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Mødedato: 26. oktober 2020 kl. 20.30 – 22.00  

Mødenavn: URG møde 14 

Sted: Teams 

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

Afbud: Anna Knutzen (ahi) 

Referent: Lotte Kok (lko) 

Ordstyrer: Camilla Kruse (ckr) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Pkt fra de danske IFAGG dommere omkring dommerfordeling Short Progam til Udtagelseskonkurrencen. 
Tages under pkt. 8b) 
 

2. Orientering fra formand  
1. Nyt fra bestyrelsen 

LKO er kontaktet af Jens Hornemann for at høre URGs holdning til det reviderede oplæg til politisk 
organisering. LKO har informeret om at URG ikke har haft møde og derfor ikke har debatteret dette 
emne, men at URG opfordres til at deltage på webinar d. 05.11 arrangeret af bestyrelsen. 
 
General Assemply IFAGG, direktør har informeret LKO om at GymDanmark officielt har meldt 
afbud til IFAGGs General Assemply, der afholdes i forbindelse med VM i Bulgarien. Årsag er 
rejserestriktioner til Bulgarien. 
 
Fra IFAGG er modtaget at ansøgninger til VM 2023 kan indsendes. Som udgangspunkt er bestyrelsen 
ikke interesseret i at byde på denne konkurrence, men LKO har spurgt direktør om hvornår deadline 
for ansøgning er. Svar afventes. Bestyrelsen beslutter på deres juni møde hvilke internationale 
konkurrencer man ønsker at byde ind på. 
 

2. Andet 
Årsberetning er i år skrevet af kontoret, og har været omkring LKO med så kort frist at den ikke 
kunne nå omkring URG. Årsberetning ligger på nettet.  
 
Kontoret er spurgt til regler omkring positive gymnaster på et hold. Reglerne er følgende: 
Hvis en gymnast testes positiv må resten af holdet stille til konkurrence, når der foreligger 2 negative 
Covid-19 test. 
 
 

3. Status Økonomi 2020 v/CKR 
Der er udbetalt telefonpenge til udvalget. Lige pt ser det ud til at vi kommer ud med et større overskud end 
budgetteret. Det skyldes reduceret aktiviteter grundet Covid-19. 
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4. Budget 2021 
Intet nyt 
 

5. Stævnekalender 
Foreløbig IFAGG kalender 2021 modtaget og intern stævnekalender vil blive opdateret med datoerne. 
Datoerne vil blive lagt i vores kalender på hjemmesiden når datoerne er endelige. 

Beslutningspunkt 

6. Dispensationsansøgning til for gammel gymnast, GPR 
Vi står i den situation at vi ovenpå corona har mistet flere gymnaster på flere af vores hold. 
Vi håber selvfølgelig at dette kun er midlertidigt i denne lidt anderledes tid. 
Vi har gennem sensommeren og indtil nu søgt nye gymnaster og åbnet træninger op i det omfang 
retningslinjerne har tilladt det. 
Vi har på vores mini 10-12 år manglet 2 gymnaster og i forbindelse med de åbne træninger har vi modtaget to 
nye gymnaster, som dog er 1 årgang for gamle. 
Da vi i forvejen har en gymnast fra sidste sæson som i år også er 1 årgang for gammel til at stille op i mini 10-
12 år, vil disse to blive 1 for meget. 
Samtidig står vi med 2 gymnaster som i denne sæson er 1. års mini 10-12 år. Da vi synes det virker lidt 
overvældende for især de to piger at skulle rykke direkte til pigerækken, har vi valgt at prøve at søge 
dispensation hos jer for at have 3 piger der er 1 årgang for gamle med på holdet til opstilling i mini 10-12 år. 
 
Lidt baggrundsinfo. 
De tre piger (som er 1 årgang for gamle) er alle fra slutningen af 2008 og er derfor rent praktisk kun 2-3 md. 
fra at være indenfor aldersgrænsen. Der er altså ikke tale om piger, der meget for gamle, hvilket også er en af 
grundene til at vi ønsker at forsøge med en dispensation. 
 
Vi har indbyrdes i foreningen på vores andre hold, forsøgt at rokere rundt på gymnaster, men da vi har mistet 
flere i den unge alder er vi allerede i den situation de andre hold også kun lige er på grænsen eller en under det 
antal gymnaster man skal stille med, så vi har ikke haft den store mulighed for at rykke nogen herfra. 
 
Indstilling: 
Som ved tidligere ansøgninger af lignede karakter anbefales det ikke at imødekomme 
dispensationsansøgningen idet GPR ikke har en nedre aldersgrænse, hvorved at holdet godt kan stille i 
konkurrence, blot i en anden række.  
 
Beslutning: 
Der gives afslag på dispensationsansøgningen, da holdet kan stille i anden række. Holdet udelukkes derfor ikke 
fra konkurrence i GPR. 

