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Regler for virtuelle møder

• Vær meget gerne aktiv i mødet

• Alle deltagere er muted undtagen 
speaker

• Spørgsmål kan stilles i chatten eller 
ræk hånden op for taletid

• Oplever du problemer, så sluk
videofunktionen
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Dagsorden

• 10.00 – 10.30 
Rytmisk Sportsgymnastik (info 
og dialog)

• 10.30 – 11.30 
Nyt fra komitéen (ny strategi, 
info og dialog)

• 11.30 – 12.00 Frokost

• 12.00 – 13.00 
Grand Prix Rytme (info, 
reglement og dialog)

• 13.00 – 14.00 
Æstetisk Gymnastik (info fra
dommerne og Komité samt
dialog)
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Rytmisk Sportsgymnastik

• Aktiviteter:
– Træning
– Samtræning
– Kurser
– Dommere
– Dygtiggørelse
– Konkurrencer

• Camps: 
– Bredde/alle skal blive bedre
– Øst-vest/regional/national/international
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Rytmisk Sportsgymnastik

• Læring undervisere: 
– Dommere og trænere skal ajourføres for at 

resultatet bliver godt
• Generel oplysning: 

– Internationale camps
– Konkurrencer
– Nyt reglement implementeret 2022

• Håndbog  opdateres, når nyt ihændehaves,
• Talent/elitedokument i takt med FIG reglement
• Udtagelseskriterier til internationale mesterskaber 
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Rytmisk Sportsgymnastik – CAMPS mv

• På camps vil vi ved undervisernes hjælp (kurser teori og praktisk) give 
trænerne/gymnaster indblik i, hvorledes (DB, DA, Risk, Dansesekvenser, det 
kunstneriske element) udføres bedst muligt i henhold til:

• Code of point 2022-2024

• Håndbogen for RSG, Danmark
– Læs den grundigt igennem, da der kan komme flere rettelser

– Herunder også, hvordan man opnår bedst mulige point for sine gymnaster, man 
skal kende sine gymnasters stærke sider  

18.06.2022 URG Sommerseminar 2022 6



Rytmisk Sportsgymnastik – CAMPS mv

• På camps vil vi ved undervisernes hjælp (kurser teori og praktisk) give 
trænerne/gymnaster indblik i, hvorledes (DB, DA, Risk, Dansesekvenser, det 
kunstneriske element) udføres bedst muligt i henhold til:

• Code of point 2022-2024

• Håndbogen for RSG, Danmark
– Læs den grundigt igennem, da der kan komme flere rettelser

– Herunder også, hvordan man opnår bedst mulige point for sine gymnaster, man 
skal kende sine gymnasters stærke sider  

18.06.2022 URG Sommerseminar 2022 7



Rytmisk Sportsgymnastik – Læring fra 
dommerne

• Læring mht. Code of Point 2022-2024 (reglement) sker ved løbende undervisninger 
af dommere/trænere: 

– Teoretiske teser.
– Illustrationer med praktiske eksempler 
– Dommerkurser/camp med fysisk dømning af gymnaster.
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Rytmisk Sportsgymnastik –
Træningsaktiviteter (regionale/nationale)

Ældre gymnaster (årgang 2008 og ældre
Påtænkes: 
• September samtræning for ældre gymnaster regionalt eller nationalt
• Oktober samtræning for ældre gymnaster regionalt eller nationalt
• December samtræning for ældre gymnaster regionalt

Yngre gymnaster (årgang 2009 og yngre)
Påtænkes :
• Oktober samtræning regionalt måske nationalt
• December samtræning regionalt måske nationalt
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Rytmisk Sportsgymnastik – Internationale 
konkurrencer

• Kontakt komitéen inden i rejser ud til internationale konkurrence, 
da der er begrænsning på deltagere, samt krav om kunnen og krav 
fra GymDanmark.

