Dagsorden Komitéen for Rytmisk Gymnastik

Nr. 5 – 2021/2022

Mødedato:

4. april 2022 kl. 20.30 – 22.00

Mødenavn:

Møde 5

Sted:

Teams

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), Josefine Hierath (jhi)

Afbud:

Ingen

Referent:

Sofie Jørgensen (soj)

Ordstyrer:

Helle Jensen (hje)

1. Godkendelse af dagsorden
Evaluering af SM 2022 i Grand prix – tilføjet som debatpunkt
2. Orientering fra formand
a) Nyt fra bestyrelsen
Komiteen har netop forinden mødet modtaget mail fra bestyrelse. Der kommer ny struktur på samarbejdet
mellem komite og bestyrelse, hvor bestyrelsen ønsker at gøre kontakten mere uformel og aktivitetsrettet.
Derudover er der meldt datoer ud for kommende møder med bestyrelsen.
- 7. maj – fysisk møde for komiteformænd
- 11. juni – Sommerseminar (heldagsarrangement)
- 7. oktober – teams-møde for komiteformænd
- 12. november – fysisk møde for hele komiteen, umiddelbart efter årsmødet
b) Andet
Vi har nu fået 2 internationale RSG-dommere – kæmpe tillykke til Nicoline Sachmann og Sofie
Jørgensen, der begge har bestået eksamen i det nye RSG-reglement.
Der kommer indkaldelse til et webinar omkring de nye udtagelseskriterier i AGG d. 25. april 19.30-21.00,
der kommer til at gælde fra før DM 2022
Aktivitetsmøde/sommerseminar: kommunikation med miljøet omkring dette og hvad vil vi gerne have på
agendaen til mødet. Forskellige ønsker er bragt op og LKO vil lave et udkast til agenda.
3. Økonomi
a) Status 2022
CKR har efterspurgt årsrapport 2021 og kvartalsrapport 2022, men ikke fået dette endnu.
b) Budget 2023
Intet nyt
4. Aktivitetskalender
Intet nyt
Beslutningspunkter:
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5. Dispensation Udtagelse RSG
RSG-sektionen vil gerne holde en plads åben til/forhåndsudtage seniorgymnast AHP, TIK, der pt har en skade og
derfor ikke kan stille til RSG udtagelseskonkurrencen mod at hun vurderes efterfølgende enten via video eller et
RSG dommerbesøg. TIK har informeret om skade inden konkurrencen og søgt dispensation i RSG-sektionen.
Da RSG-sektionen ikke kan give dispensationer, men disse gives af komitéen, indstilles til at godkende at
gymnasten forhåndsudtages mod en senere videovurdering/dommerbesøg.
Indstilling: Godkendelse af forhåndsudtagelse mod senere vurdering enten via video eller dommerbesøg
Beslutning: Godkendt
6. Flytning af møde 21.08 til anden dato
Beslutning om anden dato i august
Beslutning: Mødet rykkes til søndag d. 14. august
Debatpunkter:
7. Henvendelse omkring konkurrencestruktur (bilag Espergærde)
Der er modtaget en mail omkring divisionsinddeling GPR/ afvikling af DM 1 rd og udtagelse AGG/afvikling af
AGG Udtagelseskonkurrence, da foreningen ikke mener at GPR-konkurrence ikke længere giver mening, da der
ikke er hold nok til at divisionsinddele.
AGG-udtagelsen foreslås konverteret til regionsmesterskab.
Emnet er debatteret i komiteen og mange forskellige perspektiver og scenarier er vendt. Der skal kigges ind i
konkurrencestrukturen for de kommende sæsoner, men et ønske om at holde fast i DM 1. runde og AGGudtagelseskonkurrencen. Formatet af konkurrencerne skal muligvis justeres/tilpasses således at der fortsat er en
mening med konkurrencerne.
Der blev ved DM 1. runde i 2022 ikke divisionsinddelt. Denne beslutning blev taget af komiteen på baggrund af
tilpasninger til konkurrencen grundet corona.
-

CKR skriver til HFI og LTJ omkring den kommende konkurrencestruktur og strategi herfor fra DIF og
GymDanmark

8. Henvendelse omkring divisionsinddeling (bilag Lystrup)
Der er modtaget mail omkring divisionsinddeling GPR.
- LKO svarer på henvendelse fra Lystrup.
9. Evaluering af SM 2022 i Grand prix
Komiteen har evalueret på SM i Grand prix 2022.
LKO har været i kontakt med GymDanmarks formand som forslår at lave en straks-rettelse til reglementet efter en
hændelse ved konkurrencen. Følgende emner blev vendt:
- Hvornår er man gymnast og hvornår er man hjælpetræner?
- Make-up-reglerne i reglementet skal opdateres så det præciseres yderligere hvem der må/ikke må have
make-up på.
- Forslag om præcision til reglementet af ”hvad er en gymnast. Alle tilmeldte gymnaster – kan være en
gymnast på som er på gulvet til konkurrence og reserver – skal overholde reglementer for make-up,
dragt, m.m.
- Dommerteams
-

LKO og HEN arbejder videre på en formulering til reglementet
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10. Beslutninger taget mellem møderne
DM AGG 2022: Afvikling som normalt dvs. indledende lørdag og finaler søndag
11. Valg af referent og mødeleder
Referent: Se mødekalender
Mødeleder: Se mødekalender
Deltager man ikke til mødet, skal man selv sørge for at få byttet sin post.
12. Eventuelt
13. Godkendelse af referat
Udsendes til godkendelse pr. mail (05.04.2022), frist for kommentering (12.04.2022), hvorefter referat lægges på
hjemmesiden.

URG møder sæson 2020-2021:
Mødenr.

Dag

Tid

1

13.12.2021

20.30 – 22.00

2

17.01.2022

20.30-22.00

3

13.02.2022

10.00 – 16.00

4

14.03.2022

5

Referent

Ordstyrer

Teams

LKO

HJE

Teams

IKL

BTH

Fysisk Brøndby
Strategi møde og indsatsområder i
2022.

CKR

THB

20.30-22.00

Teams

HJE

CKR

04.04.2022

20.30-22.00

Teams

SOJ

HJE

6

02.05.2022

20.30-22.00

Teams

THB

SOJ

N/A

11.06.2022

Heldsdagsmøde

Sommerseminar GymDanmark

N/A

N/A

7

13.06.2022

20.30-22.00

Teams

BTH

JHI

N/A

18.06.2022

10.00-16.00

Sommerseminar/Aktivitetsmøde

N/A

N/A

8

14.08.2022

10.00 – 16.00

Fysisk Fyn/Jylland

HEN

LKO

9

12.09.2022

20.30-22.00

Teams

JHI

HEN

10

24.10.2021

20.30-22.00

Teams

LKO

IKL

N/A

1112.11.2022

Repræsentantskabsweekend,
Onboarding seminar. Skal
prioriteres

N/A

N/A

Heldagsmøde

Sted

