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Mødedato: 14. august 2022 kl. 10.00 – 16.00  

Mødenavn: Møde 8 

Sted: Dalumhallen, Mejerivej 1, 5260 Odense 

Deltagere: Beth Thygensen (bth), Helle Jensen (hje), Inger Kluwer (ikl), Sofie Jørgensen (soj), Tine Bull (thb), 
Lotte Kok (lko), Hanne Enevoldsen (hen), Josefine Hierath (jhi) 
Camilla Kruse (ckr) og Tine Bull (thb) via Teams  

Afbud:             Tine Bull (thb) deltog fra punkt 12, men input var modtaget før mødet på alle punkter.  

Referent: Lotte Kok (lko) 

Ordstyrer: Hanne Enevoldsen (hen) 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden er godkendt. 
 

2. Orientering fra formand  
a) Nyt fra bestyrelsen 

Har været i dialog med både direktør og formand omkring kommunikation mellem komitéer og 
bestyrelsen. Den nuværende måde at implementere strategier virker ikke til at blive ændret i forhold til 
mere åbenhed for komitéerne. 
 

b) Andet 
Vi har sendt blomster til Vibeke Frandsens begravelse i fredags sammen med kontoret. BTH deltog på 
vejne af os. Tak og RIP til Vibeke. 
 

3. Økonomi 
a) Status 2022 

Vi har først fået halvårsregnskab i august, som er første opgørelse for 2022. Det viser lige pt at vi er over 
budget på overskud. 
Der er kun 3 tilmeldte på begynderdommerkursus, skal vi afvikle det alligevel? Da vi mangler dommere 
afholdes kurset alligevel. Dommerkurser må gerne afvikles med underskud. 
 

b) Budget 2023 
Budgetmøde mandag d. 15.08 med kontoret online. CKR og LKO deltager. 
Har alle indsendt budgetter til CKR? Dommergruppen, kursus har indsendt. RSG har samme som sidste 
år. I forhold til internationale dommere for at kunne sætte 2 dommerteams til DM, skal der budgeres med 
6 dommere. 
Husker til RSG – vi skal have budgetposteret udenlandske dommere til DM. Tal fra AGG anvendes pr 
dommer. 
 

4. Aktivitetskalender 
Efterskole DM er faldet på plads: Vejstrup 15.05.2022 (mandag) 
 
GPR DM falder sammen med IFAGG world cup i Frankrig, så hvilke muligheder har vi får at flyttet? Tages under 
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beslutningspunkter. 
 
 

Beslutningspunkter: 
 
5. Divisionsinddeling GPR DM 1. runde/IKL 

Hvordan skal der inddeles i divisioner til 1. runde. Det vil være fint at have besluttet allerede nu om vi følger 
reglementet eller retænker inddelingen 
Ny inddeling ? 
Karakter  
Antal  
Medaljer betyder flere medlemmer til konkurrence det kan vi ikke komme uden om. Så vi kan melde det ud til 
foreningerne.  
 
Forslag fra sommerseminar: at trække fx 50% af point med til 2. runde  
 
Reglementstekst, Generelle reglement: 
Det er obligatorisk at tilmelde sig for alle rækker, undtagen Mikro og Efterskole, til 1. runde af  
forbundsmesterskabet - uanset deltagelse ved 1. runde, da der konkurreres om at placere sig i divisioner.  
Antallet af hold er afgørende for antallet af divisioner ved 2. runde af forbundsmesterskabet. Deling i  
divisioner foretages efter 1. runde af forbundsmesterskabet af RG. Der deles i 2 divisioner ved minimum 14  
hold og 3 divisioner ved minimum 21 osv. Når der deltages med én serie, Mini Mono, Tweens og Senior Fri,  
inddeles der ligeledes hver gang, der er en pointforskel på ≥ 2,0 point. Ved deltagelse med to serier, Mini 8- 
10, Mini 10-12, Pigerækken, Junior og Senior, inddeles der ligeledes hver gang der er en pointforskel på ≥  
3,0 point. Inddelingen laves ift. placeringsrækkefølgen, der skal dog være minimum 3 hold i hver division. Er  
antallet af holdene ulige – skal der prioriteres flest hold i 1. division hvis det er muligt. 
 
Et holds karakter ved 1. runde er således bestemmende for, hvilken division holdet skal stille op i ved  
regionsmesterskaberne samt 2. runde af forbundsmesterskabet. Ved manglende fremmøde ved 1. runde af  
forbundsmesterskabet placeres holdet automatisk i 1. division ved regions- og 2. runde af  
forbundsmesterskabet.  
 