• Talent/Elitedokument samt  FIG reglement (en_RG CoP 2022-
2024.pdf (gymnastics.sport))– læs på de respektive hjemmesider

• Udtagelseskriterier er på vej for deltagelse ved internationale 
mesterskaber (EM, VM, OL). De ventes trådt i kraft pr. 1.1.23.
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Internationale Konkurrencer

• Ved deltagelse i Internationale konkurrencer: 

• Kontakt RG inden i rejser ud til internationale konkurrence, da 
der er begrænsning på deltagere, samt krav om kunnen og krav 
fra GymDanmark.

• Talent/Elitedokument samt  FIG reglement (en_RG CoP 2022-
2024.pdf (gymnastics.sport))– læs på de respektive hjemmesider

https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_RG%20CoP%202022-2024.pdf


Regionale og nationale konkurrencer 

• Inddeling i divisioner fra prejunior og opefter – evt tillige 
begynder minded 

• Krav til de forskellige divisioner (begyndere og rutinerede) 
samt ”professionalisme” for sig

• Helt helt nye eller sentstartede – vejledning / udtalelse 
• Afvikling af konkurrencer
• Læring på tværs af foreningerne
• Som 1. år prejunior og yngre vil passende konkurrencer 

være princess cup og regionale konkurrencer.



Rytmisk Sportsgymnastik 
Konkurrencekalender

• 18.-19. marts 2023 SM (Greve)
• 1. april 2023 FM & JM (Silkeborg)
• 7. maj 2023 DM (Greve)
• 13.-14. maj 2023 DM (Taastrup)



Rytmisk Sportsgymnastik 
Debat og dialog 

• Feedback model?
– Kan vi anvende samme form som hos GPR?
– Andre smarte muligheder
– Skal vi tilbyde dette? Hvad siger instruktørerne?

• DM samles til 2 dage mod idag 3 dage
– Kan vi reducere tiden? 

• To dommerteams?
• Små grp kun 1 gang på tæppet?
• Andre idéer?



Spørgsmål
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Dagsorden

• 10.00 – 10.30 
Rytmisk Sportsgymnastik (info 
og dialog)

• 10.30 – 11.30 
Nyt fra komitéen (ny strategi, 
info og dialog)

• 11.30 – 12.00 Frokost

• 12.00 – 13.00 
Grand Prix Rytme (info, 
reglement og dialog)

• 13.00 – 14.00 
Æstetisk Gymnastik (info fra
dommerne og Komité samt
dialog)
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Vision

Fastholdelse af flest mulige gymnaster 
op til senior rækkerne samt at man er 
senior i længst mulig tid

Strategier

Reglementsstrategi
Dommerstrategi
Udviklingsstrategi



Reglementsstrategi AGG GPR RSG

Reglementsforståelse
Sikrer at instruktørerne kender og forstår reglementerne X X X

Fælles begreber (AGG/GPR, RSG/GPR)
Sikre at vi anvender samme begreber om samme moment i de 3 
discipliner

X X X

Dansk børnereglement
Omsætte det internationale reglement til et børnevenligt 
reglement

X

Ens grundelementer, ligner hinanden
Sikre at overgangen fra en disciplin til en anden bliver så let som 
muligt

X X X

Serie med faste momenter/fri musik
Sikre at det er lettere at deltage X X X

Række junior/senior inddelt i international/dk X X X



Dommerstrategi AGG GPR RSG

Fælles nationale dommere
Et fælles dommerpanel, der dømmer serier uden 
redskab (fri) i AGG og GPR
Et fælles dommerpanel, der dømmer redskab i 
RSG og GPR

X X X



Udviklingsstrategi AGG GPR RSG

Trænerudvikling – kvalitet i træningen 365 dage
Sikre at viden anvendes hjemme i hallerne X X X

Vidensdeling; brug de dygtige danske resourcer til 
at løfte grundtræning X X

Grundtræning/træningsplan
Hvad skal man arbejde med i de forskellige 
alderskategorier

X X X

Flere aktive, nye rækker, M/K
Fasholdelse og inkludering af nye gymnaster X X X

Kontaktperson/venskabsforening
Lette overgang til ny disciplin X X X

Konkurrencestruktur (zone/prøvegulv)
Rammer, så alle føler sig velkommen X

Startpakke med video tilkoblet træningsplan
Udarbejde materiale til 
grundtræning/redskabshåndtering

