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Mødedato: 31. januar 2023 kl. 20.30-22.00  

Mødenavn: RG møde 3 

Sted: Teams 

Deltagere: Beth Thygesen (BTH), Helle Jensen (HJE), Inger Kluwer (IKL), Sofie Jørgensen (SOJ), 
Hanne Enevoldsen (HEN) 

Afbud:             Ingen 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Orientering fra GymDanmark 
a) Nyt fra bestyrelsen 
b) AGG-nyt: der har været udtagelseskonkurrence og holdene er blevet inddelt i kategori. 

Konkurrencer er optaget og ligger på Gymfotovideo.  
Der er planer om et nationalt AGG dommerkursus 
Der har været afholdt virtuel reglementsgennemgang 

c) Andet 
 

3. Økonomi 
a) Status 2022 – komiteen har modtaget regnskabet til gennemlæsning og gennemgang ved 

næste møde 
b) Budget 2023  
 
Medalje-udgift: Svend Tveskæg medaljer er indgraveret og der er mange i overskud. For 
fremtiden skal disse være uden årstal indgraveret for at undgå spild.  
IKL undersøger nærmere ift. evt. bånd med årstal i stedet 
 

4. Stævnekalender 
IFAGG-datoer: vi holder øje med hvornår datoer offentliggøres 
 
Beslutningspunkter:  
 
5. Live stream af junior/senior til DM 2. runde Grand Prix  

GymDanmark har valgt at junior og senior skal live streames ved DM 2. runde Grand Prix. Der er 
tidligere i Komiteen diskuteret konsekvenser for tilskuerantal i hallen når der live streames, da det 
kan betyde færre tilstede i hallen fysisk og dermed en påvirkning af indtægt for arrangerende 
forening 
  
Indstilling: Der skal tages stilling til om der ønskes Live stream til DM 2. runde 
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Beslutning: komiteen ønsker at der live streames, men at der også vil blive optaget af Gymfotovideo 
og efterfølgende lagt på nettet 
SOJ svarer mail LTJ 

 
6. Fastsættelse af dato for SharePoint-kick-off-møde 

 
Indstilling: LTJ har foreslået følgende tirsdag kl. 20.30: 7/2, 14/2, 21/2, 28/2 
 
Beslutning: vi beslutter d. 14/2 kl. 21 – SOJ svarer LTJ pr. mail 

 
7. Forespørgsel fra Ølstykke GF ift. efter-eftertilmelding af gymnast til RSG SM og DM. Der har været 

problemer med at få flytte en licens (skift af klub) og deadline for eftertilmelding er dermed også 
overskredet. 

 
Indstilling: kan ovenstående efter-eftertilmelding til RSG SM og DM godkendes? 
 
Beslutning: komiteen godkender efter-eftertilmelding 

 
8. Deltagelse af ukrainsk gymnast uden licens.  

Grundet tvivl om hvor længe gymnasten bliver i Danmark har hun ikke licens. Er det muligt at stille 
op uden for konkurrence til SM og DM og i så fald er der behov for indløsning af licens? 
 
Beslutning: Hvis gymnasten skal bedømmes, skal der indløses licens og betales deltagergebyr. 
Gymnasten er velkommen til at komme og stille op uden for konkurrence, men vil dermed ikke blive 
bedømt 

 
9. Mail fra TIK vedrørende rekrut 2. division til SM og DM.  

Der er fra denne sæson tilføjet rekrut 2. division, men denne har ikke været opdateret til online-
tilmeldingssystemet på GymDK hjemmesiden.  
For at overholde tidsfristen er de tilmeldt som pre-junior 2. division, men ønsker at de bliver 
rykket til rekrut, da de jo heller ikke har den rigtige alder til pre-junior 
 
Beslutning: Rekrut og pre-junior 2. division stiller op i samme række (jf. Håndbogen) og derfor vil der 
ikke blive ændret på noget. Ønsker man at stille op som 2. division som rekrut eller pre-junior skal 
man tilmelde sig som pre-junior 2. division i onlinetilmeldingssystemet 

 
Debatpunkter:  
10. I Grand Prix er indskrevet følgende: ”På konkurrencedagen må der ikke være tilmeldte gymnaster 

tilstede, når et hold stiller op med for få gymnaster, dog undtaget hvis disse ikke er istand til at udføre 
gymnastik”.  
Dette var tilfældet under AGG udtagelseskonkurrencen, hvor et hold stillede med 5 gymnaster og 
fik fradrag på 0,5 for manglende gymnast, men der stod en reserve med dragt, hår og make-up på 
sidelinjen. Gymnasten var ny, men ikke skadet og derfor i stand til at udføre gymnastik.  
 
