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Head of Delegation i Rytmisk Gymnastik  

Funktionen Head of Delegation udpeges af landsholdschefen i samråd med Udvalget for Rytmisk 
Gymnastik med mulighed for deltagelse til NM, EM og VM i RSG og AGG. Hvis HoD repræsenterer 
GymDanmark ved IFAGG General Assembly eller lignede FIG aktivitet, skal HoD som udgangspunkt være 
en person fra GymDanmarks admnistration eller Rytmisk Udvalg. 
Der stilles om udgangspunkt ikke med HoD ved andre end ovennævnte konkurrencer, dvs. at der stilles 
ikke med HoD til eksempelvis World Cups, IFAGG A konkurrencer eller Skåne-Danmark 

Head of delegation skal udføre følgende opgaver: 

Før afrejse til konkurrence: 

• Få overblik over ankomst for de deltagende hold og kontaktdetaljer på holdet 
• Sikre at licenser er gyldige i FIG/IFAGG systemerne og disse er sendt til hold/gymnaster. Dette 

sker i samarbejde med Sportskoordinatorerne 
• Sørge for sin egen tilmelding til konkurrencen og General Assembly 
• Være koordinerende led mellem GymDanmark og de deltagende hold. 
• Sikre input er kendt hvis der er stemmeafgivende aktiviteter under opholdet 

Under ophold og under konkurrence: 

• Sikre at alle gymnaster og trænere får en god oplevelse af konkurrence, dvs afhjælpe hvis der 
opstår problemer uanset art 

• Deltage ved informationsmøder 
• Holde holdene/gymnaster opdaterede ved ændringer eller anden vigtig information 
• Udarbejde opslag på Rytmisk FB med resultater og billeder af holdene/gymnaster 
• Være med under licenstjek ved indtjekning af hold/gymnaster 
• Repræsentere Danmark ved stemmeafgivende aktiviteter. Der skal stemmes det som er besluttet 

af GymDanmark  
• Tage noter/referat af General Assembly og andre officielle møder afholdt af FIG/IFAGG 
• Optræde neutralt og positiv overfor alle danske som udenlandske aktører. Husk at du 

repræsenterer Danmark i din rolle 

Efter hjemkomst: 

• Følge op og få afsluttet hvis der ligger opgaver, forespørgsler eller lign som konsekvens af HoD 
rollen 

• Vidensdeling af noter/referat fra officielle møder afholdt af FIG/IFAGG  