X X X



Struktur for rytmisk gymnastik

PowerPoint Presentation Date 21

AGG

Reglement:
FIG  (Individuelt)
Nordisk (grupper)
Børnereglement (DK)
Fastgivne momenter

Reglement: 
IFAGG 

1 serie u/redskab
Long programme *
Short progamme

Individuel *
Grp: duo/ demi-trio/fuld 

2 serier u/m redskab *
(mini, pige, junior, senior)
1 kort serie u/redskab 
(mini mono, tweens, 
junior, senior)
Senior: kan stille i 1 eller 2 
serier (fri/redskab)

GRP RSG

Reglement:
Serie u/redskab  = AGG
Serie m/redskab = Light 
RSG (mikro – pige), RSG  
(junior-senior), 4 
fundamentals
Kort serie = prædefinerede 
momenter ala  SP (AGG)  & 
Age Developmet (RSG)

* Officielt dansk mesterskab (senior)

Reglementsstrategi



Short programme/ kort program

AGG

IFAGGs reglement Blander momenter fra 
IFAGG og GPR, fx 2 fra 
hver.

GRP RSG

Children (8-10. 10-12, 
12-14 )
Junior
Senior

Mini Mono
Tweens
Junior
Senior

Reglementsstrategi

Besluttes senere

Besluttes senere



Progressiv implementering af RSG 
– 8-10 år – RSG light 2023-2024
– 10-12 år – RSG light 2023-2024
– 12-14 år - RSG light 2023-2024
– Junior – RSG light  2024-2025; Langsigtet mål RSG 

kompetencer (2030)
– Senior – RSG light 2024-2025; Langsigtet mål RSG 

kompetencer (2030)

Formål: At starte fra de yngste og implementere i takt med at 
de bliver ældre

Redskaber (2023-2024)
Implementere kølle (1 kølle) samt aligne rækkefølge for 
redskab med redskab i ”fuld gruppe” i RSG, så samme redskab 
anvendes i samme sæson. 

GRP Redskabsreglement
Reglementsstrategi



Internationale dommere:
RSG
AGG

Nationale dommere:
Et korps, der dømmer fri serie (AGG/GPR)
Et korps, der dømmer redskab (GPR/RSG)

Dommerstrategi
Dommerstrategi



2022-2023
Udførsel 
implementeres 
iht IFAGG regler

2023-2024
Teknisk 
implementeres 
iht IFAGG 
regler

2024-2025
Kunst 
implementeres 
iht IFAGG regler

2024-2025
Fuld 
implementering 
af IFAGGs 
bedømmelses-
reglement

Det tillades stadig at ”vælge” disciplin, men tilstræbes at alle kan dømme alt.

FRI serie Dommerstrategi
Dommerstrategi



2023-2024
Udførsel implementeres 

iht FIG/RSG regler

Det tillades stadig at ”vælge” disciplin, men tilstræbes at alle kan dømme alt.

REDSKAB serie Dommerstrategi

Ingen alignment i teknisk og kunstnerisk, her vil GPR og RSG være unikke 

Dommerstrategi



GRP Konkurrencestruktur

Række Fri serie Redskabsserie Kort program

Mikro X

Mini Mono X

Mini 8-10 X X

Mini 10-12 X X

Pige X X

Tweens X

Junior X X X

Senior X * X * X

Senior:
Man kan stille op i 1 fri serie, 1 redskabsserie, eller 2 serier (fri/redskab). Officielt 
dansk mesterskab uddeles blandt hold der stiller med 2 serier. Man kan kun få 
medalje i en række dvs enten fri serie, redskabsserie eller samlet for begge serie 
dvs det er ikke muligt at stille i alle 3 kategorier, men kun en af de 3 muligheder.

