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AGG (Æstetisk Gruppe Gymnastik) 

Udtagelsesprocedure til IFAGG-konkurrencer 
 
1. Generelt  
 
Dette dokument vedrører udtagelsesprocedure for danske hold, der ønsker at deltage i IFAGG-konkurrencer 
i udlandet. Det vil sige, år der fremover skrives ”konkurrencer i udlandet”, menes der IFAGG-konkurrencer. 
Der tages ikke hensyn til eventuelle invitationskonkurrencer uden for IFAGG-regi.  
 
Denne udtagelsesprocedure er udarbejdet i henhold til GymDanmarks Talent - og Elitestruktur, som har til 
mål at bidrage til at de mest ambitiøse og talentfulde gymnaster opnår deres fulde potentiale og sikrer et 
generelt højt senior niveau. Dette ved løbende at udvikle gymnaster - og træneres mentale, fysiske tekniske 
og taktiske færdigheder på baggrund af langsigtede og realistiske mål. Effekten af arbejdet skal ses i samspil 
mellem foreninger og forbund, baseret på et helhedssyn af præstationer og skal føre til at danske gymnaster 
kan hævde sig i internationale seniorkonkurrencer i GymDanmarks discipliner med mulighed for at vinde 
medaljer ved NM, EM, VM og OL.  
 
I GymDanmark operationaliseres Talent – og Elitestrukturen med disciplinspecifikke løsninger, med 
aktiviteter i GymDanmark fordelt på foreninger, camps/symposier og landshold. På forbundskontoret er det 
international afdeling med landsholdschef, sportskoordinator og disciplinkaptajner, som har ansvaret for den 
sportslige udvikling omkring internationale konkurrenceaktiviteter samt talent – og elitemiljøer i 
GymDanmarks discipliner. 
 
I GymDanmark gives der plads til “forskellige veje til toppen” og at “rejsen tager tid”. Præstationer i de unge 
år er ikke et mål i sig selv, men skal ses som en del af en helhed, hvor langsigtet udvikling er det primære 
mål. Udvikling er individuelt og stimuleres af et velfungerende hold, der skal være kendetegn i hverdagen 
med træning og til konkurrencer i national og international kontekst.  
 
At et hold har et gymnastisk niveau til at blive anbefalet/selekteret til internationale IFAGG konkurrencer, 
betyder nødvendigvis ikke at holdet er garanteret international deltagelse og det er et vilkår, som træner og 
gymnaster altid skal have for øje. Det er vigtigt, at konkurrence altid har relevans og betragtes som givende 
for holdet og deltagerne på holdet i menneskeligt og sportsligt perspektiv, hvorfor konkurrence på det rigtige 
niveau og med det rette fokus er vigtigt. 

Overvejelser om deltagelse for junior og senior hold i internationale konkurrencer, skal ses i lyset af 
GymDanmarks Talent – og Elitestruktur.  

Opgaven med juniorgymnasterne er at udvikle “hele” gymnaster i et hensigtsmæssigt talent 
udviklingsperspektiv, og deltagelse i konkurrencer skal ses som hensigtsmæssig udvikling af gymnasten 
med målet om senere at lykkes i internationale senior-konkurrencer.  

For senior gymnastens vedkommende er opgaven at skabe en dansk senior-elite, der kontinuerligt deltager i 
og skaber gode resultater ved internationale senior-konkurrencer. 

Disse forhold bør ses i kontekst med transitioner, hvor overgangen fra junior til senior er særlig relevant med 
hensyntagen til både sportslige og menneskelige hensyn, og med målet om at gymnasten på lang sigt når sit 
fulde potentiale. 
 
For AGG´s vedkommende betyder ovenstående følgende: 

- 8-10 årige deltager ikke i IFAGG konkurrencer i udlandet, men har mulighed for at deltage i alle 
former for indenrigskonkurrencer.  

