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Louise Tarp Jørgensen og Pil Christiane Lindekron

REFERAT
•

Valg af dirigent
Kristine Wagner er valgt.

•

Beretning

Highlights
Implementering af Bedre Sportslig Udvikling
Afvikle så mange aktiviteter som muligt trods pandemien
GPR dommerkurser som online
Konkurrencer både som online og fysisk tilstedeværelse
Alle konkurrencer blev livestreamet
Tema møde omkring covid-19 træning
Disciplin kaptajn ansat
Udfordringer
•

Aflyst sommerseminar og GPR reglementskursus

AGG
AGG udtagelseskonkurrencen:

•

•

Afviklet i 2 dele

•

Del 1 i november, hold kunne stille med ny og gammel koreografi

•

Del 2 i januar, online fra egen hal. Kun A hold (senior)

•

AGG camp – aflyst grundet forsamlingsforbud

DM
•

•

Afviklet med fysisk tilstedværelse og live streaming

Internationale konkurrencer
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•

Flere blev afviklet som online

•

EM blev afviklet som planlagt

•

Regionsmesterskaber aflyst

RSG

•

Flere landsholdssamlinger aflyst

•

DM eneste konkurrence, men som et samlet SM/JM/DM stævne.

•

Afviklet uden publikum, men med både gymnaster og dommere i hallen.

•

Mikro konkurrence for første gang

•

Medaljeoverrækkelse (mini) kun med placering for nummer 1-3, resten i
startrækkefølge

•

Internationale konkurrencer
•

Flere blev afviklet som online

•

EM blev afviklet som planlagt

Stor tak for hjælp til livestreaming til RG Friends
GPR
•

Regionsmesterskaber aflyst

•

DM eneste konkurrence, men som et samlet SM/FM/JM/DM stævne.

•

DM afviklet på 2 lokationer (øst/vest) for at kunne afvikle konkurrencen

•

Efterskole DM afviklet med 3 deltagende skoler

Stor tak for live streaming til GymStream
•

Regnskab
Camilla gennemgik regnskabet som var godkendt på årsmødet

•

Strategi
Mere gymnastik for pengene:
Dommer bruger Ipads til karaktergivningen ( i alle tre discipliner).
Oploads af koreografiskemaer og musik i Tarif ( kun i GPR og AGG).
AGG:

•

Opdateret udtagelsesgrundlag

•

Ingen selektering i children kategorier

•

Ingen selektering for alle kategorier i short program

•

Kun selektering til A konkurrencer (junior/women)

RSG:
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•

Opdateret udtagelsesgrundlag udarbejdet

•

Ingen selektering for prejunior og yngre

•

Kun selektering til VM/EM/WC konkurrencer

2021/2022:
•

Kigge ind i camp/landsholds struktur i samarbejde med disciplinkaptajn

Spørgsmål om den fremlagte langsigtede strategi fra sidste stadig er på bordet.
Ja, det er den, men den skal også kigges på igen ift. GymDanmarks samlede
strategi og samarbejde med Louise, ny disciplinkaptajn, skal startes op.
Udvalgets tid er det sidste år gået med håndtering af Corona. Derfor har
strategiarbejdet været sat på pause.
Det tekniske reglement i GPR er rettet til, så det ligger meget tæt på AGG. Der
arbejdes videre med den kunstneriske del.
Der opfordres til, at udvalget fremlægger klare strategipunkter. Der ønskes klar
kommunikation.
Spænder GPR ben for AGG? Vi bliver ikke bedre til AGG og bruger ikke tiden godt
nok ude i hallerne.
Sender vi for mange hold afsted til AGG?
Hvad er årsagen til at vi mister hold og gymnaster ?
•

Budget
Tæpper – Der er skrevet ind i kontrakterne at dem, der låner tæpper ud, skal
kompenseres.
Pris på dommerkurser – Vil prøve at flytte rundt op noget, så vi måske kunne
gøre det gratis (ligesom i TeamGym)
Tæpper koster 70.000 – 100.000 kr. Opbevaring koster også. Udvalget overvejer
om der skal købes og opbevares tæppe (ligesom teamgym) eller skal man gå
”lejevejen”.

•

Indkomne forslag
Ingen forslag

•

Eventuelt

Det er oplevelsen at udvalget fratagelse flere og flere opgaver. Hvad er der
tilbage? Hvad mener udvalget om dette?
Samlinger og TrænerCamps er fælles initiativer på tværs af forbundet. Det
arbejder udvalget med.
Kan man stadig byde ind og arbejde i arbejdsgrupper? Ja, det kan man.
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Er der igangsat kurser for det nye code of points RSG?
Der kommer webinar, når Sofie har været på internationalt kursus i December.
Kontakt til Norge, hvor RSG kan komme med på deres dommerkurser.
AGG kunne godt bruge nye dommere med mere geografisk spredning.
Ide om at der 1-2 gange om årligt kan afholdes fællesmøder for at sikre god
dialog. Udvalget har måtte aflyse sommer onlinemøde, så de efterlyser bedre
opbakning til dialog.
Alle har et ansvar for at bakke op om fælles dialog.
Hanne Enevoldsen tager sin sidste periode i udvalget, så der opfordres til at
finde nye egnede udvalgskandidater.
Der har været flere kurser som er henvendt til trænere som skal bakke op om
den decentrale udvikling. Udvikling af gymnasterne skal ske hjemme i
klubberne og det kræver kompetente trænere.
Fremtidens aktivitetsmøde
Nu skal der formelt ikke afholdes aktivitetsmøder – Hvordan vil vi fremadrettet
mødes og skabe dialog?
Sommermødet med dialoggrupper var rigtig godt. Gerne i denne form.
Træner Camps – Udvalgets kurser kan afholdes på de fælles TrænerCamps.
Nytårskur(sus) – 8. januar afholdes der Nytårskur(sus) med fagligt indhold
omkring det gode idrætsmiljø for unge.
AGG børne Camp for gymnaster 27.-28. november- Tilmeld jer.
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