Udviklingstrategi



Samlet strategi for Rytmisk Gymnastik
2022-2023
GPR: 
Serie 1: fuldt 
implementeret tekniske 
elementer fra AGG 
reglement
Klargøre Short 
programme (mini 
Mono/Tweens/junior/seni
or)
Dømmer udførsel efter 

AGG regler
Serie 2: N/A
RSG: Rammerne for 
program med faste 
elementer klar 
AGG: spotkurser
På tværs: træningsplaner
for 6-10 år 2023-2024

GPR: Ny konkurrencestruktur 
implementeres
Serie 1: dømmer teknisk efter 
AGG regler
Serie 2:RSG light 8-14år
1 kølle som redskab, aligne 
rækkefølge med RSG.
RSG: Implementering af 
program med fasteelementer
Børnereglement på plads
AGG: spotkurser
På tværs: træningsplaner 10-
14 år
Kurser omkring basis emner

2024-2025
GPR: 
Serie 1: dømmer kunstnerisk 
efter AGG regler
Serie 2: RSG light 
junior/sernior
Alignment med RSG 
redskabsturnus (fuld gruppe)
RSG: Børnereglement 
implementeres
AGG: N/A
På tværs: fri dommerkorps og 
redskabsdommerkorps 
implementeres

2030
GPR: 
Serie 2: Junior/senior følger 
RSG reglement
RSG: N/A
AGG: N/A



Overskrift kan stå her
Underoverskrift skrives på denne linje

Operationalisering af strategi 
2025 



2022-2023

AGG

GRP

RSG

Reglement

N/A

Dommer

N/A 

Udvkling

Spotkurser
Træningsplaner 6-10 år

Reglement
Serie 1: fuldt implementeret 
tekniske elementer fra AGG 
reglement
Klargøre kort program (Mini 
Mono/ Tweens/ Junior/ Senior) 

Dommer

Serie 1: Udførsel efter AGG 
regler

Udvikling

Træningsplaner 6-10 år

Reglement

Rammerne for program 
med faste elementer klar 

Dommer

N/A

Udvikling

Træningsplaner 6-10 år



2023-2024

AGG

GRP

RSG

Reglement

N/A

Dommer

N/A 

Udvkling

Spotkurser
Kurser omkring basisemner
Træningsplaner 10-14 år

Reglement
Ny konkurrencestruktur 
implementeres
Serie 2:RSG light 8-14år
1 kølle som redskab, aligne 
rækkefølge med RSG.

Dommer

Serie 1: dømmer teknisk 
efter AGG regler

Udvikling

Træningsplaner 10-14 år
Kurser omkring basisemner

Reglement
Implementering af 
program med 
fasteelementer
Børnereglement på plads

Dommer

N/A

Udvikling

Træningsplaner 10-14 år
Kurser omkring basisemner



Nyt fra Komitéen – Uddannelse
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Nyt fra Komitéen – Uddannelse
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Nyt fra Komitéen- Spotkurser 
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DATO EMNE UNDERVISER STED

Lørdag den 26. august 2022
kl: 10.00-13.00

Inspiration til Vimpel og 
Tøndebånd for junior og 
senior gymnaster

Dorinsa Koska Elsted Skolen

Elsted Skolevej 6. 8520  
Lystrup

Lørdag den 26. august 2022 
kl: 13.00-15.00

Grundtræning krop piger 7-12 
år samt vimpel (Mikro, Mini 
Grand Prix)

Josephine Hierath Elsted Skolen

Elsted Skolevej 6. 8520  
Lystrup

Søndag den 27. august 2022 
kl: 10.00-13.00

Inspiration til Vimpel og 
Tøndebånd for junior og 
senior gymnaster

Dorina Koska Boholtehallen 

Boholtevej 97, 4600 Køge

Søndag den 27. august 2022 
kl: 13.00-15.00

Grundtræning krop piger 7-12 
år samt vimpel (Mikro, Mini 
Grand Prix)

Josephine Hierath Boholtehallen 

Boholtevej 97, 4600 Køge



Nyt fra Komitéen – Konkurrencestruktur

• Ny strategi fra bestyrelsen omkring konkurrencestruktur
– Formål at sikre fastholdelse!
– Vi er ikke blevet inddraget i strategien
– Rytmisk/TeamGym er udvalgt til at implementere først