- Ingen selektering til B-konkurrencer herunder short program.  
- A-konkurrencer betragtes som højeste niveau af internationale konkurrencer med World Cups, EM 

og VM. (Junior og women – long programme - hold udtaget på A-niveau) 
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Disse rammer for AGG er med baggrund i at prioritere hensigtsmæssig menneskelig og gymnastisk udvikling 
af gymnasterne og holdet til at fremme formålet med GymDanmarks Talent – og Elitestruktur.  
 
 
Dette betyder, at det fremover kun er junior og women i long program, der kan blive kategoriseret som A-
hold. 
 
Følgende kategorier benyttes derfor fremover: 
 

• Children (long program) kan blive kategoriseret som B1, B2 eller B3 hold 
• Alle short program hold (uanset alder) kan blive kategoriseret som B1, B2 eller B3 hold 
• Junior og Women (long program) kan blive kategoriseret som A, B2 eller B3 hold 

 
Children (long program) og alle short program: 
Disse hold vil blive inddelt i kategorierne B1/B2/B3, jf. skema under pkt. 2. 
Inddelingen vil tage afsæt i den gymnastiske udvikling.  
 
Junior og Women (Long program): 
Disse hold vil blive inddelt i kategorierne A/B2/B3, jf. skema under pkt. 2. 
Inddelingen vil tage afsæt i den gymnastiske udvikling.  
 
 
2. UDTAGELSESPROCEDURE 
 
2.1 Udtagelse til IFAGG-konkurrencer 
 
Der afholdes to nationale udtagelseskonkurrencer i løbet af en sæson, hvor hold kan kvalificere sig til at 
deltage ved internationale konkurrencer.  
 
Udtagelseskonkurrence (efterår) 

• Kvalifikation gælder for internationale konkurrencer afholdt i perioden 1. januar til 31. juli 
 
DM (forår) 

• Kvalifikation gælder for internationale konkurrencer afholdt i perioden 1. august til 31. december 
 
 
Hold kvalificerer sig efter nedenstående kvalifikationsprincipper.  
 
Der er som udgangspunkt ikke antalsbegrænsning på, hvor mange hold, der kan være i en 
udtagelseskategori.  
 
For at få fuld fokus på den gymnastiske udvikling er Children 8-10 undtaget nedenstående omkring 
deltagelse til konkurrencer i udlandet. Der må gerne deltages ved alle former for indenrigskonkurrencer 
 
Ved antalsbegrænsning til en konkurrence i udlandet prioriteres holdenes deltagelse blandt de hold, der 
ønsker at deltage, ud fra kategoriseringen i B1, B2 og B3 samt A, B2 og B3.  
 
Hvis der er behov for prioritering inden for en kategori, bestemmes rækkefølgen af placering ved 
Udtagelseskonkurrencen/DM. Bedst placerede hold har således fortrinsret (også selvom samme hold 
deltager i flere konkurrencer).  
 
Den endelige inddeling vurderes af de danske IFAGG dommere på konkurrencedagen under et 
evalueringsmøde, der finder sted umiddelbart efter konkurrencen. Der lægges vægt på følgende kriterier:  
 

• Karakterniveau 
• Teknisk niveau 
• Udviklingspotentiale 
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Det er kun de de danske IFAGG dommere , der har dømt den pågældende række, der kan indgå i 
udtagelsen eller genvurderingen. Man kan spørge de dommere, der ikke har dømt rækken til råds, men de 
kan ikke træffe den endelige beslutning. Dommere, der er inhabile i rækken, må ikke være til stede ved 
drøftelse af den pågældende række.  
 
De danske IFAGG dommere skal søge at træffe beslutningen i enighed. Hvis dette ikke er muligt, vil det blive 
besluttet på baggrund af et flertal.  
 
Har et juniorhold ved DM kvalificeret sig til at deltage internationalt, kan holdet deltage internatonalt i women-
rækken i efteråret. Dog kategoriseres hold, der rykker fra en række til en anden, som B-hold uanset 
oprindelig kvalifikation. Holdet vil ligeledes prioriteres lavest i tilfælde af konkurrencer med 
deltagerbegrænsning.  
 