Det er obligatorisk at deltage ved enten 1. runde af forbundsmesterskabet eller regionsmesterskaberne, for  
at kunne stille op ved 2. runde af forbundsmesterskabet. Det er muligt kun at deltage ved  
regionsmesterskaberne. 
 
Efterskole DM: Der afvikles indledende runde uden offentlige point til inddeling i divisioner, hvis der  
deltager minimum 14 hold i samme række. Inddeling af divisioner foretages jf. regler foreskrevet under 1.  
runde af forbundsmesterskabet. Derefter konkurreres i de inddelte divisioner 
 
Indstilling:  
Følge det gældende reglement, eller opdatere i henhold til komitéens oplæg fra dette møde. Efter en del debat blev 
beslutningen truffet som listet nedenfor. 
 
Beslutning: 
Der deles ved 10 hold i stedet for de nuværende 14 hold. 
Der inddeles i max 2 divisioner pr række 
Der skal være minimum 5 hold i 1. divisioner i alle rækker 
Karakterspænd fjernes fra reglementet, men bruges som vejledning i forhold til inddeling. 
Der skal være flest hold i første division. 
Der er ikke opbakning i komitéen omkring forslag fra sommerseminar omkring overførsel af karakter. Man ønsker 
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at have muligheden for at stille med en ikke helt perfekt serie. 
 
Nyt navn til DM 1 runde? Måske skal man finde et nyt navn til 1. runde, da navnene ligger op til at de er en samlet 
konkurrence. Sættes på som debatpunkt i kommende sæson. 
 

6. GPR DM 2 runde sammenfald med AGG World Cup i Frankrig 
Jf vores strategier forsøger vi at undgå sammenfald i aktiviteter, således at man ikke skal vælge mellem 2 
aktiviteter i det rytmiske miljø. Netop udsendte nyhedsbrev fra IFAGG informerede om at der ligger en world cup i 
Frankrig som falder oveni DM 2 runde. Opdateret aktivitetskalender er vedhæftet. 
Der er rettet henvendelse til Greve som har konkurrencen, om hvilke muligheder de kan have for flytninger. 
 
Svar fra Greve: 
Det er lidt presset for os, da vi har mange andre klubber der har konkurrence rundt om os og det duer ikke hvis vi 
ikke har haller nok desværre. Det er super øv, det kunne være skønt hvis det kunne koordineres inden vi skal søge 
hal tider med IFAGG. Vi kan ikke rykke en uge tilbage, da der afholdes DM for Håndbold.  
 
Jeg kan prøve at spørge på følgende dato'er - men inden vil jeg lige høre jer URG - samt i egne rækker så sætter 
lige Helle,Camilla og Emilie på cc. 
 
Mulighed A 
15- og 16. april kan jeg spørge på - men det kræver at badminton, kan flytte et stævne til 29. og 30. april. Inden jeg 
spørger, skal jeg høre om det er ok for URG samt for Helle og Camilla, da det er weekenden efter Eastercup. 
 
Mulighed B 
6. og 7. maj - kan jeg også forhøre mig omkring - men så skal Emilie kunne flytte RSG DM til søndag den 30. april, 
så her skal jeg også have ok fra URG og Emilie inden jeg ser om jeg også kan få hal 1 og 2 lørdag, men det bør 
være muligt. Så det afhænger af Emilie og jer og selvfølgelig vores lokale klubber. 
 
Mulighed C 
27. og 28 maj bør også kunne være mulig, da det blot er alm. træning de øvrige klubber har, men jeg vil gerne høre 
jer URG inden jeg spørg på denne dato. 
 
Mulighed D 
3. og 4. juni - måske det bliver alt for sent på sæsonen, men her har de andre klubber jo kun træning, så tænker 
også at det kunne være muligt her. 
 
Kan I alle give mig noget feedback - hvis jeg skal prøve at løbe på nogle af ovenstående muligheder. 
 
Indstilling:  
Besluttet om nogen af de 4 muligheder Greve har kan bruges. 
 
Beslutning: 
DM GPR flyttes til 6.-7. maj i Greve. IKL tager kontakt til Greve, LKO beder kontoret skrive  ud til foreningerne. 
 

