
 

 

 

 Nyhedsbrev nr. 13 – April 2022 

 

Med en lang periode med Corona restriktioner er vi nu godt i gang med acroen igen. Og 

med hvilken glæde. Vi i SAU vil gøre alt hvad vi kan for, at der kommer god tilslutning til 

acroen i Danmark igen, med alt fra de daglige træninger, dommerkurser, konkurrencer, 

trænerkurser, talent og elite-samlinger og meget mere.  

Hvis der er nogen i acrofamilien, der har lyst til at bidrage med hjælp, kontakter, råd eller 

andet, tager vi glædeligt imod dette.  

_________________________________________________________________________ 

 

Dommerkursus februar 2022 

Der var omkring 25 deltager på dommerkurset, og den generelle feed-back var positiv. Vi 

testede om det var muligt at deltage på kurset via teams, dette vil blive evalueret og evt. 

rettet til i format.  

Den tekniske bedømmelse kan vi som dommere stadig, hvilket var til en stor lettelse for 

udvalget, for dette betyder at vi trygt kan sende vores gymnaster til konkurrence og 

modtage en korrekt og fair bedømmelse.  

Den artistiske bedømmelse har vi fortsat nogle udfordringer med. Der er mange 

holdninger til hvad en rutine skal indeholde for at score højt i artistisk score. Skal man 

forvente det samme artistiske niveau i en DK1 rutine, som i en senior rutine? Jf. 

reglementet har vi ikke noget specifikt at gå efter for at kunne anvende et større artistisk 

spænd gennem kategorierne. En deltager fra kurset foreslog sammenligningen med 

karaktergivning i skolesystemet. Fx kan en elev i 9. klasse få 12 i dansk, men man ville 

forvente et andet niveau på universitetet.  

Hvis man leger med denne idé, vil kan kunne overføre dette til acroen, groft set: 

 DK 1 -> 3. – 4. klasse.  

 DK 2 -> 5. – 7. klasse 

 DK 3 -> 8. – 9. klasse 

 AG 1 -> Gymnasiet 

 Senior -> Universitetet 



 

Det er ikke noget der vil blive skrevet ind i reglementet for nuværende, men vi kommer til 

at bruge denne reference til forårets konkurrencer. I mens er vi i udvalget i gang med at 

udvikle et kursus/seminar ift. ”Artistry”. Hvad skal en rutine indeholde og hvordan 

bedømmes den artistisk.  

Datoer for kommende arrangementer: 

 4/9-22 Aktivitetsmøde / Reglement Seminar ØST.  

 11/9-22 Aktivitetsmøde / Reglement Seminar VEST.  

 27/11-22 Dommerkursus 1. 

 4.-5./2-23 Dommerkursus 2. 

_________________________________________________________________________ 

 

Obligatoriske momenter fra Age Group 1 i DK 3 rutiner 

Det er kommet os for øje, at der mangler en tydeliggørelse af, at de obligatoriske 

momenter (de røde momenter) der skal udvælges i DK 3 rutinerne, kommer med hele 

værdipoint.  

Der er lige nu kun link til AG1 rutiner, og her gives værdi med decimaler fx 0,2.  

SÅ. For de momenter der i AG1 rutiner vil give 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 vil i DK 3 

rutiner give henholdsvis 1,0 – 2,0 – 3,0 – 4,0 – 5,0.  

_________________________________________________________________________ 

 

Reglementer og Konkurrence-bestemmelse.  

Reglementer og Konkurrence-bestemmelser 

findes på hjemmesiden!  

Vi beder venligst alle trænere og dommere 

om at have læst dette grundigt.  

Vær bl.a. opmærksom på COP Artikel 6: 

Rettigheder og forpligelser og Artikel 34: 

Konkurrence påklædning samt Appendix 5. 

Ligeledes er det vigtigt at man har sat sig 

ind i konkurrencebestemmelserne.  

