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Mødedato: 12. september 2021 kl. 9.30 – 15.00  

Mødenavn: URG møde 16 

Sted: Greve 

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

 Louise Tarp Jørgensen (ltj) 

Afbud:             Ingen 

Referent: Lotte Kok (lko) 

Ordstyrer: Inger Kluwer (ikl) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

 
2. Orientering fra formand  
 

Nyt fra bestyrelsen 
Rep møde bliver i Kolding i november, husk at reservere weekenden. På mødet ventes besluttet at man kan afholde 
aktivitetsmøder, når det passer udvalgene, så vi fremadrettet fx selv kan vælge om vores sommerseminar skal være 
aktivitetsmøde. 
Aktivitetsmøde 2021 bliver i forlængelse af rep møde og vi vil gerne have mulighed for online deltagelse for at vi 
får så mange med som muligt. 
 
Andet 
GymDK er igang med at implementere en APP til indsendelse og godkendelse af udgifter. Det betyder at alle skal 
indsende udgifter via denne og at arbejdet for økonomiansvarlige bliver lettere. 
Husk at det er billigste takst refunderes for broen. 
 

3. Økonomi 
 

Status 2021 
Ingen nye rapporter, men vi har hørt fra budgetbehandlinger at der mangler indtægter, så vi skal tænke i 
indtægtsgivende aktiviteter. Da vi har afholdt konkurrencer med online dommere, er vi nok ikke så hårdt ramt. 
Tilbagebetaling af konkurrencedeltagergebyrer for 2021 er tilbagebetalt til foreningerne. 
 
Budget 2022 
I budget 2022 er afsat et højere beløb til tæppeudlån/tæppelån. RSG har også fået tilføjet beløb til tæppeudgifter. 
Head of Delegation til EM/VM i AGG/RSG er flyttet fra vores budget, og det er konfirmeret i forbindelse med 
flytningen at vi kan sende 2 personer – en fra Landsholdschefens afdeling og en fra udvalget. 
Dommerudvikling er ikke kommet med i budgetdiskussionen med kontoret. 
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4. Stævnekalender 
AGG udtagelseskonkurrence ligger i kalenderen til fredag/lørdag. IKL giver kontoret besked om at den ligger 
lørdag/søndag (8.-9.01.22) 
 
Beslutningspunkter:  

5. Licensfritagelse/begynderlicens for mikro (IKL) 

Søge om licens fritagelse evt begynder licens for mikro og måske senere tilmelding til konkurrence 
IKL har hørt foreninger det oprettet alm hold med 6/8 årige som måske er deres gamle mikro hold. 
For at fremme børne opvisninger/konkurrence så flere hold har får lyst at deltage for uden de store omkostninger. 
 
Uddrag fra de økonomiske retningslinjer: https://gymdanmark.dk/wp-
content/uploads/2019/09/%C3%98konomiske-og-administrative-retningslinjer-sept19_-final.pdf  

 
 
Snip fra hjemmesiden (licenser) 
 

 
Indstilling: 
Søge om at få flyttet vores mikrorækker ned til begynderlicens, da de deltager udenfor konkurrence, og derved 
opfylder betingelserne for dette. 
 
Beslutning: 
Mikro rækkerne ønskes flyttet til begynderlicens for alle vores discipliner. Dette med begrundelse at de ikke får 
placering og medaljer. LKO skriver til bestyrelsen om at vi ønsker at implementere begynderlicens for vores mikro 
rækker. 

6. Skal vi kun tilbyde gulvtæppe til konkurrencer i grand prix? (IKL) 
Punktet skulle have været behandlet på sommerseminar efter aftale sidste gang vi havde punktet oppe og vende. 
Sommerseminaret blev aflyst grundet for få deltagere, derfor har vi ikke fået miljøets tilkendegivelse. 

