Referat URG Udvalgsmøde

Nr. 9 ekstra– 2020/2021

Mødedato:

6. april 2021 kl. 19.15 – 20.45

Mødenavn:

URG møde 9 – Ekstraordinært Covid-19 møde

Sted:

Teams

Deltagere:

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

Afbud:

Tine Bull(thb)

Referent:

Inger Kluwer (ikl)

Ordstyrer:

Camilla Kruse (ckr),

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt
2. Stævnekalender
Covid-19 restriktionerne er forlænget til 21. april 2021, hvilket betyder, at vi har følgende konkurrencer
(markeret med gult) liggende indenfor de 30 dage vi har sat som krav for at kunne afvikle konkurrencer.
Skal disse afvikles og i hvilken form?
- indsendelse af video
- Virtuel fra egen hal
- Virtuel fra værtsforening (uden publikum)
Hvad kan vi i forhold til ”superliga” reglen og gældende restriktioner?

Dato
24. april

Aktivitet
Virtuel opvisning
GPR/AGG/RSG

Afvikling vurderes
Aflyses

8. maj

GPR SM

Vært: Farum Aflyses

9. maj

GPR FM/JM

Vært: Silkeborg Aflyses

13. maj

RSG FM/JM

Vært: Hjerting Aflyses

RSG SM

Vært: Greve Aflyses

15.-16. maj
20. maj
29.-30. maj evt
rykkes til 5.-6.
juni 2021

Efterskole DM i Rytme
AGG DM

Vært: Sorø evt. Afvikles virtuel

Vært: Espergærde
Afholdes som planlagt
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12.-13. juni

GPR DM 2 rd.

Vært: GF Køge Bugt evt. virtuelt

18.-20. juni

RSG DM

Vært: Tåstrup IF

22. august

Sommerseminar

Virtuel (10-16)

Beslutning:
Ved GPR og RSG - DM konkurrerer man også om regionsmesterskaberne der bliver kåret regionalt
mester og Dansk mester.
GPR opstart 21. april 21 - alle serier tæller.
GPR opstart senere end 21. april 21 – efter tidligere oplyste regler.
- Stiller alle tilmeldte hold til DM? (lko) kontakter kontoret for info til foreningerne.
- Der kan stilles med 1 serie til DM. Undtaget række 1 senior.
RSG opstart 21. april 21 ved DM alle serier tæller.
RSG opstart senere end 21. april 21 – efter tidligere oplyste regler. Undtaget 1 række senior.
RSG-tilmelding til DM rykkes til 17. maj 2021 efter tilmelding 21. maj 2021
AGG DM hvis vi kommer ind senere end 21. april 2021 ser vi på til næste møde. Evt. skubbe 5/6 juni
21.
Hvordan konkurrencerne kan afholdes oplyses senere.
Beslutningspunkter:
3. Efterskole DM i Rytme
Der er modtaget henvendelse fra en efterskole, som fortæller at de prioriterer opvisningerne, og derfor
ikke har mulighed for at prioritere GPR deltagelse. Det samme gælder for en anden efterskole.
Kontoret er bedt om at skrive ud til efterskolerne for at høre om hvad deres holdning er til afvikling af
efterskole DM: om det prioriteres som en konkurrence eller skal afholdes som en opvisning.
En mulighed er også at holdene indsender en video, så den kan optages inden GPR holdene
”nedlægges”.
LKO anbefaler en online version enten med virtuelt fra hver enkelt skole, eller indsendelse af videoer, da
det set fra en smittekæde perspektiv ikke må anses for at være muligt at samle alle hold på en efterskole.
I øvrigt er risikoen også stor for at netop denne efterskole rammes af Covid, og lukkes, hvorfor vi så står
uden vært. Planlægnings mæssig vil det give mere ro allerede nu at tage beslutning omkring afviklingen.
Indstilling:
1) Konvertere konkurrencen til en virtuel form, så vi ikke samler alle hold på en efterskole
2) Stillingtagen til mulighed for at anvende indsendt video i stedet for virtuelt fremmøde
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3) Stillingtagen til afviklingsform som enten efterskole DM i rytme eller konvertering til en opvisning.

Beslutning:
nr 1 - Virtuelt på dagen kan evt. indsende video der kan blive vist, samt køre serie fra efterskolen på zoom.

Debatpunkter:
4. Netværksmøde – opfølgning
Er der modtaget noget respons på vores netværksmøde?
Godt at se de andre instruktører- godt at møde URG – evt 2 møder på en sæson fremadrettet.
Har vi fået nogen tilkendegivelser fra instruktører, der ønsker at være med til de fælles zoom event?
Ikke nogen

5. Zoom event 24. april 2021 AFLYST
Vi skal have nedsat en gruppe, der arbejder med at planlægge dette event. Der skal være repræsentanter
fra RSG og GPR/AGG. Åbent event (zoom link) oprettes som event i kalenderen med tilmelding.
Tilmelding skal reflektere, hvilket tidsrum man har hal at være i. Det tages op som punkt på møde
06.04.2021.

6. Beslutninger taget mellem møderne
Ingen
7.

Valg af referent og mødeleder
Referent: Camilla
Mødeleder: Beth
Næste møde: 19. april 2021, kl. 19.5-20.45

8.

Eventuelt – Konkurrence værtsforeninger

Mangler foreninger til afholdelse af konkurrencer tilmelding 15.4.2021
Konkurrencer 2022- Ålborg samlet DM under DIF, i sidste uge i juni 2022 -URG tilkendegiver at RSG og
AGG på senior plan kan deltage.
Udtagelses RSG virtuel evaluering:
God respons -fra instruktør og dommer – tiden og kommunikation mellem dommer og beregner evt.
på google drev dokument hvor alle kan skrive i.
dommer kan evt. selv taste karakter ind.
Det anbefales at have 2 speakere for at få et bedre flow, og minimum 1 med faglig viden.
RSG udtagelses panel har været enig om udtagelse af gymnaster.
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9.

Godkendelse af referat
Udsendes til godkendelse pr. mail 06.04.2021, frist for kommentering 13.4.2021, hvorefter referat lægges
på hjemmesiden.

URG møder sæson 2020-2021:
Mødenr.

Dag

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

8

15.03.2021

19.15-21.00

Teams

9

06.04.2021

19.15- 20.45

Teams (ekstraordinært møde Covid-19)

9

19.04.2021

19.15-20.45

Teams

10

17.05.2021

20.30 – 22.00

Teams

11

07.06.2021

20.30 – 22.00

Teams

12

22.08.2021

10.00 – 16.00

Sommerseminar virtuelt

13

August

20.30 – 22.00

Teams

14

September

20.30 – 22.00

Teams

15

September
Oktober

Tid

19.00 – 20.00
(20.30 – 21.30)

19.30-21.00

Sted

Teams (ekstraordinært møde Covid-19)

Webinar RSG – Bedre Sportslig Udvikling

16

Oktober

20.30 – 22.00

Teams

17

November

20.30 – 22.00

Teams
Repræsentantskabsweekend, Onboarding

1

13.11.2021

Heldagsmøde

seminar & Udvalgsmøde, Skandic Kolding
Skal prioriteres

