har nu ligget stille i en periode, og det kræver genoptagelse af 
samarbejder, kast, løft osv osv, men vi skal selvfølgelig prioritere sikkerheden. 
Hvilken periode skal vi kigge på, før sommerferien eller efter? 
URG har forsøgt at dele op i plan A og plan B – og disse planer er opstillet, for ikke at skulle 
aflyse konkurrencerne, alternativet er jo at aflyse, som andre idrætsgrene gør, men vi vil 
forsøge at holde live i konkurrencerne, ved hjælp af disse udkast til Plan A og Plan B 
Plan A:  
RSG dm for individuelle , duo/demi og grupper den 5+6+7 juni 2020 med Taastrup som vært 
(dog skal den 5 juni først bekræftes) 
RSG JM for individuelle og duo/demi: den 13 eller 14 juni 2020 i Hjerting – der arbejdes på 
højtryk for lokaler 
GPR DM – den 20 og 21 juni 2020 i Silkeborg 
AGG DM – den 7 og 8 november2020 i Greve slået sammen med udtagelseskonkurrencen (så 
ingen plan B her) 
Plan B (hvis ovenstående datoer ikke kan gennemføres pga regeringens restriktionen eller mlg 
træning) 
GPR DM: den 26 og 27 september 2020 i Silkeborg 
RSG JM formentlig den 11 oktober i Hjerting , dog arbejder vi måske på en dato tidligere, hvis 
man kan komme ind at træne allerede i august mrd. 
RSG DM den 17 og 18 oktober i Taastrup, dog blev der diskuteret om det var lige lovligt langt 
inde i næste sæson dvs 2020/2021, pga piger, som skal konkurrere med nye serier i november 
mrd 2020 
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AGG - endvidere drøftede URG, hvorvidt Udtagelseskonkurrencen i november 2019 danner 
grundlag for forår og efteråret 2020´s rejseaktivitet(og det blev vedtaget), dog ved vi endnu 
ikke, hvad der aflyses og hvad, der gennemføres. 
AGG DM  2020 giver adgang til foråret 2021´s rejseaktivitet. 
  
 

12. Beslutninger taget mellem møderne 
1) Skriftlig feedback af AGG dommerne til både SM og FM/JM, da det ikke var muligt at stille 
med AGG dommere til FM/JM, så alle hold får samme form for feedback.  

13.  Valg af referent og mødeleder  

Referent: Camilla  
Mødeleder: Tine 
Næste møde: 06.04.2020 Skype (Teams) eller 08.04.2020 
 

14.  Eventuelt 
Skal vi have et ekstra møde pga Corona situationen omkring påsketid?  –  som skrevet bliver det 
formentlig den 6/4 2020 eller 08.04.2020 

15.  Godkendelse af referat 
Udsendes til godkendelse pr. mail (DD.MM.2020), frist for kommentering (DD.MM.2020), 
hvorefter referat lægges på hjemmesiden. 

 
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 (Teams) 

3 30.11.2019 10.00 – 16.00 Vanløse 

4 27.01.2020 20.15 – 22.00 Skype (Teams) 

5 16.02. 2020 9.00 – 15.30 Idrættens Hus 

6 23.03. 2020 20.15 – 22.00 Skype (Teams) 

7 27.04.2020 20.15 – 22.00 Skype (Teams) 

8 11.05.2020 20.15 – 22.00 Skype (Teams) 
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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 (Teams) 

11 07.09.2020 20.15 – 22.00 Skype (Teams) 

12 26.10.2020 20.15 – 22.00 Skype (Teams) 

1 
14.-

15.11.2020 
Heldagsmøde 

Repræsentantskabsweekend, Onboarding 
seminar & Udvalgsmøde, Brøndby 
Skal prioriteres 

 



Retningslinjer for Grand Prix dommere. 
 

• For at være gældende dommer skal man være fyldt 18 år. 
 

• Du skal deltage på weekenddommerkursus og/eller 
redskabsdommerkursus, samt KLAR-PARAT- START kursus, 
for at kunne dømme til årets konkurrencer. 

 
• Tilbagemelding til instruktører: 

Dommer 1 i hvert dommerteam udfylder dommerskema i den 
enkelte disciplin til hvert enkelt hold - disse samles og 
udleveres efterfølgende til holdene. 

 
• Fra 2017 skal nye dommere igennem dommeruddannelsen 

- det tilstræbes at alle vore nye dommere fremadrettet 
uddannes i ALLE discipliner. 
 

• Dommere fra før 2017: 
Ønsker du at dømme i ny disciplin, skal du godkendes af to 
andre dommere, efter at have siddet i smørhul til en 
konkurrence. 

 
• I tilfælde af, at en dommer ikke har deltaget I dommerkurser 

eller dømt til konkurrencer I 3 år/sæson – skal 
dommeruddannelsen startes forfra. 

