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Mødedato: 23. august 2020 kl. 9.30 – 15.00  

Mødenavn: URG møde 12 

Sted: Teams (øst (Greve/indviduelt)/vest (individuelt)) 

Deltagere: Beth Thygensen (bth), Camilla Kruse (ckr), Helle Jensen (hje), Lotte Kok (lko), Hanne 
Enevoldsen (hen), Inger Kluwer (ikl) til og med pkt 10, Annette H Pedersen (ahp), Tine Bull 
(thb)  

Afbud: Anna Knutzen (ahi) 

Referent: Camilla Kruse (ckr), ) 

Ordstyrer: Beth Thygensen (bth),  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 
 

2. Orientering fra formand  
1. Nyt fra bestyrelsen 

Kandidatopstillinger ligger klar på nettet. Der mangler 2 bestyrelsesmedlemmer.  
 

2. Andet 
LKO og CKR har været til topmøde i GymDanmark vedr. uddannelse og startpakker 
Status startpakker: Vi skal lave startpakker til RSG og GPR/AGG Der skal laves 10-
lektioners plan med tilhørende video. Der er en del synergi mellem de to startpakker 
der kan genbruges, så opvarmning og tekniktræning kan være ens.  
 
Træner 1 uddannelsen er nu etableret som en rigtig god uddannelse, og der er mange 
tilmeldte fra det Rytmiske miljø, der er ca. 30 fra det rytmiske, der skal på den 
disciplinspecifikke uddannelse i år.  
 
Træner 2 uddannelsen er endnu kun basis, men der kigges på hvad træner  2 
specialedelen skal indeholde. 
 
GymDanmark er klar over at der ligger et stort kulturarbejde foran dem, i forhold til 
kulturen ude i foreninger omkring at sende deres trænere på uddannelsen. 
 

3. Status Økonomi 2020 v/CKR 
Halvårsregnskab ser fornuftigt ud – taget Corona krisen i betragning.  
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4. Budget 2021 
Intet nyt 
 

5. Stævnekalender 
Vi spørger Sorø Efterskole, om de kan holde Efterskole DM. Hvis ikke de kan afholde, så spørges 
BGI. 

Beslutningspunkt 

6. AGG Udtagelseskonkurrence i betragtning af Covid-19. 
Hvordan håndterer vi hvis vi ikke kan få dommere fløjet ind grundet DK smittetal? 
 Plan A – life streamning 
 Plan B  - 1 udenlandsk dommer + de 5 internationale DK dommere 
 Plan C – Dommere dømmer U og K samtidig (kun danske dommere) 
 Tilskuere – max antal lige pt 200 personer 
 Inddeling i sektioner 
 Inddeling i dage (8-12, 12 – senior) 
Indstilling: Debat om mulig løsningsmodeller 
Beslutning: Vi spørger Finland om der kan være to dommere på via lifestream. Vi ønsker at der 
gives feedback til alle children kategorier, og i Junior/senior der skal der gives anbefaling til 
niveauopdeling A, B, C konkurrencerne  
 
Vi holder children kategorierne om lørdagen, og short program alle rækker +  junior/senior om 
søndagen. 
 
Ud fra anbefalinger omkring forsamlingsantallet, der vil vi på forsvarlig vis afvikle stævnet. 
Enten med et minimum af publikum inddelt i sektioner, hvor forældrene forlader hallen efter 
deres eget barn har været på. 
Ellers med livestream til forældrene.  
 
URG dækker udgifterne for den afholdene forening, i det tilfælde at der ikke er en 
publikumsindtægt samt overnatningsindtægt. Det skal derfor ikke være en udgift for foreningen 
at afholde et stævne så længe vi er underlagt Covid-19 restriktioner.  
 
URG ønsker at godkende publikumsløsningen under Covid-19 restriktioner.  

