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REFERAT – RSG-sektionen

Mødedato:

5. Januar 2020

Mødenavn: RSG-møde- ref 1 2020
Sted:

Taastrup Hallerne, Parkvej 78, 2630 Taastrup

Deltagere:

Beth Thygesen (BT), Helle Jensen (HJE)

Eksterne:

Alua Bekturova, Louise Jørgensen, Malene Månsson, Sofie Jørgensen

Referat:

Helle

1. Internationale Mesterskaber 2020
Der satses på deltagelse ved junior og senior EM 2020.
2. Nordiske Mesterskaber
På baggrund af vores landsholdsgymnasters og gymnaster, som i sæson 2019 har placeret sig
Godt ved konkurrencerne (DM) er der indbudt til Testkonkurrence her i januar 2020. I år har vi
Ikke ret mange landsholdsgymnaster i Seniorrækken. Så landsholdstræneren og RSG-sektionen
Vurderede, at vi ville tilbyde seniorer med til testkonkurrencen, som mente, at kunne supplere,
så
Danmark kunne stille op med fuldt hold til Nordiske mesterskaber. Endvidere havde vi budt
trio/duo
Med til testkonkurrencen
Der blev vurderet på baggrund af Testkonkurrence og selvfølgelig træningen i efteråret og
konkurrencerne tillige i efteråret. Endvidere er der vurderet på ”sværhedsgraden” af serierne.
DVS
D-karakteren (BD, AD, Risk mv).
17 piger stillede til start, hvoraf 2 af pigerne i ønskede at deltage som Juniorer. Der var 8
Juniorer
Som blev vurderet og 7 seniorer, samt 1 juniorduo og 3 senior duos, som var på tale
Vi måtte stille med 5 gymnaster i hver kategori (som kunne dele 4 pladser individuel) og en
junior og en senior halvgruppe.
Junior Duoen fra Ølstykke blev udtaget og senior duoen fra taastrup blev udtaget
Junior individuelle: de fem piger: Alma (4 serier), Lise (4 serier) Naja Sorrell (3 serier), Yasmin (3
serier)
Og Sarah Rosendahl (2 serier) i alt 16 serier repræsenterer Danmark ved Nordiske
Senioer Individuelle: de fem piger : Isabella (4 serier), Emilie (4serier), Michelle (3 serier), Martha
(3 serier) og Helena Vibe (2 Serier)
Alle Gymnaster som deltager ved Nordiske, deltager for egen Regning. Dommerne : Sofie J,
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Louise Tarp Jørgensen, Gitte Moustgaard er udtaget som dommere.
3. Retningslinjer for deltagelse i Nordiske
Der er taget udgangspunkt i eliteskrivet, som ligger på Gymndanmarks hjemmeside
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