     Ved fravær i mindre end tre år – godkendes du af to      
     dommere ved at sidde i smørhul til en konkurrence. 
     Tvivlsspørgsmål afgøres af dommergruppen. 

 
ØKONOMI: 

• Dommer:  
Du modtager dommerhonorar + kørselsgodtgørelse. 
Du får forplejning på dagen. 
Ved behov dækkes overnatning m/forplejning.(Bestilles af 
dommergruppen) 

• Prøve dommer: 
Du modtager kørselsgodtgørelse + du får forplejning på 
dagen. 
Ved behov dækkes overnatning m/forplejning.(Bestilles af 
dommergruppen) 
 

• Der skal udfyldes omkostningsbilag som ligger på 
GymDanmarks Hjemmeside - 
Gymdanmark/skabeloner,bilag,logoer. 
Kørsel samt dommerhonorar skal senest 14 dage efter 
afholdt konkurrence være sendt til Camilla Kruse -  



ckr@gymdanmark.dk  vedhæftet evt. bilag f.eks. brobizz 
kvittering, togbillet, busbillet. 
 
 

 
 

Følgende gælder for dommerhonorar. 
 
Alle forbundets aktivitetsudvalg og eventuelle projekter har 
mulighed for at indføre en skattefri godtgørelse til dommere 
på 200,00 kr. pr. konkurrence dog højst 400,00 kr. pr. dag. 
(Gymdanmarks økonomiske retningslinier linier). 
 
Du er dommer: 
1/2 konkurrencedag = 1 konkurrence = 200,00 kr. 
1/1 konkurrencedag = 2 konkurrencer = 400,00 kr. 
 
 
 
 
Udvalget for Rytmisk Gymnastik 
Dommergruppen. 
 

 



Indkomne konkurrenceansøgninger URG 2020/2021

Konkurrence Forening Prioritet Bemærkninger
GPR - DM 1. runde
6-7 feb 2021 Silkeborg Gymnastikf. 1 Fyn/Jylland

Greve G&T 2
Køge Gymnastikf. 1

Grindsted 1
Randers 1
Silkeborg Gymnastikf. 2

Greve G&T 1
Sorø Gymnastik 1
Farum Gymnastik 1

Efterskole DM
20 maj 2021

RSG - SM
20-21 mar 2021 Sjælland
RSG - FM/JM
10 apr 2021 Silkeborg Gymnastikf. 1 Sjælland?
RSG - DM
8-9 maj 2021

AGG - Udtagelse
7-8 nov 2020 Greve G&T 2

Greve G&T 1
Sorø Gymnastik 1

AGG - DM
29-30 maj 2021

GPR - SM 
6 mar 2021

GPR - FM/JM
13 mar 2021

Jylland

GPR - DM 2. runde
24-25 apr 2021

Sjælland



 

Brøndby d. 18.03.2020 

 

Ændringer vedr. planlagte rytmiske konkurrencer 2020  

På baggrund af regeringens udmelding vedr. Corona-virus har Udvalget for Rytmisk Gymnastik besluttet 
følgende for den resterende sæson. Beslutningerne er taget med udgangspunkt i regeringens aktuelle 
udmelding og kan derfor ændres i tilfælde af nye beslutninger fra regeringens side.  

Aflyste konkurrencer:  

21. – 22. marts 2020  SM i Rytmisk Sports Gymnastik 
3. – 4. april 2020  FM og JM i Rytmisk Sports Gymnastik 

Det er endnu ikke afgjort om konkurrencerne afvikles senere på sæsonen eller til efteråret. Dette afgøres 
efter påske, når vi kender retningslinjerne for april måned og evt. maj måned.  

Hvis konkurrencerne helt aflyses, vil konsekvenserne være følgende: 
 
SM i RSG – Gymnasterne kommer til at mangle en konkurrence, men alle er tilmeldt til DM. Da udtagelse 
til EM i RSG er foretaget er der ingen konsekvens på udtagelse til internationale konkurrencer. EM i RSG 
er efterfølgende aflyst af UEG. 

FM i RSG – Ingen konsekvens, da der ikke er tilmeldt nogen gymnaster 

JM i RSG – Nogle gymnasterne kommer til at mangle en konkurrence, mens andre slet ikke kommer på 
konkurrencegulvet, da de ikke er tilmeldt DM. Det drejer sig om 14 gymnaster fordelt i alle 
aldersgrupper. Da udtagelse til EM i RSG er foretaget er der ingen konsekvens på udtagelse til 
internationale konkurrencer. EM i RSG er efterfølgende aflyst af UEG.  

 

Konsekvensvurderingen bliver selvfølgelig taget i betragtning i forhold til evt. erstatningskonkurrencer. 

  

Vi ses forhåbentlig snart ude i hallerne igen.  

  

Med venlig hilsen  

Udvalget for Rytmisk Gymnastik  