 
7. Genvurdering af hold (AGG) 

2 hold har meldt ind i forhold til genvurdering: 
 Et 10-12 års hold  
 Et Short programme junior (skiftet fra alm junior) 
I henhold til ”Bedre sportslig udvikling” skal der ikke selekteres i børnerækker og i junior 
(landshold) i forhold til udvikling. 
Dvs børneholdet bør rejse uden restriktioner i forhold til GymDK retningslinjer, mens det skal 
genvurderes i forhold til gældende retningslinje i URG 



 

         Dagsorden URG Udvalgsmøde 

        Nr.12 – 2019/2020                                                                    
 

3 
 

Short programme er at betragte som begynderrække i IFAGG regi og derfor ikke en del af 
landsholdvurdering, hvorfor dette hold bør rejse uden restriktioner i forhold til GymDK 
retningslinjer, mens det skal genvurderes i forhold til gældende retningslinje i URG. 
 
Indstilling: Beslutning omkring genvurdering for de 2 hold. 
 Løsningsmodel A: Kunne være at få besøg af international AGG dommer 
 Løsningsmodel B: Indsende video og 3 AGG dommere vurderer denne 

Løsningsmodel C: Implementere ingen selektering i børnerækker og short 
programme iht ”Bedre Sportslig Udvikling” 

 
Beslutning: Grundet Covid-19 situationene og den kommende ændring til 
udtagelsesproceduren, hvor vi ønsker at implementere ”bedre sportlig udvikling” så dispensere 
vi fra genvurdering som vores udtagelsesprocedurer ellers foreskriver. Dette grundet at det er 
børnehold, og et shortprogram hold.  

 
8. Landstræner RSG 

Nuværende landstræner har meddelt at hun ikke kan tage alle træninger i år, så der ønskes en 
model hvor flere kan komme i spil. 
Landshold – forslag til flere trænere 
Ungdomslandshold – eksisterende plus anden international erfaren træner 
 
Indstilling: Godkendelse af indstilling til Landsholdschef omkring et år uden nogen fast 
tilknyttet. 
 
Beslutning: Det er vigtigt at der er en gennemgående person, der sikrer progression af 
udviklingen af børnene. Forslag til at en af de trænere der er tilstede i forvejen evt. tager 
tjansen som ”den samlende” røde tråd, og er bindeled mellem konsulenterne der bliver hentet 
ind og gymnasterne.  
 
Der arbejdes på, at der kun bliver hentet 2 trænere ind til to træninger hver – for at sikre en 
bedre rød tråd mellem træningerne.  
 
Der er også et ønske om at åbne lørdagen af landsholdstræningerne for bredden, dvs. det også 
er åbent for andre end de udtagede gymnaster. 
 

9. Samarbejdshold fra 2 foreninger 
Beslutning 1: Vil vi tillade samarbejdshold fra 2 foreninger i URG. 
Beslutning 2: Kan vi anvende skema fra TeamGym, se bilag 1? OBS er så man ikke kan have et 
selvstændigt foreningshold i samme række dvs stiller forening A-Forening B op i pigerækken, 
kan de ikke derudover stille op selvstændigt som henholdsvis Forening A og Forening B i 
samme række. 
 
Indstilling: Godkendelse af beslutning 1 og 2 med tilretninger så skema passer til GPR/URG. 
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Beslutning: Vi bakker op om at der kan laves klubsamarbejder, på linje med den måde 
TeamGym har implementeret.  
 
GYMNASTER 
Vi understreger at et klubsamarbejde = en forening, og gymnaster kan derfor ikke både stille op 
i et klubsamarbejde og for sin egen forening i samme disciplin j.f. GymDanmarks 
fælleskonkurrenceregler. 
 
Eks. Så kan gymnasten godt stille op i et klubsamarbejde i GPR og så stille op for egen forening i 
hhv RSG og/eller AGG. 
 
Gymnasten kan f.eks. IKKE stille op som for både klubsamarbejde og klubhold i GPR eller eks. 
som individuel for RSG for egen klub og så i gruppe som klubsamarbjde.  
 

Debatpunkter: 

10. Status på arbejdsgrupper 
AGG: Dommer og campgruppen oplever et voldsomt arbejdspres, driften fylder meget. Der er 
et ønske om mere hjælp fra kontoret til nogle af de driftstunge opgaver samt en bredere 
fordeling af opgaver på de andre dommere. 
 