Debatpunkter: 
 
7. Opfølgning fra aktivitetsmødet, se vedhæftede bilag. 

Er der noget vi skal prioritere i denne sæson? Gennemgang af referat under mødet. Der er kun listet emner som fik 
positiv tilkendegivelse under seminaret. 
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Vi vælger at arbejde videre med emner i rød tekst. 
 
Opfølgning fra RSG delen: 
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 – kommer helt naturligt, 
da udtagelseskriterierne opdateres. 
Basis række i mini med forprogrammeret serie (flere kan deltage, inddeles i puljer i stedet for medaljer)  
2. division PreJunior åbnes for Rekrutter 
 
Opfølgning fra GPR delen: 
Har komitéen overvejet at købe låne tæppe? Dette blev parkeret lige pt. 
Dommerbegynderkursus skal flyttes da det ligger oveni en trænercamp. Dommerkursus er flyttet.  
Kan man have et kort program med mulighed for færre gymnaster på holdet? DEnighed omkring at antal ikke skal 
DM 1 rd – Hvad skal vi med den? Forslår at 50% af point kommer med videre til 2 rd. Se beslutning under punkt 5. 
Old ladies række: Flere imod Vi mener ikke at der er grundlag for endnu en række, og slet ikke set i lyst af ny 
strategi med senior 18+. 
 
Input fra 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, Komitéen arbejder videre med at få etableret incitament til at deltage, men 
dette skal ikke være medaljer, men noget andet. 
Overvejelse om en ekstra øvekonkurrence for VM deltagerne, gemmes til næste sæson. 
World Cup på dansk jord. LKO sender mail ud om at indsende budget for de interessserede foreninger. 
 

8. September møde – skal det flyttes. 
LKO er på sommerferie den uge, så skal vi flytte mødet, eller blot afvikle det som planlagt. 
Flyttes til d. 19.9 kl. 20.30 – 22.00 

 
Orienteringspunkter: 
 

9. Valg til repræsentantsskabsmødet 
Hvem genopstiller og der er nogen som ikke er på valg, der trækker sig? 
 
Følgende er på valg: 
Tine - Genopstiller ikke  
Sofie - Genopstiller 
Camilla – Har ikke besluttet det endnu 
Josefine – Har ikke besluttet det endnu 
Lotte – Genopstiller som udgangspunkt ikke 
 
Alle ikke på valg fortsætter på posten. 
 

10. Beslutninger taget mellem møderne 
Opdatering af GPR reglement (junior/senior) for at kunne favne AGG holdene.  
Udtagelse af gymnast til VM i RSG. Stort tillykke til Alma. 
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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 
Ukraniere til DM: 
I henhold til reglerne må de gerne stille op, når de er medlem af en dansk forening, og har indløst licens. Sættes på 
som beslutningspunkt på næste møde. Men hvornår er man dækket af reglen og hvor når ikke. Der findes også 
ukraniere, der ikke er flygtninge, men som er flyttet hertil og stadig har hele deres primære gymnastisken opvækst i 
Ukraine. 
 
Webinars Team Ovo: 
CKR opretter link, byder velkommen og lukker af. Efterfølgende bliver det muligt at købe adgang til optagelserne. 
LKO sørger for at der kommer links til dette. 
 
AGG konkurrencer: 
Hvordan skal formatet være, indledende og finaler samme dag, eller fordelt over to dage. 
Udtagelseskonkurrence 
DM AGG 
Sættes på til næste møde som beslutningspunkt. 
 
 

13.  Godkendelse af referat 
Udsendes til godkendelse pr. mail (14.08.2022), frist for kommentering (21.08.2022), hvorefter referat lægges på 
hjemmesiden. 
 

 
URG møder sæson 2021-2022: 
 

Mødenr. Dag Tid Sted Referent Ordstyrer 

1 13.12.2021 20.30 – 22.00 Teams LKO HJE 

2 17.01.2022 20.30-22.00 Teams IKL BTH 

3 13.02.2022 10.00 – 16.00 
Fysisk Brøndby 
Strategi møde og indsatsområder i 
2022. 

CKR THB 

4 14.03.2022 20.30-22.00 Teams HJE CKR 

5 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 
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8 14.08.2022 10.00 – 16.00 Fysisk Dalumhallen, Fyn HEN LKO 

9 19.09.2022 20.30-22.00 Teams JHI HEN 

10 24.10.2021 20.30-22.00 Teams LKO IKL 

N/A 
11-

12.11.2022 
Heldagsmøde 

Repræsentantskabsweekend, 
Onboarding seminar. Skal 
prioriteres 

N/A N/A 

 


