Referat URG Udvalgsmøde

Nr. 7 – 2020/2021

Mødedato:

1. marts 2021 kl. 19.00 – 20.00

Mødenavn:

URG møde 7 - ekstraordinært Covid-19 møde

Sted:

Teams

Deltagere:

Beth Thygensen (bth), Camilla Kruse (ckr), Hanne Enevoldsen (hen), Helle Jensen (hje), Inger
Kluwer (ikl), Sofie Jørgensen (soj), Tine Bull (thb), Lotte Kok (lko)

Afbud:

Helle Rusbjerg (hbr)

Referent:

Tine Bull (thb)

Ordstyrer:

Camilla Kruse (ckr)

1. Godkendelse af dagsorden
Mail fra Espen – på som punkt nr. 5
Mail fra Helle Klüwer – på som punkt nr. 6
2. Stævnekalender
Covid-19 restriktionerne er forlænget til 5. april 2021, hvilket betyder at vi har følgende konkurrencer
liggende indenfor de 30 dage vi har sat som krav for at kunne afvikle konkurrencer.

Dato

Aktivitet

Afvikling vurderes

17.-18. april

RSG SM

Vært: Greve Gymnastik & Trampolin

24. april

GPR SM

Vært: Farum Gymnastikforening

25. april

GPR FM/JM

Vært: Randers gymnastiske Forening

Beslutning:
Vi rykker dagene til følgende (enten som virtuelt eller fysisk – gælder også for dommerne):
8/5 SM GPR
9/5 JM/FM i GPR
13/5 JM/FM RSG
15-16/5 SM RSG
De værtsforeninger der skulle have haft konkurrencerne bliver spurgt om de kan være vært ved de nye
datoer.
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3. Antal serier til konkurrencer forår 2021
Skal der være mulighed for at stille med færre serier til forårets konkurrencer?
RSG: mulighed for at reducere fra 4 til 2?
GPR: mulighed for at kun at blive bedømt i 1 serie?
Håndtering af beslutning i forhold til medaljeinddeling mv, hvis hold vælger kun at stille med 1 serie og
andre med 2?
Indstilling:
Beslutning om hvad skal vi tilbyde og hvordan skal/kan det håndteres operationelt.
Debat omkring RSG og GPR.
Beslutning på møde 6 (01.februar 2021):
RSG:
Tilmelding udsættes til 15. marts (regionsmesterskaberne), eftertilmelding 22. marts, hvorefter der tages bestik af situationen i
forhold til Covid-19 restriktionerne. Ekstraordinært møde afholdes primo marts.
Tilmelding til DM flyttes til efter regionsmesterskaberne.
Det er muligt at skrifte række (fx fra 2 serier til 4 serier) individuelt iht gældende reglement mellem regionsmesterskaberne og DM.
Regionsmesterskaberne:
Hvis du deltager i en række med 4 serier, tæller de 3 serier (bedste resultater)
Hvis du deltager i en række med 3 serier, tæller de 2 serier (bedste resultater).
DM vurderes senere når vi kender situationen i marts måned.
GPR:
Regionsmesterskaberne ligger umtimo april, så beslutning udsættes til efter 1. marts, når vi kender status for kommende
restriktioner.
Beslutning taget på dette møde:
RSG:
Regionsmesterskaberne:
Hvis du deltager i en række med 4 serier, tæller de 3 serier (bedste resultater)
Hvis du deltager i en række med 3 serier, tæller de 2 serier (bedste resultater).
Hvis du deltager i minirække med 2 serier, tæller den 1 serie (bedste resultater)
DM afvikles som normalt
Tilmelding rykkes til den 12/4-21 – eftertilmelding den 19/4-21
GPR:
Regionsmesterskaberne:
I de rækker med 2 serier skal man stille op med 2 serier, den serie med bedst resultat tæller (Begge serier
behøver ikke være færdig)
Vi inddeler rækkefølgen til DM, efter den højeste karakter, fra den serie der ligger højest.
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DM afvikles som normalt.

4. Zoom event primo april (10.-11.april)
Giver det mening at afholde dette event?
Indstilling:
Tag en beslutning om eventet skal flyttes til senere eller aflyses.
Beslutning:
Vi rykker opvisningen til den 24/4-21 for alle 3 discipliner.
5. Rusland holder fast i at holde EM i AGG, hvad anbefaler vi.
GymDanmark siger ok for at rejse. Hvis man rejser ud af landet, skal man overholde myndighedernes
gældende regler vi har i DK.
URG anbefaler at vi følger anbefalingerne fra myndighederne i Danmark, for alt andet end senior.
Hvis man rejser ud, skal man være opmærksom på:
Konkurrencens Corona regler (test, bobler, afstand, tilskuer osv.)
Indrejse restriktioner til både konkurrencelandet og når man kommer hjem igen
Der er kommet en ny Gauda forsikring til hvis man rejser ud til konkurrencer i Corona tiden.
6. Mail fra Lystrup om gode tips til træning i denne tid
URG holder netværksmøde (virtuelt) for de instruktører der har lyst.
LKO spørg DHG og SOJ spørg TIK om de kan komme med et oplæg
Den bliver den 18/3-21 fra kl. 19.00 – 21.00
CKR er ”teknikeren”
LKO laver dagsorden
7. Tilmelding til EM RSG. Hvad gør vi hvis vi ikke kan komme afsted?
Der gives tilladelse til forhåndstilmelding. Endelig udtagelse afholdes som virtuelt event den 27/3-21
CKR, SOJ og LKO holder møde om hvordan det kan foregå.

8. Beslutninger taget mellem møderne
Ingen
9.

Valg af referent og mødeleder
Referent: Lotte (lkr)
Mødeleder: Beth (bth)
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Næste møde: 15. marts 2021 19.00-21.00

10. Eventuelt

11. Godkendelse af referat
Udsendes til godkendelse pr. mail (05.03.2021), frist for kommentering (09.03.2021), 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

05.01.2021

20.00-21.00

Teams (ekstraordinært møde Covid-19)

5

18.01.2021

19.00– 21.00

Teams

6

15.02.2021

19.00 – 21.00

Teams

7

01.03.2021

19.00 – 20.00

Teams (ekstraordinært møde Covid-19)

8

15.03.2021

20.30 – 22.00

Teams

9

19.04.2021

20.30 – 22.00

Teams

10

Maj

20.30 – 22.00

Teams

Juni

20.30 – 22.00

Teams

10.00 – 16.00

Bolbro / Virtuelt

11
12

Sommerseminar
Juni

13

August

20.30 – 22.00

Teams

14

September

20.30 – 22.00

Teams

15

September
Oktober

19.30-21.00

Webinar RSG – Bedre Sportslig Udvikling

16

Oktober

20.30 – 22.00

Teams

17

November

20.30 – 22.00

Teams
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Repræsentantskabsweekend, Onboarding
1

13.11.2021

Heldagsmøde

seminar & Udvalgsmøde, Skandic Kolding
Skal prioriteres

