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REFERAT
Slidepakken blev gennemgået.

Dialog og debat under RSG:
Arbejde med at få etableret en dommeruddannelse
Opfordre til at alle klubber har en dommer
Arbejde med feedback løsning, der er anvendelig for dommerne og brugbar for
instruktørerne
DM afviklet på 2 dage, generel positiv holdning til dette, men:
Kræver 2 dommerteams. RG tager det med i budget for 2023
Forslag senior kun 3 serier fremfor 4, kun i de bedste stiller de med 4, dette var der ikke
generel positiv tilkendegivelse for, da holdningen var at alle skal have lov til at vise sine 4
serier
Mikro/Mini tages ud af DM og stiller kun regionalt (minimere antallet af gymnaster)
Senior All round skal ligge dag 1, og finaler dag 2, så ligner det opsæt man møder
internationalt.
Ønske om:
Flere konkurrencer til de store gymnaster
1 div og 2 div i Rekrut rækken
Aldersopdelt i mini (flere medaljer)
At der opnås større international erfaring ved at deltage i WC og invitationskonkurrencer
Basis række i mini med forprogrammeret serie (flere kan deltage, inddeles i puljer i stedet
for medaljer)
2. division PreJunior åbnes for Rekrutter
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Dialog og debat under Komité:
Hvordan får vi flere gymnaster og foreninger – hvad gør komitéen og GymDK

Dialog og debat under GPR:
Har komitéen overvejet at købe låne tæppe? Tæpperne bliver slidt ved udlån
Dommerbegynderkursus skal flyttes da det ligger oveni en trænercamp, hvor komitéen
meget gerne ser en masse deltagere fra miljøet.
Kan man have et kort program med mulighed for færre gymnaster på holdet?
Enighed omkring at antal ikke skal nedsættes, da så mange gymnaster som muligt skal på
gulvet =fastholdelse
DM 1 rd – Hvad skal vi med den?
Forslår at 50% af point kommer med videre til 2 rd
Gerne inddeles i divisioner
Kan man bruge point fra året før til at inddele i? Blandet holdning, men overvejende et nej,
da der kan være stor udskiftning i gymnaster fra sæson til sæson
Inddele ved omkring 10 hold (idag ved 14 hold)
Old ladies række:
Flere imod end for
Alder skal være >20/21 for ikke at fjerne grundlag for senior rækken
Forslag om at stille til Gym for Life eventen. der er en opvisningskonkurrence for alle
Spørgsmål omkring fradrag for make-up og glimmer i hår. Glimmer i hår må ikke være så
massivt at det ligner hårfarve.

Dialog og debat under AGG:
Webinar i september ønskes:
Med grundig gennemgang af reglement (for nye/mindre øvede)
Med fokus på ændringerne (for alle)
afholdt som 1 event samme aften
Ønske om begynderkursus – et i børnereglement og et i junior/women reglement
Ændring af udtagelseskonkurrencen:
Gerne som rigtig medalje konkurrence
åbent mesterskab
men skal så altid ligge i januar, duer ikke med november
Overvejelse om en ekstra hjemmekonkurrence for VM deltagerne
Der ønskes afholdt en World Cup på dansk jord, de danske IFAGG dommere ad flere
omgange blevet spurgt når de har været ude at dømme og har rettet henvendelse til
Landsholdschefen.
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