Referat URG Udvalgsmøde

Nr. 10 – 2020/2021

Mødedato:

19. april 2021 kl. 19.15 – 20.45

Mødenavn:

URG møde 10

Sted:

Teams

Deltagere:

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

Afbud:
Referent:

Camilla Kruse (ckr)

Ordstyrer:

Beth Thygensen (bth)

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra formand
Nyt fra bestyrelsen
Husk sommerseminar den 8. maj 2021 bl.a. stævnestrukturen er på dagsorden, samt møde med
bestyrelsens repræsentant efterfølgende.
Tilmelding skal ske til kontoret, der er tidligere sendt invitation ud til os.
Fra URG deltager:
CKR
IKL
THB
SOJ
HJE
Afbud fra LKO
Andet

3. Status Økonomi 2021 v/CKR
Intet nyt

4. Budget 2022 v/CKR
Udvalgenes formand og økonomiansvarlige inviteret til møder på forbundskontoret i uge 34 og 35. På baggrund af
disse møder vedtager bestyrelsen forslag til budget 2022 på bestyrelsesmøde 13. september, og det fremlægges til
godkendelse på Årsmødet i november.
5. Stævnekalender

Behandling af ansøgninger for 2022 konkurrencer – IKL følger op på stævnekalenderen
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Konsekvenser af Covid-19 restriktioner efter 21.04.21 AGG DM
- Official practice bliver video
- Deltager gebyr halv pris, ligesom til udtagelseskonkurrencen
- Alle hold undtaget senior er kun på gulvet en gang – dvs. ingen finale – Senior, som er et officielt
dansk mesterskab – kører to runder – indledende og finale
- LKO undersøger med arrangerende forening i forhold til haller og plads.
- afholdes med gymnaster og danske dommere i hallen, uden publikum men med livestream.
DM GPR
- Børnerækkerne får mulighed for at stille med begge serier, men det er kun den serie med højeste
karakter der tæller
- Junior og senior, der skal holdene stadig stille op og vurderes med begge serier.
- Vi kigger ind i at dele konkurrencen i øst/vest, så vi kan have fysisk tilstedeværelse til konkurrencen.
Hvis vi deler konkurrencen i øst/vest, skal bedømmelsen være virtuel.
- afholdes med gymnaster og dommere i hallen, uden publikum men med livestream. Hvis det deles i
øst/vest, så er dommerne på virtuelt.
Skift af række er ikke mulig, da børneholdene har mulighed for at stille med kun en serie. Hvis man har
to færdige serier, så er det den bedste der tæller, man må altså gerne vise begge sine serier (gælder ikke
junior og seniorrækken).
DM RSG
- Kan godt afholdes fysisk
•
•

Junior og Senior o Afvikles som normalt (dvs 2 (2 div) 4 serier (1 div) tæller)
Alle andre rækker
• 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)

- afholdes med gymnaster og danske dommere i hallen, uden publikum men med livestream.
CKR spørger Lars om han kan stille et kamera til rådighed i tilfælde af øst/vest – samt spørger ind til de
andre datoer og livestream.
Beslutningspunkter:
6. GPR redskab 2021
Skal der ændres i redskaberne for 2021 grundet nedlukning i sæson 2019-2021?
IKL har brug for at det er afklaret aht til planlægning af redskabskurser. Oplæg fra reglementsgruppen skal
inkluderes før beslutning kan tages.

Indstilling:
Beslutning af redskab i 2021/2022 – reglementsgruppen anbefaler at følge skal følge redskabsrulning i henhold

til vores reglement, altså skifte redskab til bold og sjippetov i sæson 21/22.
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Beslutning:
Et flertal har besluttet at følge anbefalingerne fra reglementsgruppen og følge redskabsrækkefølgen i det gældende
reglement.
7. Efterskole DM i rytme 2021 - Punktet udgår
Vi skal have nedsat en gruppe, der arbejder på afviklingen af konkurrencen. LKO er oplyst om at Efterskole DM i
TeamGym er aflyst og at 8 skoler har valgt at afholde intern event samme dag som efterskole DM i Rytme. Da
skolerne er de samme som deltager i rytme, vil LKO foreslå at vi samarbejder med dem og får vores flettet ind i
deres event, således at der kun er en live streaming samme dag med både TeamGym og rytme DM. Deltagerantallet
for begge aktiviteter kan dog være afgørende for om det er muligt.
Indstilling:
Beslutning om samarbejde eller ej, samt nedsætning af gruppe til at få planlagt virtuelt opsætning.
Beslutning:

Debatpunkter:
8. Fælles efterskole DM i Rytme, Tumbling og TeamGym
LKO er kontaktet af stævneansvarlig fra TeamGym, der ville høre om vi er interesseret i at afholde et fælles
efterskole DM over 2 dage i Randers i 2022.
Det skal være et samarbejde mellem Tumbling, TeamGym og Rytme. LKO har fortalt at hvis præmissen var som
sidste år i Farum, hvor det er ren rytme torsdag og ren teamgym fredag, får vi intet ud af samarbejdet, da skolerne
ikke kom med deres teamgym gymnaster om torsdagen, men først fredag.
En løsning kunne være at køre inddelende torsdag og divisionsinddelt fredag.
Er det noget vi har lyst til at være med i?
9. Afvikling af fælles DM/SM/FM/JM i RSG og GPR
a) Hvordan får vi afviklet præmieoverrækkelsen, så den ikke tager flere timer?
Der skal overrækkes 3 sæt medaljer og sikker nogen til gengangere
Hvis det bliver øst/vest, så foreslås det at vi sender medaljerne til de vindende hold, i stedet for at dele dem ud
på dagen. Bliver det på en lokation, så arrangeres det således at holdene afhenter deres medaljer samlet, og selv
deler dem ud, for at undgår kontakt klubberne i mellem
b) Divisionsinddeling, skal dette sløjfes eller hvordan kan vi gøre dette?
Skal vi inddele efter karakterer på dagen?
Det er svært at styre, for hvad hvis vi ender med 3 divisioner grundet 3 points forskellen i forhold til
medaljebestilling.
Skal reglementsbeskrivelsen suspenderes og vi inddeler med 50% i hver division ved mere end 14 hold i
rækken upåagtet af opnået karakter?
Vi kigger på dette til næste møde

Beslutninger taget mellem møderne
Ingen
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10. Valg af referent og mødeleder
Referent: TB
Mødeleder: HJE
Næste møde: 17. maj 2021, 20.30-22.00

11. Eventuelt
Tenna kursus – Vi undersøger med indhold og instruktører og vender tilbage.

12. Godkendelse af referat
Udsendes til godkendelse pr. mail (20.04.2021), frist for kommentering (25.04.2021), 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
(20.30 – 21.30)

8

15.03.2021

19.15 – 20.45

Teams

9

06.04.2021

19.15 – 20.45

Teams (ekstraordinært møde Covid-19)

10

19.04.2021

19.15 – 20.45

Teams

11

17.05.2021

20.30 – 22.00

Teams

12

07.06.2021

20.30 – 22.00

Teams

13

22.08.2021

10.00 – 16.00

Virtuelt

14

August

20.30 – 22.00

Teams

15

September

20.30 – 22.00

Teams

Teams (ekstraordinært møde Covid-19)
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16

September
Oktober

19.30-21.00

16

Oktober

20.30 – 22.00

Teams

17

November

20.30 – 22.00

Teams

1

13.11.2021

Heldagsmøde

Repræsentantskabsweekend, Onboarding seminar
& Udvalgsmøde, Skandic Kolding
Skal prioriteres

Webinar RSG – Bedre Sportslig Udvikling