Rykker flere hold fra eks. junior- til women-rækken, bibeholdes den interne prioritering mellem disse hold. 
Ved Udtagelseskonkurrencen skal holdet stille op i den alderskategori, som man ønsker at konkurrere i ved 
forårets konkurrencer.  
 
 
 

Alderskategori Udtagelses-
kategori Udtagelse Genvurdering Kommentar 

Children 10-12 
og 12-14 (long 
program)  
 
Children, 
Junior, 
Women (short 
program) 

B1 
De danske IFAGG dommere 
vurderer, at holdet selv kan 
bestemme, hvilke konkurrencer det 
ønsker at deltage i  

Ingen  

B2 
De danske IFAGG dommere har 
anbefaling til, hvilke konkurrencer 
holdet kan deltage i 

Ingen  

B3 

B3 hold anbefales på nuværende 
tidspunkt som minimum at vente med 
at deltage i konkurrence i udlandet 
indtil efter næste udtagelse.  
Hvis holdet alligevel vælger at 
deltage i en konkurrence i udlandet, 
anbefales det, at holdet går i dialog 
med de danske IFAGG dommere 
vedr. plan for holdets udvikling, 
herunder dommerbesøg forud for 
deltagelse i konkurrencen 

Ingen  
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Alderskategori Udtagelses-
kategori Udtagelse Genvurdering Kommentar 

Junior og 
Women (long 
program) 

A 

De danske IFAGG dommere 
vurderer, at holdet selv kan 
bestemme, hvilke konkurrencer 
det ønsker at deltage i  

A hold skal 
genvurderes ved 
skift af serie efter 
udtagelsen  

Det omtalte 
er kun, hvis 
udtagelsen 
ligger i 
november. 
Lægges den 
i januar, skal 
alle hold 
stille med ny 
koreografi og 
ingen 
genvurdering 
er da 
nødvendig 

B2 

De danske IFAGG dommere har 
anbefaling til, hvilke B-
konkurrencer holdet kan deltage 
i. Holdet må ikke deltage i A-
konkurrencer 

Ingen  

B3 

B3 hold anbefales på nuværende 
tidspunkt som minimum at vente 
med at deltage i konkurrence i 
udlandet indtil efter næste 
udtagelse.  
Hvis holdet alligevel vælger at 
deltage i en konkurrence i 
udlandet, anbefales det, at holdet 
går i dialog med de danske 
IFAGG dommere vedr. plan for 
holdets udvikling, herunder 
dommerbesøg forud for 
deltagelse i konkurrencen 
 

Ingen  

 
 
 
2.2 Genvurdering 
 
En genvurdering skal finde sted senest 14 dage inden definitive entry, klubben skal dertil booke 
genvurderingen senest en måned inden definitive entry.  Hvis den enkelte klub inden genvurderingen 
afholder økonomiske udgifter i form af eksempelvis flybilletter, bærer klubben selv denne risiko. 
 
Skift i alderskategori – række:  
Har et juniorhold ved DM kvalificeret sig til konkurrencer i udlandet, kan holdet deltage i women rækken i 
efteråret. Det vil kræve en genvurdering af holdet. Holdet vil ligeledes prioriteres lavest i tilfælde af 
konkurrencer med deltagerbegrænsning. Rykker flere hold fra eksempelvis junior- til women rækken, 
bibeholdes den interne prioritering mellem disse hold.  
 
Et juniorhold, der skifter til women rækken, og er kvalificeret som A-kategori, skal jf. ovenstående 
genvurderes, men må afvente til evt. genvurderinger i women rækken er foretaget, og det i denne række er 
afgjort, hvem der deltager i A-kategorien. Det vil sige, at women hold, der er udtaget til A kategorien, har 
forrang frem for juniorhold, der skifter række til women.  
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Udskiftning af gymnaster (forbliver i samme række):  
Gruppen, der er aktivt deltagende på tæppet til selve konkurrencen til EM, VM og WCs skal bestå af 
minimum 2/3 af de gymnaster, der var aktivt deltagende på tæppet til selve konkurrencen til 
DM/Udtagelseskonkurrence.  
Hvis dette ikke er tilfældet, skal der foretages en genvurdering. Genvurderingen skal også foretages, hvis 
der kan være risiko for at ovenstående regel ikke overholdes i tilfælde af fx skader/sygdom.  
 