Oversigt over hold på tæppe/gulv findes her: https://gymdanmark.dk/wp-content/uploads/2021/06/20210607-
referat-URG-moede-13-2020-2021.pdf 
 
Indstilling: 

https://gymdanmark.dk/wp-content/uploads/2019/09/%C3%98konomiske-og-administrative-retningslinjer-sept19_-final.pdf
https://gymdanmark.dk/wp-content/uploads/2019/09/%C3%98konomiske-og-administrative-retningslinjer-sept19_-final.pdf
https://gymdanmark.dk/wp-content/uploads/2021/06/20210607-referat-URG-moede-13-2020-2021.pdf
https://gymdanmark.dk/wp-content/uploads/2021/06/20210607-referat-URG-moede-13-2020-2021.pdf
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For at kunne prioritere zoneinddelingen som har fået meget positiv feedback i de afviklede konkurrencer, er det 
nødvendigt at minimere prøvegulvsflade til kun 1 flade. Fjernes de to gulvflader, fjernes også klager over 
lysforskel, ballonporte og ekstra tid til dommerflyt. 
 
Beslutning: 
Efter debat for og imod, blev det besluttet at der fra 2022 kun er et konkurrencegulv med tæppe for at kunne 
beholde zoneinddelingen.  

 
Debatpunkter:  

7. Opfølgning på aflyst sommerseminar (LKO) 
Der var ingen reaktion på at det var aflyst. 
Præsentation er endnu ikke sendt ud, da den er for punktformet i forhold til at give mening.  
Forslår at ændre udsendelse til udsendelse af et nyhedsbrev istedet. 
CKR trækker det mest relevante ud fra power point til et nyhedsbrev og rækker ud til alle for input. 

8. Dommerudvikling GPR 2022 (HEN) 
Forslag: 
Tager begynderdommerkurset og bliver på weekenddommerkurset,  betales kun for weekenddommerkursus. 
Sidste par år har der været 1-3, der har været tilmeldt begynderdommerkurset, så det er ikke den store indtægt der 
forsvinder. 
Weekenddommerkurset: for dem, der kommer langsvejs fra får en sandwich at starte på og stopper lidt tidligere 
søndag før eftermiddagskaffen, så denne spares og kursusdeltagere kan tage hjem lige efter frokost. 
Opdelt budget skal afleveres til CKR senest 01.10.21 (HEN). 
 
CKR beder om at få en bundlinje for at se om der er mulighed for at give de tilmeldte begynderdommerkurset en 
rabatpris for begynderdommerkurset og weekenddommerkurset samlet allerede i år (2021), da der er mange 
tilmeldte. 

9. RSG Reglement arbejdsgruppe (SOJ) 
Der ønsker mere arbejde med børnereglementet for at sikre udvikling. Idag nedgraderes senior reglement til børn. 
Internationale regler for børn følger junior reglement. 
 
Der ønskes at graduere fradragene, så motivationen ikke fjernes for de yngste gymnaster.  
 
En bredere arbejdsgruppe ønskes funderet i miljøet, men der ønskes et møde/konference først. HBR bliver 
tovholder på denne aktivitet. Efter mødet udvides arbejdsgruppen, så den bliver bredere funderet, og 
Arbejdsgrundlaget for URG opdateres. 
 
Nyt reglement RSG – der er ikke noget internationalt dommerkursus før i 2022, og det bliver online. Der ligger 
ikke noget, som lige pt kan hjælpe os med at forstå det nye reglement. Reglementet gælder først fra 1. januar 2022. 
 
Opdatering af håndbogen mht hvilke håndredskaber grupperne skal have. (Tovholdere: HJE og SOJ) 

10. RG Academy/RG Friends 
RG Friends har startet en forening med aktivitet RSG, RG Academy. URG byder RG Academy velkommen som ny 
forening i RSG. 

11. Besøg af rytmisk disciplinkaptajn 
Nyuddannet i idræt fra KU. Er medudvikler af GymDK uddannelsen for rymisk gymnastik og sidder i 
uddannelsesgruppen. 
Største ønske er at udvikle den rytmiske gymnastik for alle i miljøet, selvom jeg er funderet i RSG, så er min rolle 
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som disciplinkaptajn at skulle udvikle alle 3 discipliner; AGG, RSG og GPR. 
GymDKs nye strategi handler om fastholdelse, og det skal vi have arbejdet med i det rytmiske sammen med bedre 
sportslig udvikling.  
Vil være den person, der kommer ud i miljøerne via foreningsbesøg hos det rytmiske område (både børne, bredde 
og konkurrencehold). 
 
