Referat URG Udvalgsmøde

Nr. 2 – 2020/2021

Mødedato:

14. december 2020 kl. 20.30 – 22.00

Mødenavn:

URG møde 2

Sted:

Teams

Deltagere:

Beth Thygensen (bth), Camilla Kruse (ckr), Helle Jensen (hje), Helle Rusbjerg (hbr) , Inger

Afbud:

Hanne Enevoldsen (hen)

Referent:

Lotte Kok

Ordstyrer:

Helle Jensen

Kluwer (ikl), Sofie Jørgensen (soj), Tine Bull (thb), Lotte Kok (lko)

1. Godkendelse af dagsorden

Møde afholdes ekstraordinært grundet Covid-19 restriktrioner indført i 69 kommuner og dagsorden er
tilrettet dette.

Beslutningspunkter:

2. RSG Landstræning 2.-3. januar 2021 Tåstrup

Grundet Covid-19 kan landstræning ikke afholdes i Tåstrup.

Løsning A: Aflysning og flytning til senere på året (dette betyder at alle kan deltage)
Løsning B: Afholdelse i Jylland (det udelukker alle på nær Hjerting)
Indstilling:

Beslutning mellem løsning A eller B, alternativt anden løsning debateret på mødet.
Beslutning:

Løsning A besluttes, da andet ikke giver mening. HJE, HBR, SOJ og BTH undersøger om der er andre
mulige weekender i forhold til kalenderen.
3. AGG Udtagelseskonkurrence 2

Alle hold er beliggende i restriktionsramte kommuner, men da senior hold må træne med den

begrundelse af at de er den officielle danske mesterskabsrække (højeste senior), må de stadig træne, hvis
de kan få haltider.

Alle 4 hold har ønsket at deltage i WC I og WC II, hvor der er begræsning på 3 hold.

Junior hold må ikke træne, men her er kun 2 hold udtaget i A kategori, der begge stillede med nye serier
til udtagelsen. Derfor behøves de ikke vurderes igen, da koreografi ikke skiftes til ny i henhold til
udtagelseskriterierne.

Løsning A: Fastholdelse af dato under forudsætning af at alle 4 senior kan fortsætte træning. Junior hold
dispenseres fra ekstra udtagelse med begrundelse af at de begge stillede med ny koreografi og kun to
hold endte som A kategori hold. (fordel: dommere er booket til datoen)

Referat URG Udvalgsmøde

Nr. 2 – 2020/2021

Løsning B: Udtagelse skubbes til sidste weekend i januar for de 4 senior hold. Krav for

minimumstræningstid er 14 dage efter evt. lock-down. Junior hold dispenseres fra ekstra udtagelse med
begrundelse af at de begge stillede med ny koreografi og kun to hold endte som A kategori hold.

(ulempe: dommere kender pt ikke dato, og det vides ikke om de er tilgængelige på denne dato)
Indstilling:

Beslutning mellem løsning A eller B, alternativt anden løsning debateret på mødet.
Beslutning:
Løsning A:

Ingen ekstra udtagelse for juniorholdene. Udtagelse 1 giver rangering.

Seniorhold – dato for udtagelse 2 fastholdes (07.01.21), da alle hold har mulighed for at træne. Hvis
restriktionerne med 10 bliver ophævet kan vi samles i Greve som først planlagt.
Holdene spørges om:

1) Mulighed for at live streame hjemmefra

2) Alternativt 2 hold kan være i Greve Gymnasie hallen, 2 hold kan evt. være i Tåstrup (TIK har hallen
fredag 07.01.21 kl. 16-19).

LKO sørger for kommunikation.
4. AGG camp 8.-9. januar 2021 Greve

Det er nok ikke en mulighed at afholde camp i Greve for ca 200 gymnaster primo januar, da alle hold
undtaget fra Spangsbjerg er omfattet af træningsrestriktioner til og med 3. januar 2021.

Derfor skal der tænkes alternativt og beslutning omkring rammerne skal tages af URG inden opgaven
flyttes ind i camp gruppen.

Løsning A: Camp aflyses og holdene opfordres til at invitere en AGG dommer til en to timers seance
istedet for. Tidsperiode kunne være februar inden rejser begynder.

Løsning B: Camp aflyses og flyttes således så holdene har haft minimum 14 dages fysisk træning
sammen. Måske februar.
Indstiling:

Beslutning mellem løsning A eller B, alternativt anden løsning debateret på mødet.
Beslutning:

Løsning A besluttes. Vi henstiller til, at holdene søger support fra de danske IFAGG dommere i forhold til
grundtræning/koreografi. LKO kommunikere ud til holdene.

Camp gruppen bedes kigge ind i alternativer til andre former for camps måske i sommerferien/efteråret.
Forsøge at få en fælles camp for både RSG og AGG (Grundtræning for begge og dommerseance for
begge). HBR er tovholder.

5. Beslutninger taget mellem møderne
Ingen beslutninger taget

6.

Valg af referent og mødeleder
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Referent: HBR

Mødeleder: THB

Næste møde: 21.12.2020
7.

Eventuelt

Hvad gør vi omkring DM 1 rd i GPR? Der skal udarbejdes et oplæg til afholdelse af konkurrence. Der
nedsættes en lille gruppe (IKL, CKR, LKO) for at se på dette.

Placering af dommere; det skal sikres at der er afstand nok, alternativt i to rækker. Måske tænke i at

dømme online, så dommerne kommer ned under 10 personer (begræsning til 28. februar 2021). THB
undersøger dette.

LKO har været i korrespondance omkring SM, da Køge spurgte om de skulle booke hallen både lørdag
og søndag. Status er ukendt om søndagen er booket. THB orienterer dommerne om at booke hele
weekenden.
8.

Godkendelse af referat

Udsendes til godkendelse pr. mail (14.12.2020), frist for kommentering (21.12.2020), hvorefter referat

lægges på hjemmesiden.

URG møder sæson 2020-2021:
Mødenr.

Dag

Tid

Sted

1

26.11.2020

20.30 – 22.00

Teams

2

14.12.2020

20.30 – 22.00

Teams

3

21.12.2020

19.00 – 21.00

Teams

4

December

10.00-16.00

fysisk møde udsat

5

18.01.2021

20.30– 22.00

Teams

6

Februar

20.30 – 22.00

Teams

7

Marts

20.30 – 22.00

Teams

8

April

20.30 – 22.00

Teams

9

Maj

20.30 – 22.00

Teams

10

Juni

20.30 – 22.00

Teams

10.00 – 16.00

Bolbro / Virtuelt

11

Sommerseminar
Juni
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12

August

20.30 – 22.00

Teams

13

September

20.30 – 22.00

Teams

13

September
Oktober

19.30-21.00

Webinar RSG – Bedre Sportslig Udvikling

14

Oktober

20.30 – 22.00

Teams

15

November

20.30 – 22.00

Teams

1

13.11.2021

Heldagsmøde

Repræsentantskabsweekend, Onboarding

seminar & Udvalgsmøde, Skandic Kolding
Skal prioriteres

