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Brøndby d. 25.01.2021 

Ændringer vedr. flytning af planlagte rytmiske konkurrencer  

På baggrund af regeringens udmelding d. 5. januar 2021 vedr. restriktioner grundet Covid-19 situationen i 
Danmark, har Udvalget for Rytmisk Gymnastik på møde  d. 18. januar 2021 besluttet følgende afvikling af 
konkurrencer for den resterende sæson, der tager udgangspunkt i nedenstående retningslinjer besluttet 
og kommunikeret primo januar til alle rytmiske foreninger: 

• Der opereres med 3 forskellige afviklingsmuligheder: 
o Fysisk til stede i hallen med publikum  
o Fysisk til stede i hallen uden publikum, med live streaming 
o Virtuel konkurrence. gymnaster konkurrerer fra egen hal, med live streaming  

 
• For at aktiviteter afholdes skal følgende være opfyldt: 

o Gymnaster i rækker fra 12 år (mini) og yngre skal have mulighed for at træne i foreningen 
minimum 1 måned før medaljegivende konkurrence afholdes  
(RSG enkelt gymnast/gruppe, AGG/GPR som hold)  

o Gymnaster i rækker fra 12 år (pige/prejunior) og ældre skal have mulighed for at træne i 
foreningen minimum 14 dage før medaljegivende konkurrence afholdes  
(RSG enkelt gymnast/gruppe, AGG/GPR som hold)  
 

• Divisionsinddeling i GPR:  
o Regionsmesterskaberne afvikles uden inddeling i divisioner 
o Divisionsinddeling ved DM 2 rd vil ske efter karakterer ved regionsmesterskaberne 

 

Begrundelsen for ovenstående beslutninger er følgende: 

 Med det nuværende forsamlingsforbud er det ikke muligt afholde GPR konkurrencer. 
 Forsamlingsforbuddet skal hæves til minimum 50 personer for afvikling af rytmiske konkurrencer 

uanset form. 
 Opretholde motivationen hos vores gymnaster ved at tilbyde alternative løsninger end 

konkurrencer 
 Afvikling af rytmiske aktiviteter skal prioriteres for fastholdelse af gymnasterne ude i 

foreningerne. 

Se opdateret stævnekalender på næste side. 

Med venlig hilsen 
Udvalget for Rytmisk Gymnastik  
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Dato Aktivitet Afvikling vurderes 

6.-7. februar Virtuel GPR opvisning Aflyses grundet forlængelse af restriktioner til 7. 
februar 2021 

13.-14. februar AGG camp Udskydes til senere på året 

27.-28. februar RSG Landsholdstræning Aflyses grundet forlængelse af restriktioner til 7. 
februar 2021 

6. marts 
24. april 

GPR SM Flyttes til 24. april 2021 
Vært: Farum Gymnastikforening 

13. marts  
25. april 

GPR FM/JM Flyttes til 25. april 2021 
Vært: Randers gymnastiske Forening 

20.-21. marts 
17.-18. april 

RSG SM Flyttes til 17.-18. april 2021 
Vært: Greve Gymnastik & Trampolin 

10. april 
9. maj  

RSG FM/JM Flyttes til 9. maj 2021 
Vært: Hjerting IF 

24.-25. april 
12.-13. juni 

GPR DM 2 rd Flyttes til XX.-XX. juni 2021 
Vært: GF Køge Bugt eller Silkeborg 
Gymnastikforening. 

8.-9. maj 
18.-20. juni 

RSG DM Flyttes til 18.-20. juni 2021 
Vært: Tåstrup IF 

20. maj Efterskole DM Afholdes som planlagt 

29.-30. maj AGG DM Afholdes som planlagt 

20. juni 
Ultimo august 

Sommerseminar Aflyses grundet afvikling af RSG DM. Afvikles 
virtuelt, dato kommer senere. 

 

 

  

 