Arbejdsområder: 
Foreningsudvikling – kommer ud og snakke med foreninger, bygge bro mellem foreninger, udvalg og GymDK. 
Uddannelse – få flere på uddannelse. 
Landshold og udtagelseskriterier; for at sikre at udtagelse stemmer overens med strategi fra GymDK (Bedre 
sportslig udvikling). 
Samarbejde med udvalget; ikke overtage opgaver, men støtte op om. 
Administrative opgaver inde på kontoret fx hjælpe med at arrangere NM TeamGym junior. 
 
Vil være synlig på camps (både store og små) 
 
For at byde LTJ velkommen til jobbet, vil det være en god idé at have et indlæg på vores aktivitetsmøde med 
præsentation af LTJ og opgaver, og samarbejdet. 
 
For at planlægge årets aktiviteter i samarbejde med LTJ lægges et fysisk møde ind ultimo marts, hvor der lægges 
strategierne. 
 
URG byder LTJ hjertlig velkommen og glæder os til samarbejdet. 

12. AGG camp 
September camp for junior/senior blev aflyst, da der ikke var nogen vært for campen og ingen instruktører var 
booket ind. 
Vi mangler vært for børnecamp. CKR/THB koordinerer med SOJ, da det er ser ud som om Taastrup Idrætscenter er 
ledig. 
 
VM holdene bør have et brush up inden afrejse. CKR kontakter HFI for at høre holdning til hvad disse hold bør 
tilbydes. 

13. Opfølgning efter topmødet 21.08.21 i GymDK (THB) 
Uddannelse: 

1. De nye trænere får uddannelse i ”etisk kodeks”, måske var det også en god ide at de "ældre" trænere også 
fik uddannelsen 

GymDK lægger op til at man skal have en trænserlicens, hvor dette måske bliver obligatorisk, derfor 
gør vi ikke mere her i URG regi, men bakker op om at ALLE trænere får denne viden. 

2. Holdsætning - tit er 2. holdet uden "rigtig" træner, kan vi gøre noget ved det? 

URG kan have en holdning til dette, men det er ude i foreningerne denne beslutning tages, og vi kan  
ikke gøre noget fra vores side af. Træneruddannelserne skal gerne favne, hvordan man træner. 

3. Hvordan får vi påvirket foreningerne så de ikke sætter de yngste/nyeste trænere på til børneholdene? 

URG kan have en holdning til dette, men det er ude i foreningerne denne beslutning tages, og vi kan 
ikke gøre noget fra vores side af. Træneruddannelserne skal gerne uddanne kvaliteten af træneren. 

Konkurrencer 
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4. Hold/konkurrence til ældre gymnaster end senior. Kunne evt. være gymnaster fra flere foreningen der 
lavede et hold? 

Der har tidligere været ”After Grand Prix” konkurrencer/Sine-pokalen, der lå i forbindelse med de 
almindelige konkurrencer. 
Forslag til sætop kunne være 
Navn: ”After rytme” 
Alder – ældre end 20 år? 
Antal minimum 4 stykker 
Frit valg mellem fri serie eller redskabsserie, frit valg mellem redskab (som efterskole reglementet) 
Vi tager det op på aktivitetsmødet til debat og med forslag om at implementere det fra 2022. 

5. Hvordan får vi delt vores konkurrencer op, så det er ok bare at være med? 

Måske favner vi allerede denne problemstilling, da vi ikke har set det fulde resultat af ændringen af 
mikroalderen i GPR, der blev ændret fra 6-8 år til 6-10 år.  
Samme aldersændring er ikke sket i RSG, der er alder 6-8 år.  
Som træner skal man have fokus på udvikling og ikke placering. 
Man kunne også retænke mini mono, så den ikke er medaljegivende række ala mikro. Dette ville virke 
både for RSG og GPR.  

6. Skal vi have flere prinsesse cup og bør de ikke være en del af URG? 

Vi skal ikke opfinde opvisninger, de håndteres af anden vej i GymDK. Vi vil meget gerne samarbejde 
omkring foreningskonkurrencer for at sikre alignment med kalendre og kunne tilbyde at de fremgår af 
rytmisk kalender. 

7. Kunne man fejre succes for den enkelte, ikke i konkurrence mod andre? 

Der skal fokus på udvikling – dette er træner i egen hal, der skal sørge for det. 