0-5 år          Ingen konkurrence
6-10 år        Lokale konkurrencer – u/placering og point
10-12 år      Regionale konkurrencer – u/placering og point
>12 år          Nationale kokurrencer – m/placering og point
≥18 år          Ny senior alder

Bekymring:
For få hold i rækkerne

Fastholdelse af incitament til 
at deltage



Nyt fra Komitéen – Livestreaming

• GymDKs retningslinjer:
– Godkendes fra kontoret hvis der er økonomi 

indblandet
– Kan livestreame hvis det gøres gratis

• Men vi ser at det koster publikum for 
værtsforeningerne, så.....
– Skal vi udvælge konkurrencer?
– Skal alle streames?
– Input ønskes



Spørgsmål
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Dagsorden

• 10.00 – 10.30 
Rytmisk Sportsgymnastik (info 
og dialog)

• 10.30 – 11.30 
Nyt fra komitéen (ny strategi, 
info og dialog)

• 11.30 – 12.00 Frokost

• 12.00 – 13.00 
Grand Prix Rytme (info, 
reglement og dialog)

• 13.00 – 14.00 
Æstetisk Gymnastik (info fra
dommerne og Komité samt
dialog)
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Frokost
Vi starter igen kl. 12.00 
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Nyt fra komitéen (ny strategi, 
info og dialog)

• 11.30 – 12.00 Frokost

• 12.00 – 13.00 
Grand Prix Rytme (info, 
reglement og dialog)

• 13.00 – 14.00 
Æstetisk Gymnastik (info fra
dommerne og Komité samt
dialog)
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Grand Prix Rytme - Stævnekalender 

• 4.-5. februar 2023 DM 1 rd (Silkeborg)
• 11. marts 2023 SM (Ringsted)
• 12. marts 2023 FM & JM (Tarup-Paarup)
• 29.-30. april 2023 DM 2 rd (Greve)
• Maj 2023 (1/15/16/17) Efterskole DM Vejstrup

– Oprindelig dato ligger på en eksamensdag for 9. 
klasser (11.5)



Grand Prix Rytme 
Nyt fra dommergruppen

I år er alle konkurrencerne afholdt med tilskuer 🎉🎉

Pga. Corona havde vi nogle dommere med virtuelt/online. Det er ikke optimalt,
men vi klarede det.

Vi mangler stadig dommere!!!!!!

Der er weekend begynderdommerkursus den 10-11 september 2022 i Vejen

Weekend dommerkursus den 1-2 oktober 2022 i Vejen

Ingen redskabsdommerkursus, da vi har forlænget weekend dommerkurset

Klar-Start-Parat kursus 22 januar 2023 (virtuelt)

Så snart der er fundet undervisere bliver der lagt program op.

Så kære ”gamle” dommere og ”ny” dommere, skynd jer at tilmelde jer (når der er åbnet
for tilmelding. Jeg rykker kontoret)



Reglementsændringer
Grand Prix sæson 2022-23



Mikro række
Længden på musik:

Længde på musik ændres til 1.30 - 2.30 minutter for at give instruktørerne større mulighed for at variere på 
længden af musik alt efter hvilke gymnaster man har på holdet (nybegyndere/øvede)



Tilretning af Mikro/mini mono/mini reglement serie 1

• For at tilgodese de hold som stiller op i både AGG og Grand Prix laver vi nedenstående ændringer i teknisk 
reglement:

Kropsbevægelser
Point pr. 

gang
Maximum

Ændring 

1 kropsbølge 0,2 0,2 0,2
1 kropssving 0,2 0,2 0,2
1 kropsrotation/vridning 0,2 0,2 0,2
2 lean 0,2 0,4 0,4
1 kropsbøjning 0,2 0,2 0,2
2 A-serier (2 x 2 K) 0,3 0,6 0,6
1 B serie (3 x K) 0,4 0,4
Total 1,8 2,2

Balancer/pivot/drejninger Point pr. gang Maximum

2 balancer 0,1 - 0,2 0,4 1 balance 0,2
1 balanceserie (2 x 1) 0,3 0,3 0,3
Total 0,7 0,5

