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REFERAT
Lotte bød velkommen og indledte med en appel til at mødet bliver holdt i en respektfuld
tone. Lotte gennemgik de enkle regler for mødedeltagelsen – virtuelt såvel som fysisk.
1. Valg af dirigent
Benjamin Juul Johansen blev valgt.
Han oplyste bl.a. at bestyrelsen følger mødet på Teams.
2. Beretning
Lotte Kok gennemgik følgende highlights:
Resultater: Guld og bronze ved NM. AGG seniorhold med i finale ved World Cup.
Nyt: klubsamarbejde om hold til konkurrencer, ingen medaljer til mirkorækker,
mikrorække i RSG, GPR: tilbud om tæppe i konkurrence, Strategi 2025, ansvar vedr.
int. dommer flyttet til landsholdschef.
Deltagelse i arbejdsgrupper samt arb.gruppe om ny politisk struktur.
Udfordringer: AGG og RSG samarbejde kan blive bedre.
Camilla Kruse supplerede med følgende:
To træneruddannelses Camps gennemført, i alt 200 har gennemført GymTræner 1Basis, to hold GymTræner 1-Rytme gennemført med 12 og 17. GymTræner 2 Basis
Inger Kluwer om kurser:
Tre spotkurser gennemført, redskabskursus gennemført med 9 deltagere.
Helle Jensen om RSG:
Camp for bredden (og landshold) gennemført, revidering af udtagelseskriterier til
landshold forestår, alle trænere er velkomne til landsholdstræninger,
Anette Hjermitslev om AGG:
Mange aflysninger pga. Corona, 33 hold til udtagelseskonkurrence, stor AGG camp
afholdt i januar, ingen konkurrencer afholdt pt., optagelseskriterier opdateret i
samarbejde med landsholdschef.
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Hanne Enevoldsen om GPR:
Første runde afviklet samme weekend som regionsmesterskaber, nyt mikro
koncept – med bl.a. feedback til træner - introduceret, nyt junior tiltag: 6-12
gymnaster på holdet, revidering af redskabsreglement.
Tine Bull om dommer:
Tablets har afløst små dommersedler med god succes, forventer at kunne have
dommere med virtuelt til kommende konkurrencer, der er stor dommermangel.
Hanne Enevoldsen om dommerkurser:
Desværre ingen tilmeldte begynderdommerkurset, weekenddommerkursus
gennemført, redskabsdommerkursus gennemført virtuelt, klar-parat-start
dommerkursus til januar bliver muligvis virtuelt, ny dommer udklækket (Helle).
Lotte Kok om kommunikation:
Nyhedsbreve (mail) udsendt løbende, sommerseminar gennemført virtuelt i
august, webinar i oktober om Bedre Sportslig Udvikling (BSU), Facebook
hovedgruppen som primært kanal, diverse referater og informationer kan hentes
på URGs side på www.gymdanmark.dk .
Kommentarer:
Mette Jørk: spørger til arbejdet om de tre discipliner.
Anna: præciserede, at der i dag er 5 internationale dommere.
Helle B: kan man tilmelde sig nyhedsmails fra URG?
Lotte: ikke pt. Maillisten trækkes fra tilmeldinger til konkurrencer, hvis det er
instruktørrelateret information. Ellers sendes til foreningens hovedmail.
Kristine Sachmann: hvordan hænger BSU sammen med at
ungdomslandsholdsgymnaster på 6 år? National dommeruddannelse på vej?
Lotte: selektering i børnerækker udgår fremadrettet. I juniorrækken selekteres på
baggrund af udviklingspotentiale. Senior selekteres på baggrund af
resultatpotentiale. National dommeruddannelse i RSG er næste trin.
Beretningen blev taget til efterretning.
3. Regnskab
Se aktivitetsberetning.
Camilla Kruse gennemgik regnskabet.
2019 udviser en afvigelse på 14 tkr. (mindre i overskud) i forhold til budget.
2020 udviser et overskud på 274 tkr.
Kristine Sachmann: hvad dækker ’landsholdstallene’ over?
Camilla: gemmengik hvad tallene dækker over (grundet gammel skabelon er AGG
dommeraktiviteter og AGG camps også inkluderet i landsholdstallene)
4. Strategi
Anna gennemgik 2021 planen for RSG, GRP og AGG mht. landsholdtræninger,
camps og konkurrencer. Der er mål om mere digitale løsninger til konkurrencerne.
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Anna gennemgik desuden den langsigtede strategi for det rytmiske miljø (anno
2025).
Hanne Enevoldsen gennemgik ideer til tiltag vedr. for GPR konkurrencestruktur og
redskabsreglement.
Tine Bull gennemgik tiltag vedr. GPR dommerstrategien frem mod fuld
implementering af IFAGGs reglementer.
Lotte Kok gennemgik tiltag vedr. Talent- og elitestruktur som følger GymDanmarks
strategi for Bedre Sportslig Udvikling (BSU).
Anna gennemgik oplæg for den samlede strategi for rytmisk gymnastik, der sigter
mod at de tre rytmiske discipliner nærmer sig hinanden.
Se slides for nærmere detaljer.
Spørgsmål:
Helle B: hvordan kan man aligne AGG med RSG med hinanden?
Lotte: et short programme implementeres i begge discipliner (AGG: short program,
RSG: age development program)
Kristine S: takker for tankerne om strategi.
Helle B: hvad er tankerne om short programme for RSG?
Lotte: tanken er at anvende Age Delevopment-konceptet fra FIG
Anette: AGG short program er ment som en begynderrække.
Helle Kluwer: hvad er tankerne om GPR dommeruddannelse? Hvad sker der med
underudvalg? Køller – i alle rækker eller?
Tine B: GPR dommere skal selvfølgelig undervises.
Lotte K: en tovholder skal informere GPR reglementsgruppen i forhold til
implementering af strategien.
Anna: en kølle til de små. To til de ældre gymnaster.

5. Budget
Camilla Kruse gennemgik budget 2021, der fremadrettet ikke rummer elite og
landshold. Der forventes et overskud på 200 tkr.
Se opstilling af budgettet i aktivitetsberetningen.
Budgettet blev taget til efterretning.
6. Indkomne forslag
Ingen forslag.
7. Eventuelt
Helle Kluwer roser det virtuelle redskabsdommer kursus. Det fungerede super
godt.
Kristine takker for det store strategiarbejde.
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Inger Kluwer vil gerne kunne deltage virtuelt til landsholdstræninger.
Sofie: på dommerkurset på næste lørdag bliver der mulighed for virtuel deltagelse.
Helle R. :vil vide om man løbende kan sætte en-times webinarer op.
Sofie: ja, det er planen.
Lotte Kok takkede Anna Knutzen og Anette Hjermitslev for deres arbejde i udvalget.
Lotte Kok takkede dirigenten.
8. Faglig debat
Hvad gør vi med mikrorækken i konkurrence primært GPR DM 1. række?
Helle Kluwer: behøver de at deltage?
Sussie: hjemmefra med livestreaming
Inger K: mikro kunne sende en video, som de fik feedback på.
Bo Sachmann: virtuel deltagelse (livestreamning)
Helle R: feedback er super vigtigt
Anette: fysisk på gulvet er vigtigt
Josefine, DHG: live streaming evt. mødes regionalt

Hvad skal der til for at RSG miljøet finder det attraktivt at deltage ved URGs
aktiviteter?
Kristine S: kommunikation antyder måske at målgruppen er AGG.
Helle R: hvis der er tilmeldt mange AGG, så kan det skræmme RSG folk væk.
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