 
7. GPR DM 1. rd, Mikrorækken 

a) Skal mikrorækken fjernes fra DM 1 runde grundet Covid-19 situationen med begrænsning på 50? 
Konsekvens kan være tab af gymnaster og ændret holdgebyr for denne række, der idag har et samlet gebyr med 
væsentlig rabat. 
Mikrorækken vil konkurrere til Regionsmesterskaberne og DM 2 rd. 
b) Ekstra tiltag fra 2019/2020 sæson, skal det udmøntes på samme måde eller kan vi gøre det anderledes? 
 
Indstilling:  
a) Stilllingtagen til mikrorækkens tilstedeværelse til GPR DM 1 rd 
b) Beslutning omkring udmøntning af ekstra tiltag til instruktørerne i mikrorækken 
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Beslutning: 
a) Mikrorækken kommer ikke med fysisk til denne konkurrence grundet Covid-19 begrænsninger. Alternative 
løsninger som fx indsendelse af video eller livestream sættes på som debatpunkt på vores aktivitetsmøde. 
 
b) Udskydes til endelig beslutning er taget under punkt a) i forhold til video indsendelse versus live streaming. 
 

8. AGG Udtagelseskonkurrence 2020/2021 (del 1 og del 2) 
Grundet Covid-19 situationen ønskes dispenseret for følgende praksis, der afviger fra IFAGGs 
konkurrenceregler. URG har i tidernes morgen valgt at følge IFAGGs konkurrenceregler. 
a) Lodtrækning til startrækkefølge udføres fredag aften, dagen før konkurrencestart. Samme principper som 
normalt, men blot via Teams. 
 
b) Dommergruppen (de 5 AGG dommere) vil gerne undgå at trække lod vedr. Short programme 12-14, junior 
og women, men i stedet aftale på forhånd, hvilke dommere, der dømmer hvilken disciplin, hhv. TV, AV, EXE. 
Dette skyldes, at vi endnu ikke har opnået større erfaring med at dømme short programme, og vi vil derfor 
hellere selv vælge, hvad vi hver især helst ønsker at dømme, og dermed få konkurrecen til at forløbe hurtigere. 
I DK har vi valgt at følge IFAGGs (internationale) regler, dvs. at dommerne trækker lod TV, AV, EXE efter 
official practice og umiddelbart inden konkurrencestart. På baggrund af ovenstående skal URG beslutte, om vi 
til UDT kan afvige fra denne regel. 
Det præciseres, at for long programme følges IFAGGs (internationale) regler. 
 
c) Karaktergivning: 
Del 1 = 50% af samlet karakter, del 2 = 100%: af samlet karakter 
Herved stilles alle mere lige uanset om der stilles med ny eller gammel koreografi til del 1, idet alle skal stille 
med ny koreografi til del 2. 
 
d) Manglende gymnaster grundet Covid-19 situationen, skal det koste almindeligt fradrag eller skal indsendt 
video anvendes? 
B-hold må rejse uanset bedømmelse, så problematikken er kun for hold i A kategori /potentiel A-kategori, der 
kæmper om deltagelse til EM/VM/WC. Disse får en ekstra bedømmelse (del 2). 
Placeringsrangering foretages som vanligt dvs inkl. fradrag for manglende gymnaster. 
Dommergruppen foreslår at man anvender enten video indsendt til official practice eller at hold får mulighed 
for at indsende ny video inden 19.11.  
 
Indstilling:  
Godkendelse af a), b), c)  
d) Debattering og beslutning af oplæg til håndtering af manglende gymnaster. 
 
Beslutning:  
a) Lodtrækning fredag via teams er besluttet. Udføres på samme måde som vanligt blot med video på. 
b) Oplæg fra dommere er vedtaget dvs fordeling bestemmes på forhånd og uden lodtrækning. 
c) Oplæg til karaktergivning besluttes. 
d) Fradrag for manglende gymnaster gives som vanligt. Oplæg fra dommere besluttes dvs hvis holdet 

grundet Covid-19 regler ikke må stille til konkurrence, anvendes indsendt video eller ny indsendt video 
inden 19.11.20. Indplacering i rangering foretages med evt. givne fradrag for manglende gymnaster. 
 
 

9. Danske IFAGG dommere (AGG dommere) 
Hvis URG/GymDanmark-kontoret har brug for en dansk IFAGG dommerressource til en event, rettes der 
henvendelse samlet til de danske IFAGG dommere frem for direkte til den enkelte dommer. 
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Dommerne vil gerne sikre, dels at den rigtige (bedst egnede) dommer allokeres på opgaven, dels at alle danske 
IFAGG dommere ligelidt har mulighed for at udvikle sig og byde ind med sin ekspertice/ressource til miljøet. 
Der tænkes blandt andet på følgende opgaver: 
Alle kurser/arrangementer, hvor der skal bruges en dansk IFAGG dommer, fx har vi lige haft en dommer 
afsted til at undervise på GPR dommerkursus i Vejen. 
Tilknytning af dansk IFAGG dommer til hvert udvalgsmøde, for at sikre input fra disse. Dagsorden tilrettes så 
AGG ressource kan deltage i specifikt tidsrum og dagsorden sendes til orientering til de danske IFAGG 
dommere. De danske IFAGG dommere sender navn på ressource ind senest 1 måned efter at mødedatoer for 
kommende sæson foreligger. 
 