Spring Point pr. gang Maximum

3 spring 0,2 0,6 1 spring 0,2

1 springserie 0,3 0,3

Total 0,6 0,5
Armbevægelser

Point pr. gang Maximum

4 forskellige armbevægelser
0,1 0,4 3 x arme 0,3

Total 0,4 0,3

Trinkombination Point pr. gang Maximum

1 trin/hop 0,3 0,3 0,3

1 trin/hop 0,3 0,3 0,3

1 trin/hop med arme/krop 0,3 0,3 0,3

Total 0,9 0,9

Akrobatiske/smidigheds 
bevægelser

Point pr. gang Maximum

2 forskellige akrobatiske 
bevægelser

0,1 0,2
0,2

3 forskellige smidigheds 
bevægelser

0,2 0,6
0,6

Total 0,8 0,8

Kombinationsserier Point pr. gang Maximum

2 forskellige serier 0,4 0,8 0,8

Total 0,8 0,8

Total 6,0



Pige/tweens reglement:
Da A/B momenter er fjernet i pigerækken laver vi følgende tilretning:
Alle balancer skal være min. 90 grader for at blive godkendt

Balancer
Balancerne skal være karakteristiske for aldersgruppen og svare til gymnasternes færdighedsniveau. 
Koreografien kan indeholde 2 balancer og 1 balanceserie bestående af 2 forskellige balancer. I 
balanceserien er det tilladt at skifte ben fra 1. til 2. balance.
Det frie ben skal løftes i min. 90 grader for at balancen kan blive godkendt.
Der findes statiske og dynamiske balancer. Balancer (statisk) – pivoter (dynamisk) er sidestillet, hvilket 
betyder, at når et hold skal vælge 2 balancer kan den ene være en pivot (dynamisk) og den anden en 
balance (statisk) eller man kan vælge 2 balancer (statiske) og for variationens skyld i koreografien, kan 
man vælge en pivot (dynamisk) som så kan placeres, som en del af en kombinationsserie.
En statisk balance er kendetegnet ved en lille understøttelsesflade, en form på balancen, samt at 
denne fastfryses (dvs. du skal kunne tage et billede). Det er tilladt, at gymnasterne bruger forskellige 
standben ved samme balance.  Dynamiske balancer bevæger sig rundt.
Formen skal holdes og aftegne sig gennem hele balancen.
Eksempler, statistiske:
Forskellige balancer udført på ét ben på tå / flad fod (min. 90 grader)
Som enkeltstående knæbalance
Som vipsiddende stillinger



Junior/senior reglement:
Omformulering af tekst på side 4 i reglementet:

En koreografi kan indeholde statiske og dynamiske balancer. Dog er det valgfrit hvor i koreografien 
dynamiske balancer (min. 1 stk.) skal placeres (basis/supplerende).

En statisk balance er kendetegnet ved en lille understøttelsesflade, en form på balancen, samt at denne 
fastfryses (dvs. du skal kunne tage et billede). Det er tilladt, at gymnasterne bruger forskellige standben
ved samme balance. Dynamiske balancer bevæger sig rundt. 

Formen skal holdes og aftegne sig gennem hele balancen.

Eksempler, statistiske:
Forskellige balancer udført på ét ben på tå / flad fod min. 90 grader
Som enkeltstående knæbalance
Som vipsiddende stillinger



Udførelses reglement redskab – gælder alle rækker

Ved stor hændelse - flere ting går galt på samme tid. Der trækkes et samlet fradrag på max. 1,2 point/ én gang 
pr. hændelse

Eks. på stor hændelse:
Når eksempelvis 3 eller flere redskaber støder sammen og spreder sig i alle retninger kan der max. trækkes 1,2 
point pr. hændelse



Udførelses reglement redskab – gælder alle rækker

Der mangler/er for mange redskaber kontra antal af gymnaster på gulvet i koreografien - 0,4 point/redskab pr 
gang 

Gymnast er ikke i berøring med redskab eller anden gymnast i slutningen af koreografien - 0,4 point for hele 
holdet



Generelt Reglement

Alle gymnaster iført dragt upåagtet af om de går på gulvet eller står som reserve, skal fremgå af deltagerliste 
og overholde reglementerne (fx alder, dragt, make-up). Er dette ikke tilfældet gives et fradrag for 
overtrædelsen (fx dragt/make-up) og/eller holdet diskvalificeres (alder).