8. Hvad bliver man motiveret af? Er det medaljer? er det glæden sammen? er det anderkendelse 

Der skal fokus på udvikling – dette er træner i egen hal, der skal sørge for det. 
Skal vi fjerne medaljer for 8-10 år for at sikre udvikling og fjerne fokus for placeringer. 
Hvis vi begynder at italesætte det nu, kan det implementeres om et par år. Det tages som et 
diskusionspunkt på årets aktivitetsmøde. 

9. Skal vi blive ved med at gruppere i årgange? 

Snak omkring hvad er alternativet – og er der noget?? 

14. Beslutninger taget mellem møderne 
Ingen 

15. Valg af referent og mødeleder 

Referent: CKR 
Mødeleder: HBR 
 

16.  Eventuelt  
Spotkursus i Greve: 
Ligger samme weekend som rep. møde. Det flyttes ikke, da vi forventer at kunne finde en tovholder for dagen i 
Greve, som ikke skal deltage i rep. møde. 



 

         Referat URG Udvalgsmøde 
        Nr. 16 – 2020/2021                                                                    
  

 
 

RSG camps: 
Camps skal planlægges nu for 2022, breddecamp er 1 dag, mens landsholdstræninger er over 2 dage. RSG 
sektionen kan udarbejde et oplæg til kommende aktiviteter, så vi kan række ud til samarbejdspartnere 
(disciplinkaptajn og RG Friends).  

Vi savner et register over trænere, vi har kun de lister fra konkurrencer fra tidligere sæson. 

Uddannelsesgruppen: 
LTJ vil gerne have emner til at blive forbundsinstruktører. Der mangler 1-2 stykker. Kompetente erfarne 
undervisere, der kan tale ind i bedre sportslig udvikling. 

To spotkurser er arrangeret med redskaber, bold & tov; de ligger inde på hjemmesiden. Kurset er målrettet trænere. 

Dropbox/Ekstranet:  
Vi har dokumenter og information liggende flere steder, og ikke alle har adgang til disse. URG skal som minimum 
kunne tilgå alle vores dokumenter.  
CKR opretter et google drive til placering af vores dokumenter. 
 
RSG landsholdssamlinger:  
Samling blev aflyst før sidste tilmeldingsfrist grundet sygdom hos instruktør og på daværende tidspunkt for få 
tilmeldinger. Der er skrevet ud til miljøet for at høre antallet af junior/senior, og der er ca 10-12 gymnaster tilmeldt. 
GymDK vil gerne dække et evt. underskud, hvis antal gymnaster ikke er dækker udgifter.Aspirant afdelingen med 
kun 4 tilmeldte, det betyder at det ikke løber rundt. 
BTH skriver rundt og spørger om antal deltagere til camp ultimo oktober, for at se om antallet danner grundlag for 
afvikle campen Hvis ikke, aflyses den. 

17.  Godkendelse af referat 
Udsendes til godkendelse pr. mail (12.09.2021), frist for kommentering (26.09.2021), 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) 
Teams (ekstraordinært møde Covid-19) 

8 15.03.2021 19.15 – 20.45 Teams 

9 06.04.2021 19.15 – 20.45 Teams (ekstraordinært møde Covid-19) 
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10 19.04.2021 19.15 – 20.45 Teams 

11 04.05.2021 20.10 – 20.45 
Teams (ekstraordinært beslutningsmøde, RSG 
konkurrencer 2022) 

12 17.05.2021 20.30 – 22.00 Teams 

13 07.06.2021 20.30 – 22.00 Teams 

14 21.06.2021 20.30 – 22.00 Teams 

15 16.08.2021 20.30 – 22.00 Teams 

N/A 22.08.2021 10.00 – 16.00 
Sommerseminar Virtuelt AFLYST grundet for få 
tilmeldte 

16 12.09.2021 9.30 – 15.00 Greve 

N/A 
September 

Oktober 
19.30-21.00 Webinar RSG – Bedre Sportslig Udvikling 

17 11.10.2021 20.30 – 22.00 Teams 

18 01.11.2021 20.30 – 22.00 Teams 

1 13.11.2021 Heldagsmøde 
Repræsentantskabsweekend, Onboarding seminar 
& Udvalgsmøde, Skandic Kolding 
Skal prioriteres 

 