GPR Dommergruppe: Alle fortsætter 
 
GPR reglementsgruppe: Helle Storm er kommet med ind i gruppen efter det rytmiske seminar.  
GPR stævnegruppen: Alle fortsætter 
 
RSG gruppen: Alle fortsætter 
 
RSG dommergruppe: Sofie er med i gruppen.  
 
URG økonomi: Forbliver den samme 
 

11. Camp AGG 2021 
Der mangler resourcer til at afvikle campen i Januar. Der spørges ud i miljøet for at finde 
kræfter til at afholde.  
Vi undersøger om vi kan få haller til den planlagte dato 9.-10. januar 2021.  
 
Der skal også laves nogle retningslinjer for hvem der skal deltage og hvordan setuppet omkring 
campen skal være.  
 
Vi beder kontoret sende en mail ud til AGG klubberne omkring booking af haller til AGG 
campen.  
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Der er et ønske om at de danske dommermoduler kan have længere tid med de enkelte hold. 
Vi ønsker også en model med grundtræning hvor der er andre i hallen f.eks. en dommer der 
kan gå rundt og fejlrette. 
 
Skulle vi blive ramt af Covid-19 restriktioner, som forhindrer indrejse af internationale trænere, 
så findes en model med de danske dommere og andre herboende instruktører til 
fællesmoduler.  
 
 
 

12. Vejen kursus  
Er der styr på instruktører? Vi bliver udfordret på at flere lande ikke anbefaler rejse til DK, 
særligt Region Sjælland og Region Midtjylland. Vejen ligger i Syddanmark.  
 
Er AFLYST! 
 

13. GPR teknisk redskabsdommer  
Sidste sæson viste udfordringer på opgaverne, der er lagt på dette dommerteam. Hvordan 
sikrer vi en god konkurrenceafvikling uden at skulle vente på dette dommerteam. Problemet 
var især i de ældste kategorier (junior/senior). 
 
HEN og THB kommer med et oplæg på denne problematik 
  

14. Ledige pladser i URG 
LKO ønsker god bred repræsentation i URG.De afgående medlemmer giver plads til AGG 
interesser og RSG. Dog prioriteret først iht LKO AGG kompetencer idet der allerede for 
nuværende sidder 2 med rødder i RSG. 
 
Der er sendt mail ud til foreningerne med ønske om at stille medlemmer op. 
 

15. Opfølgning sommerseminar 
Vi synes det virtuelle koncept virkede rigtig godt, når nu vi ikke kunne mødes. 
 
Det kunne være et godt supplement til vores normale sommerseminar – hvor vi efter 
sommerferien kunne have et opfølgningsmøde med bl.a. reglementsgennemgang i alle 
discipliner 
 
Der laves sproglige rettelser i GPR reglementet ud fra feedback på sommerseminaret. 
 

16. Beslutninger taget mellem møderne 
Ingen siden sidste møde 

17.  Valg af referent og mødeleder  
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Referent: THB 
Mødeleder: AHP 
Næste møde: 21.09.2020 Teams møde – 20.30-22.00 
 

18.  Eventuelt 
Husk at indsende CV og ansøgning for de URG medlemmer, der er på valg i år og som 
genopstiller (THB, HJE, CKR, LKO). Fristen er 15. september 

19.  Godkendelse af referat 
Udsendes til godkendelse pr. mail (23.08.2020), frist for kommentering (30.08.2020), 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 08.04.2020 19.00 – 21.00 Skype (Teams) 

8 27.04.2020 16.00 – 18.00 Skype (Teams) 

9 11.05.2020 16.00 – 18.00 Skype (Teams) 

10 02.06.2020 19.30 – 21.00 Skype (Teams) 

11 21.06.2020 Heldagsmøde Greve; Strategi møde 

12 23.08.2020 9.30 – 15.00 Øst/vest Skype (Teams) 

13 21.09.2020 20.30 – 22.00 Skype (Teams) 

14 26.10.2020 20.30 – 22.00 Skype (Teams) 

1 
14.-

15.11.2020 
Heldagsmøde 

Repræsentantskabsweekend, Onboarding 
seminar & Udvalgsmøde, Brøndby 
Skal prioriteres 
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