Grand Prix Rytme - Debat og dialog 

• Forslag fra SOR IF om at nedsætte antal gymnaster  
til 6 i alle rækker?
– Efter corona har vi i SOR gp desværre haft nedgang i antallet af 

gymnaster, hvilket har betydet, at vi ikke har været i stand til at 
stille med fulde hold. Vi synes, det ser ud som om, det ikke kun er 
os, der har det problem.

Vi vil derfor gerne foreslå, at man sætter antallet af gymnaster ned 
til 6 i alle rækker - det virker efter vores mening også naturligt, at 
kravet til antal gymnaster på holdene er det samme som til AGG, 
da mange af holdene jo konkurrerer begge steder.



Grand Prix Rytme - Debat og dialog 

• Hvad skal vi med DM 1. runde?
– De nuværende regler betyder meget få hold i hver 

division
– En del rækker kan ikke deles, da der ender med 

ikke at være 3 hold i hver division

• Input fra SOR IF:
For at holde motivationen oppe hos pigerne synes vi, det ville være en 
god idé, at de i højere grad konkurrerede mod nogen, de er på niveau 
med. Vi synes derfor, det ville være en god idé at se på reglerne for 
inddeling i divisioner, så der både kommer mulighed for inddeling ved 
store forskelle i point, og så der deles ved færre hold, end de 
nuværende regler foreskriver.



Grand Prix Rytme - Debat og dialog 

• Ny struktur på regionsmesterskaber (FM mangler 
hold)

• Redskabsserie – flere point som netop indført i RSG 
(30 point) ??

• Alignment med kommende point i AGG (30 point)?

• Ny række ”Old ladies” til regionsmesterskaberne??
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Dagsorden

• 10.00 – 10.30 
Rytmisk Sportsgymnastik (info 
og dialog)

• 10.30 – 11.30 
Nyt fra komitéen (ny strategi, 
info og dialog)

• 11.30 – 12.00 Frokost

• 12.00 – 13.00 
Grand Prix Rytme (info, 
reglement og dialog)

• 13.00 – 14.00 
Æstetisk Gymnastik (info fra
dommerne og Komité samt
dialog)
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Æstetisk Grp Gymnastik - Kalender 

• 14. – 15. januar 2023 Udtagelseskonkurrence (Greve)

• 28. – 29. januar 2023 Camp for alle (Greve)

• 20. – 21. maj 2023 DM (Dalum-Hjallese)

• D. 8-9. oktober 2022 TrænerCamp (Greve)
Kursus: AGG-Kursus 1 eller 2 dage med international 
instruktør, Riia Kivimäki med emner som pararbejde, 
koreografi, opvarmning og sværheder. 
NB ligger sammen med Gymtræner 1-Rytme



Æstetisk Grp Gymnastik - Udtagelseskriterier 

• Strategi fra GymDanmarks bestyrelse for deltagelse i 
internationale mesterskaber (junior/senior)
– Skal placere sig i 2/3 bedste 

• Gradvis implementering
• World Cups er holdt udenfor

• Regler ligger på hjemmesiden:
– Udtagelsesprocedure-AGG-Maj-2022.pdf (gymdanmark.dk)

https://gymdanmark.dk/wp-content/uploads/2022/05/Udtagelsesprocedure-AGG-Maj-2022.pdf


Æstetisk Grp Gymnastik - Nyt fra dommerne 

• Ændringer i reglementet
• 10 point i TV
• 10 point i AV
• 10 point i EXE (ingen ændring)
• Inddeling i A, B og C sværheder



Æstetisk Grp Gymnastik - Debat og dialog 

• AGG Udtagelseskonkurrence
– Skal denne have et nyt format?
– Åbent mesterskab?
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