Kan/skal der udarbejdes et nationalt regelsæt for AGG med lignende regler?  
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Dette debatteres i komiteen, som generelt ønsker at være åbne og få et større deltagerantal til 
vores konkurrencer. Der kan være mange årsager til at gymnasterne ikke er klar til at kunne gå på 
gulvet. Dette fradrag er muligvis en hæmsko for øget deltagerantal, da hold så muligvis ikke ville 
stille op.  
Komiteen mener generelt at det handler om at få gymnaster/hold med! 
 

11. Brug af makeup i RSG i børnerækker.  
Der er ikke regler for brug af make-up for de yngste gymnaster, men blot en regel i internationalt 
reglement om at det skal være simpelt og ikke være teatermakeup. Der er begyndende tendens til 
at børn helt ned til mikroalderen har makeup på (mascara, øjenskygge, læbestift, m.m.). I Grand 
Prix er der regler for dette. 
Der skal påbegyndes arbejde omkring børnereglement og her kunne evt. tilføjes regel omkring 
dette.  
 
Skal vi i komiteen sammenkøre regler for brug af makeup i børnerækker på tværs af disciplinerne 
(GRP, RSG og evt. også AGG) 
Tages op som beslutningspunkt til næste møde 

 
12. Udgifter for arrangerende forening ved afholdelse af stævner. 

Der er stigende udgifter, men indtægtsprisen følger ikke med. Dermed bliver foreningernes 
overskud ved afholdelse af konkurrence mindre. IKL har kontaktet formanden i GymDanmark og 
gjort opmærksom på dette, samt at dette også blev påpeget ved GymDanmarks 
repræsentantskabsmøde.  
 
Opdatering på dette punkt? 
Det er den arrangerende forening der betaler forplejning for dommere ved dagens konkurrence, 
men også for dagens prøvedommere.  
IKL har rakt ud til formanden i TeamGym komiteen for sparring. Kan der være mulighed for 
yderligere sparring med de andre komiteer? 

 
13. Nogle bilag som ligger på GymDanmarks hjemmeside er gamle og trænger til opdatering. Der er 

muligvis overleveret nye fra udgåede komitemedlemmer og der er behov for koordinering af hvad 
som skal opdateres.  
Komiteen orienterer sig inden næste møde 

 
14. Overholdelse af deadlines for upload af musik 

Det er et tilbagevendende problem at deadlines for upload ikke bliver overholdt. Hvordan får vi 
dette forbedret?  
Forslag om at sætte deadline for upload tidligere, evt. 14 dage tidligere. Skal der være konsekvens ved 
for sent upload? 
Hvad gør de fx i TeamGym? 
 

Eventuelt  
15. Til information - Opdatering af Livescore systemet:  
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SOJ er i kontakt med Johan, mhp. at få opdateret AGG systemet til det nye reglement, samt at få 
tilføjet ekstra felt til K-panelet, mhp. at kunne trække fradrag for fx manglende gymnast fra den 
totale score.  
 
Ved næste møde kigges der på strategien 2025, hvad vi har kapacitet til at arbejde med i 2023 
 

16. Godkendelse af referat 
Udsendes til godkendelse pr. mail (01.02.2023), frist for kommentering (07.02.2023), hvorefter 
referat lægges på hjemmesiden. 
 

17. Referent: SOJ 
 

18. Dagsorden til næste møde: IKL 
 
RG møder sæson 2022-2023: 
 

Møde-nr. Dag Tid Sted 

1 29.11.22 20.30 – 22.00 Teams 

2 30.12.22 10.00 – 12.00 Teams 

3 31.01.2023 20.30 - 22.00 Teams 

Ekstra 14.02.2023 21.00-??.?? Teams (SharePoint-kick-off-møde) 

4 28.02.2023 20.30 - 22.00  

5 
DD.MM.2021 

April 
  

6 DD.MM.2021 
Maj 

  

7 
DD.MM.2021 

Juni 
  

8 
DD.MM.2021 

August 
  

9 
DD.MM.2021 

September   

10 
DD.MM.2021 

Oktober 
  

N/A  Heldagsmøde 
Repræsentantskabsweekend, Onboarding 
seminar. Skal prioriteres 

 