_________________________________________________________________________ 



 

Fokuspunkter efter afvikling af JM, FM og SM 

Der var flere trænere som ikke har været opmærksomme på reglementsændringer i 

begyndelsen af sæsonen. Der blev set bort fra CJP/DJ fradrag til disse fejl ved JM/FM/SM, 

men da der nu er givet en påmindelse, vil det ikke være muligt at se bort fra visse emner 

til Maj CUP samt DM.  

1. Skørter 

Ved JM/SM/FM blev der set en del dragter med skørter, som ikke lever op til COP ift. 

konkurrencepåklædning. Der blev ikke taget fradrag herfor, men det er blevet varslet alle 

foreninger til stede, at der vil blive givet fradrag til Maj CUP samt DM.  

COP Artikel 34: Konkurrencepåklædning (Se Appendix 5).  

34.4 Gymnastikdragt med skørt skal dække, men ikke falde yderligere end bækken-

området af dragten.  

Appendix 5: “Skirts should be tacked at the sides to avoid the look of a “lampshade” when gymnasts 

are upside down.” 

 

Der gives CJP fradrag jf. Artikel 44.2. 

 

2. Medaljeoverrækkelse 

Vi gør opmærksom på følgende: 

COP Artikel 6: Rettigheder og forpligtelser for deltagere 

6.13 At være til stede til medaljeoverrækkelsen til tiden og i den rigtige påklædning 

(konkurrencedragt).  

6.16 Hvis en deltager ikke deltager ved medaljeoverrækkelsen, eller med vilje ikke 

opfylder kravene til præsentationen på podiet, vil dette resultere i følgende sanktioner: 

 Medaljen er tabt 

 Konkurrencens placeringer vil blive revideret 

 Medaljerne overrækkes i henhold til de nye placeringer 

6.17 Ved særlige tilfælde, fx sygdom, kan arbejdsgruppen for dommere og reglementer 

tillade fravær ved medaljeoverrækkelsen uden sanktioner.  



 

I øvrigt er der til korrektion til SAK Artikel 9: Præmieoverrækkelse: 

9.7 Der gives medaljer til 1., 2., og 3. pladsen i alle kategorier i alle divisioner.  

Jf. GymDanmarks Fælles Konkurrencebestemmelser §5 For Forbundsmesterskaber gælder, 

at de enkelte aktiviteter bestemmer selv, om de vil gennemføre en konkurrence med kun 

en konkurrencedeltager, men der kan ikke kåres en vinder og uddeles medaljer. Hvis der 

er to eller flere konkurrencerdeltagere kan der udråbes en vinder og der kan uddeles 

medaljer.  

Korrektion: Der gives ikke medaljer til DM, hvis der kun er en 

konkurrencedeltager i en kategori.  

 

Korrektion til SAK 2.10 og 2.11: 

SAK 2.10 Der findes kun 1 mester i hver af disciplinerne pige par, herre par, mix par, pige 

gruppe og mændsgruppe, nemlig vinderen af 1. division. Vinderen af 1 division findes ved 

den højeste slut karakter.  

Hvis der opnås to karakterer med samme resultat, er det den med den højeste E-

score, der definerer placeringen. Hvis der fortsat er uafgjort mellem to E-score, er 

det dernæst summen af A- og E-scorer der definerer placeringen. Hvis der her 

fortsat er en ens karakter, vil den uafgjorte placering blive delt, og der gives 

evt. medaljer til begge, hvor så den næste placering bliver sprunget over.  

SAK 2.11 I divisioner, hvor der er opnået samme resultat, vil placeringen blive delt. I 

sådanne tilfælde vil den næste placering ikke få tildelt placering og medalje. Eks. Hvis 1. 

pladsen deles, vil der ikke blive uddelt nogen sølvmedaljer, og næste placering vil derfor 

få tildelt bronzemedaljer.  