Indstilling:  
a) Godkendelse af at de danske IFAGG dommere kommer ind som stiplet arbejdsgruppe i vores arbejdsorden, 
med AGG dommer opgaver som ansvar (som konsekvens nedlægges den nuværende gruppe) 
b) Godkendelse af at gruppen bliver medlem af mail: urg-agg-dommere@gymdanmark.dk, hvorefter al kontakt 
til dommere foretages på denne mail. 
c) Godkendelse af tilkobling af dansk IFAGG dommer ressource til punkter omhandlende AGG på dagsorden. 
 
Beslutning:  
a) og b) er besluttet. 
c) udsættes til senere møde i forhold til mere afklaring af form 
 

10. Udtagelsesprocedure AGG, Bilag 1 
Orientering og accept af opdateret AGG udtagelsesprocedure udarbejdet af de danske IFAGG dommere, 
Landsholdschef, sportskoordinator for internationale konkurrencer, CKR og LKO. 
Bemærk Landsholdschef er ansvarlig for denne, så det er i princippet blot en orientering og accept af URG. 

 
Indstilling:  
Accept af oplæg. 
 
Beslutning:  
Dokumentet er taget til efterretning og udvalget er orienteret om, at det endnu ikke er helt finalt. Det finale 
dokument sendes ud, når det foreligger.  
https://gymdanmark.dk/wp-content/uploads/2020/11/AGG-udtagelsesprocedure_-nov-2020.pdf  
 

Debatpunkter: 

11. Aktivitetsmøde 2020, URG 
Aktivitetsmødet bliver i år virtuelt, men den sædvanlig dagsorden. 
Skal vi gøre noget ekstraordinært for at tiltrække deltagere og gøre det interessant at deltage? 
Input og gode idéer sendes til LKO. Mikro DM 1 rd skal sættes på dagsorden (se pkt. 7a). 
 

12. Beslutninger taget mellem møderne 
1) Rammer for Udtagelseskonkurrencen nov-2020, Set-up med COVID-19 restriktioner:  

Hver række 08-10, 10-12, 12-14, short program, junior, women, gøres færdig hver for sig.  
Pause mellem hver række for at sikre Covid-19 regelsæt overholdes. 
Udtagelse foretages efter hver række iht godkendte udtagelseskriterier 
Hvert hold kommer kun én gang på gulvet foran dommerne, vedr. official practice, se nedenfor.  
Regel om dommer-inhabilitet bortfalder 'næsten', men head judge må ikke være inhabil. 
3 udenlandske dommere,  således får vi 3 dommere TV, 3 dommere EXE og 2 dommere AV. 
Der bliver livestreamet, således at de tre finske dommere dømmer med 'live'.  
Der vil være 2 timers pause mellem rækkerne, så der kan blive sprittet af, før næste række begynder.  

mailto:urg-agg-dommere@gymdanmark.dk
https://gymdanmark.dk/wp-content/uploads/2020/11/AGG-udtagelsesprocedure_-nov-2020.pdf
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I. Official practice:   
A. Alle hold filmer hjemmefra og uploader til et 'medie' forud for konkurrencen. Dommerne får adgang 
til videoer før konkurrencen og ser 'offical practice' sammen, de tre udenlandske dommere gør det 
samme blot hjemmefra  
 
II. Selve konkurrencen: (ikke relevant for invitation på hjemmeside) 
B. Dommerpåsætning/lodtrækning - Vi trækker lod med eet skift, altså en lodtrækning for 
børnerækker/short programme alle rækker og en anden lodtrækning junior/women. De finske dommere 
trækker også lod, én finsk dommer i hvert panel.  
Alle 5 dommere bør have ansigtsvisir (bruges kun ved dommersammentræde).  

5  Valg af referent og mødeleder  

Referent: LKO 
Mødeleder: HJE 
Næste møde: Ny dato findes efter 14.11, da rep møde kun er lørdag, så der er ingen aktiviteter søndag. 

6  Eventuelt 
Redskabsdommerkursus i weekenden, der er flere end 10 tilmeldte, så det foreslås at det gøres viruelt. 
Underviserne mødes fysisk og deltagere deltager virtuelt. 
Redskabstrænerkursus afholdes som planlagt, da antallet er under 10. 

Planlægning af Aktivitetsmødet tages via mail. 

7  Godkendelse af referat 
Udsendes til godkendelse pr. mail (29.10.2020), frist for kommentering (11.11.2020), 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) 
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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 23.09.2020 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 

 