Reserver, som ikke deltager aktivt på tæppet til konkurrencen til DM/Udtagelseskonkurrence på et givent 
hold, kan ikke tælle med som gengangere i den 2/3 af gymnaster, som skal være aktivt deltagende på 
tæppet til konkurrencen til EM, VM og WCs.  
 
Koreografi og musik: 
Det er tilladt at foretage ændringer i koreografi efter udtagelsen, uden at genvurdering er påkrævet, forudsat 
at det tekniske niveau bibeholdes. Skift af musik kræver genvurdering.  
Hold udtaget ved AGG DM må således gerne ændre i koreografien til den nye sæson, ligesom hold udtaget 
ved AGG Udtagelseskonkurrencen må foretage ændringer i koreografien, uden at holdet skal genvurderes. 
Skift af musik og koreografi kræver genvurdering. 
 
Genvurdering: 
Genvurdering foregår ved, at der findes 3 habile danske IFAGG dommere. De udvalgte dommere foretager 
genvurderingen helst fysisk subsidiært gennem videoanalyse.  
I tilfælde af at genvurderingen resulterer i nedjustering fra A-hold til B-hold, sker dette i overensstemmelse 
med Landsholdschefen.  
 
2.3 Inhabilitet 
Danske IFAGG dommere, der er instruktører/koreografer, har familierelationer til udøvende gymnast eller til 
instruktør/koreograf på et givent hold, må betragtes som værende inhabile og kan ikke stå for udvælgelsen i 
den pågældende række.  
 
 

Specifikt for sæson 2020/2021  
 
Udtagelsen til konkurrencer i perioden 1. januar 2020 til 31. juli 2021 sker ad to omgange for A-kategori hold 
og potentielle A-kategori hold. A-kategori hold og potentielle A-kategori hold udtages til disse kategorier efter 
udtagelseskonkurrencen i november 2020 (del 1). Potentielle A-hold er de hold, som de danske IFAGG 
dommere ved udtagelseskonkurrencen 2020 ikke endeligt kunne vurdere, hvorvidt skulle være A-hold. 
Indførelsen af potentielle A kategori hold skyldes, at nogle hold kan anvende tidligere sæsons koreografi ved 
Udtagelseskonkurrencen pga Covid-19 udfordringer, mens andre en ny koreografi, og det ønskes at sikre at 
alle skal vurderes på den nye sæsons koreografi for at sikre en retfærdig udtagelse. 

Karakterscore, der indgår i udtagelse: 
50% overføres fra del 1  
100% fra del 2 
Ialt 150% i ovennævnte fordeling 

Alle A kategori hold og potentielle A kategori hold skal deltage ved udtagelseskonkurrence i januar 2021 (del 
2) for at kunne deltage til A-konkurrencer. Efter udtagelse (del 2) udgår kategorien potentielle A-kategori 
hold, og alle hold vil blive kategoriseret i enten A eller B2. Tidligere potentielle A hold, der lander i B2 
kategori indplaceres i rækkefølge i forhold til deres samlede karakter og foran B2 hold fra 
Udtagelseskonkurrencen (del1) 
 
Det er tilladt at deltage med én koreografi til udtagelseskonkurrencen i november 2020 og derefter skifte 
koreografi til sæson 2021. 
Hvis man er udtaget til A-kategori eller potentiel A-kategori, skal man deltage med den nye koreografi til 
udtagelse i januar 2021 (del 2). Det er således ikke muligt at skifte koreografi efter udtagelse del 2 i januar 
2021, såfremt holdet ønsker at konkurrere til A-konkurrencer i perioden frem til 31. juli 2021. 
 