 

3. Dommertilmelding og deltagelse ved alle dommermøder.  

COP Artikel 10: Rettigheder og forpligtelser for dommere 

10.6 At deltage i alle dommermøder før, under og efter en konkurrence….. 

Dommer Reglementet Artikel 2: Krav til foreninger 

2.1 Hver forening skal min. deltage med min. 1 dommer til hver konkurrence.  

 

4. Indsendelse af skemaer i dropbox 

SAK Sektion 3: Workplan 

Artikel 10.3 Rutineskemaerne skal afleveres i Drop Box i den korrekte mappe senest 15 

dage (fredag 23:59) inden konkurrencestart. Tilføjelse: Filtype: .pdf.  



 

Artikel 10.4 Musikken skal afleveres i Drop Box senest 15 dage (fredag 23:59) inden 

konkurrencestart. Tilføjelse: Filtype: .mp3.  

 

5. Støtte på spagat 

 
General Rules: “Elements that are performed with only minor stylistic variations from the element pictured 

in the Tables are not considered new elements.” 

OBS at støttepunkterne jf. pilene i illustrationen overholdes. Støttepunkt fra under knæet 

og ned mod foden er tilladt. Men ses støttepunktet svarende til knæet eller over, 

godkendes momentet ikke for værdi, og evt. 1,0 gives for SR CJP.  

_________________________________________________________________________ 

 

Deltagelse ved Danmarks Mesterskabet.  

SAU har godkendt følgende tilføjelse til SAK:  

1.12 For at kunne deltage ved Danmarksmesterskabet, skal man mindst have betalt 

startgebyr og konkurreret i konkurrence 2 ud af 3 ovenstående stævner, som regulært 

mesterskab, eller som OPEN konkurrence ved SM og JM. Tilføjelse: Ved sygdom eller 

anden grund til at deltagelse ved 2 af de 3 stævner bliver forhindret, skal SAU 

kontaktes for dispensation. Dispensationsformular findes på 

https://gymdanmark.dk/konkurrence-sports-acrobatik/ under ”Vejledninger 

og Skemaer”, og skal sendes til SAU@Gymdanmark.dk.  

 

Endnu en tilføjelse til SAK: 

Artikel 1: Deltagelse til konkurrencer  

1.11.1 Dispensation. Udvalget kan dispensere fra gældende regler ved regions- 

og nationale mesterskaber. Dispensationsformular findes på 

https://gymdanmark.dk/konkurrence-sports-acrobatik/ under ”Vejledninger 

og Skemaer”, og skal sendes til SAU@Gymdanmark.dk. 

_________________________________________________________________________ 
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Tilmeldingsdatoer og indsendelse af rutineskemaer og rutinemusik. 

Se Workplan i SAK – Sports Acrobatik Konkurrencebestemmelser. 

_________________________________________________________________________ 

 

Pokaler til DM  

Til DM skal der uddeles diverse pokaler. Vi beder derfor alle foreninger om at indsamle 

pokaler, som SAU skal have retur ved Maj CUP d. 30/4-22.  

_________________________________________________________________________ 

 

Arbejdsgruppen for dommere og reglementer 

Vi tager stadig gerne imod hjælp fra dem der har lyst til at hjælpe til forskellige projekter.  

Fx afvikling af konkurrencer, sætte dommerteams, afvikle Acro CUPs, Revidere regler for 

pyramidekonkurrencen m.m. 

_________________________________________________________________________ 

OBS 

Husk og læs alle nyhedsbreve på GymDanmarks 

hjemmeside og Newsletters på FIG’s hjemmeside! 

_________________________________________________________________________ 

 

Arbejdsgruppen for dommere og reglementer og Sports Acrobatik 

Udvalget 

 

Maja Tonsberg 

majatonsberg@hotmail.com     

23 28 26 17 

 

 

Natascha Schak Linnemand 

nli@gymdanmark.dk / linnemand@gmail.com    

30 52 27 24 
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