
	  

Opdateret, november 2015 
Drejebog for deltagelse i internationale AGG konkurrencer  
(Der tages forbehold for opdateringer og ændringer) 
 
Udtagelse 
 
Holdet deltager i GymDanmarks udtagelseskonkurrence i AGG. E-mailadressen oplyst som holdets 
kontaktperson (holdleder) ved tilmeldingen til udtagelseskonkurrencen er den e-mail, AGG Elitesektion sender 
information til.  
URGs AGG Elitesektion giver holdlederen en tilbagemelding om mulig deltagelse i internationale 
konkurrencer.  
Holdleder meddeler, hvilke konkurrencer holdet ønsker at deltage i. 
 
Planlægningsfasen 
 
Holdlederens opgaver: 
 
1. Licensbetaling 
 

- Licensskemaet skal ikke sendes direkte til IFAGG  
- Holdlederen sender licensskemaet med alle holdets deltagende gymnaster til GymDanmarkss 

Sportskoordinator for rytmisk gymnastik, Carsten Nyborg Andersen, cna.dgf@danskidraet.dk . 
Licensskemaet findes på denne side: http://www.ifagg.com/licensies-rules/licensies/ 

- Herefter modtager holdlederen en faktura fra Carsten Nyborg Andersen med licensbetalingen, som 
indbetales til GymDanmark 

- En kopi af licensindbetalingen skal medbringes til konkurrencen som dokumentation til arrangørerne, 
hvis de efterspørger det. 

- Bemærk: Børnekategorierne 8-10 år, 10-12 år og 12-14 år skal ikke have international licens 
 
2. Tilmelding til konkurrencer 
 
Holdlederne står for holdets tilmelding til konkurrencen, og diverse reservation i forbindelse med rejsen. Hold 
derfor øje med, hvornår invitationen til konkurrencen bliver lagt op på IFAGGs hjemmeside: www.ifagg.com. 
Når invitationen er offentliggjort, følger holdlederen de tilmeldingsdeadlines, som er oplyst i invitationen. 
Holdlederen meddeler AGG Elitesektion, når de har tilmeldt deres hold en konkurrence (Dette gøres ved blot 
at videresende tilmeldingen eller sætte res-agg@gymdanmark.dk på cc, når den indsendes). 
 
NB. Ved deltagelse ved EM og VM skal tilmeldingen altid sendes via GymDanmark. 
 
Diverse reservationer, holdlederen foretager:  

- Booker flybilletter 
- Booker hotel (alle deltagende hold bor på de hoteller, som arrangørerne har en aftale med. Dette 

oplyses i invitationen. Der er ofte transport imellem hotel og konkurrencehal) 
- Booker arrangørernes transport til og fra lufthavn (hvis I ønsker det) 
- Overfører deltagelsesgebyr for holdet (som oplyst i invitation) 
- Sender ’Travel plan’ til arrangørerne 
- Sender ’Baggrundsinformation’ til arrangørerne 



	  

 
Rejsen 

 
Inden konkurrencen:  
Ofte er der træningsmuligheder i konkurrencehallen dagen inden konkurrencen. I nogle tilfælde får hvert hold 
10-15 min alene på gulvet, andre gange er det fri træning. 
 
Aftenen inden konkurrencen vil der være trækning af startrækkefølge. Alle holdledere/trænere (ikke 
gymnaster) møder op til et møde, hvor hvert hold trækker et nummer. Dette tager ca. 1 time.  
 
Konkurrencedag 1. Indledende runder: 
Der er altid obligatorisk prøvegulv på konkurrencegulvet, som kaldes ”official practice”, hvor hvert hold har 5 
min på konkurrencegulvet. Oftest foregår det dagen før om eftermiddagen eller om morgenen/formiddagen. 
Rækkefølge er efter den officielle startrækkefølge.  
Efter de indledende runder trækkes startrækkefølgen for finaleholdene. Hvert land må kun stille med to hold i 
finalen. Dvs. der kan godt være hold i top 10, som ikke går i finalen, hvis der er to hold fra deres land placeret 
over dem. Er der få lande som deltager, vil flere hold uden for top 10 ofte komme i finalen. Tjek med 
arrangørerne, hvorvidt jeres hold er gået videre i finalen. Der må kun være 2 hold pr. land i en finale, så i 
nogle tilfælde kvalificerer danske hold sig til finaledagen. 
 
Konkurrencedag 2. Finaler: 
Finalerne foregår på samme måde som den indledende runde. 
Efter finalerne er der præmieoverrækkelse og oftest en form for galla/afslutningsceremoni. Vær opmærksom 
på, at ofte deltager alle gymnaster i udmarchen med konkurrencekjolerne på. 
Om aftenen kan der være arrangeret en banquette for IFAGG officials, dommere, trænere, holdledere. Her 
bliver der muligvis udleveret alle delkarakterer fra konkurrencen. 
 
 


