
 

 

 

 Nyhedsbrev nr. 11 – Oktober 2020 

 

Reglementer 

Alle reglementer er opdaterede med til rettelser fra nyhedsbreve i løbet af sæsonen 2019-

2020.  

 Der er udarbejdet nyt DK 1 reglement som er målrettet nybegyndere, og vi 

arbejder i SAU på at få denne konkurrence godkendt til begynderlicens.  

 DK 1 fra sæson 2019-2020 er nu ændret til DK 2, men har samme struktur i krav til 

rutinen. Dog er der endnu en gang kigget grundigt på momenterne, og på den røde 

tråd igennem reglementerne. Derfor er der ændret lidt i momenterne i DK 2 i alle 

kategorier.  

 DK 3 er det samme som sidste sæson.  

 Age Group 1 (11-16), beholdes også som hidtil. Vi gør lige opmærksom på at der i 

balancerutinen, her skal udvælges 3 individuelle momenter fra cat. 1 – 1 static – 1 

flexibility – 1 aguility. I temporutinen skal der udvælges 3 individuelle momenter fra 

cat. 2 – tumbling.  

 International Senior, COP, beholdes ligeledes som hidtil.  

 

Reglement Seminar 

Vi har valgt ikke at afholde reglement seminar i år, bl.a. pga. Covid-19 smittetrykket i 

september, men også pga. meget få ændringer fra sidste sæson.  

Hvis der skulle være spørgsmål til reglementet, så er man altid mere end velkommen til at 

kontakte Arbejdsgruppen for dommere og reglementer.   

 

Acro Companion 

Til info; arbejder vi på at få udbygget vores muligheder i applikationen Acro Companion. 

Vi undersøger muligheden for lave rutineskemaer til DK 3 kategorien, få mulighed for at 

DJ/CJP kan rette skemaerne elektronisk.  

 

 



 

Dommerkurser sæson 2020-2021 

Som noget nyt prøver vi at dele dommerkurset op i 2 dele.  

 Dommerkursus 1 i november, d. 28/11-2020, tilmelding kommer snart.  

 Der vil blive afholdt Dommerkursus på hver side af Storebælt samtidig, for at 

mindske antallet af samlede i et lokale.  

 Denne dag vil der blive brugt meget tid på gennemgang af fradrag, samt 

bedømmelse af videoklip og rutiner. Både artistisk, teknisk og DJ/CJP.  

Dagen afsluttes med et test.  

 Dommerkursus 2 i januar, d. 30/1-2021, tilmelding kommer snart. 

Her håber vi på at kunne samle alle på én dag.  

Her vil vi bruge mere tid på bedømmelse i teams.  

Dagen afsluttes med en test.  

Dommerkurset er altså delt op, men med det samme indhold som hidtil. Vi ser selvfølgelig 

helst at man deltager til begge. Vi arbejder på at komme med nogle retningslinjer for 

dommere, ift. hvilke krav der skal opfyldes før man kan dømme ved en konkurrence. Disse 

retningslinjer bliver udarbejdet i løbet af sæsonen og være klar til sæson 2021-2022.  

 

Acro CUP 

Tilmeldingen er åben. 

 

Arbejdsgruppen for dommere og reglementer 

For tiden er vi 2 personer i gruppen. Vi tager derfor gerne imod hjælp fra dem der har lyst 

til at hjælpe til forskellige projekter.  

Fx afvikling af konkurrencer, sætte dommerteams, afvikle Acro CUPs, Revidere regler for 

pyramidekonkurrencen m.m. 

_________________________________________________________________________ 

OBS OBS !!! 

Husk og læs alle nyhedsbreve på GymDanmarks 

hjemmeside og Newsletters på FIG’s hjemmeside! 
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Arbejdsgruppen for dommere og reglementer og Sports Acrobatik 

Udvalget 

 

Maja Tonsberg 

majatonsberg@hotmail.com    23 28 26 17 

 

Natascha Schak Linnemand 

nli@gymdanmark.dk / linnemand@gmail.com   30 52 27 24 
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