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Mødedato: 29. december 2015, kl. 17-21.30. 

Mødenavn: URG møde 2 

Sted: Mødelokale, Sorø Hallerne. Ringstedvej, 4180 Sorø 

Deltagere: HAJE, BTH, IKL, SDR, CKR, LKO, NVP, AHP 

Afbud: GLY 

Ordstyrer: IKL 

Referent: AHP 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

2. Orientering fra formanden 

HAJE orienterer om bestyrelsesmøde afholdt før juleferien, der var et opstartsmøde på den 

kommende sæson. Kontoret har holdt lukket mellem jul og nytår pga. afspadsering i forb. m. VM i 

tumbling. Bemærkning fra udvalget om, at det er uhensigtsmæssigt at holde kontoret lukket i næsten 

2 uger. HAJE vil gå videre med dette til GymDanmarks direktør.  

Økonomi – 2015 går ud med underskud, bl.a. pga. underskud fra Gymnastrada.  

 

Beslutningspunkter: 

 

3. URG forretningsorden 

Forretningsorden vedhæftes (bilag 1). Formel godkendelse (gennemgået og besluttet på møde 1). 

Forretningsorden godkendt med følgende rettelser, at der for punkt 2 skal omskrives, se med kursiv:  

Alle udvalgsmedlemmer har mulighed for at indsende punkter til dagsorden, og disse sendes til 

formanden så vidt muligt senest 3 uger før mødets afholdelse. 

Desuden for punkt 5 skal omskrives til, at forud for hvert møde senest 1 uge før mødet skal sendes  

en status individuelt for hver arbejdsgruppe. CKR undersøger for mulighed for grupperum på DIF 

ekstranet, som er et intranet for alle specialforbund. 

 

4. Arbejdsgruppe GPR Dommergruppe 

1. Medlemmer / forankring i URG 

Bilag 2 – mail fra Anette. 

Beslutning: Eventuel ændring i bemanding / URG forankring. 

HAJE udtræder af GPR dommergruppe, idet hun har oplevet en kølig modtagelse. Desuden 

træder HAJE ind i dommeruddannelsesgruppen sammen med IKL 

 

2. Dommerbesætning for GPR konkurrencer – principper 

Oplæg fra dommergruppen, se bilag 3.  

Beslutning: Godkendelse / justering af principperne, til brug ved dommerbesætning i den 

kommende sæson. 
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Principper godkendes for sæson 2016 med følgende rettelser/tilføjelser i prioriteret 

rækkefølge: 

 
1. Dommere, der repræsenterer samme klub, kan ikke dømme sammen i samme disciplin (T, 

K, U) 

2. Dommerteams skal så vidt muligt sammensættes med geografisk repræsentation (Sjælland, 

Fyn, Jylland) til alle konkurrencer 

3. Dommerteam, der har dømt ved 1. runde DM, skal IKKE være det samme til 2. runde  

4. Dommere, der har deltaget på samtlige af sæsonens dommerkurser, vil blive foretrukket 

5. Dommere, der har erklæret sig klar til at dømme, skal have mulighed for at dømme 

6. Nyuddannede dommere bør ikke dømme tekniske disciplin i junior og senior hold  

7. Prøvedommere, der sidder prøve ved et stævne og er blevet godkendt, skal så vidt muligt 

tages i betragtning til at sidde dommer i sæsonen til regionsmesterskaberne SM, FM og JM 

(som dommer 3) 

 

AHP informerer GPR dommergruppen om principperne, og dommerbesætning for 1. runde DM vil 

blive tilrettet på basis af disse. 

 

Til fremtidig kommissorium: Dommere skal så vidt muligt kunne dømme flere discipliner 

 

5. Kommissorium for GPR dommergruppen 

Beslutning: Proces for udarbejdelse af kommissorium. Udkast til indhold. Se bilag 4. 

Udvalget beslutter, at forslag til kommissorium bliver nærmere gennemgået på næste URG møde. 

Evt. skal kommissorier laves for hhv. GPR, RSG og AGG og ikke for hver ’under’abejdsgrupper. Der 

bør også skæves til TeamGym kommissorier. LKO undersøger vedr TeamGym og sender ud til URG 

inden næste URG møde. 

 

 

6. Grand Prix kursus / camp 2016 

Oplæg til fornyelse af konceptet (se bilag 5). 

Beslutning: mandat til arbejdsgruppen om at arbejde videre på dette. 

Udvalget giver mandat til, at arbejdsgruppen kan arbejde videre ud fra oplæg, evt. inkludere 

efterskolerne. Arbejdsgruppen består af NVP, IKL, HAJE 

 

 

7. Teknisk karakter AGG / GPR 

Bilag 6 – mail fra Camilla.  

Beslutning: Action points / next step på problemstillingen. 

Udvalget beslutter, at der skal ses på GPR bedømmelsesreglementet i forhold til AGG reglement. 

Reglementsgruppen mødes 10/1-2016 og laver oplæg til præsentation på dommerkursus 24/1-2016. 

AHP retter henvendelse til dommere fra julekonkurrencen vedr. begrundelse for det lave niveau. 

Forslag til den kommende sæson vedr. evaluering fra dommerne efter konkurrence.  AHP foreligger 

forslag for dommergruppen, evt. udarbejdes evalueringsskema. 

 

 

8. Lodtrækning, startrækkefølge Grand Prix 1. runde og regionsmesterskaberne 

Bilag 7 – deltagende hold.  

Beslutning: Lodtrækning, startrækkefølge og puljeinddeling. Obs: opdeling i divisioner ved 

regionskonkurrencer. 

Udvalget beslutter, at lodtrækning foretages af den enkelte stævneansvarlige. 

Diskussion vedr. hold, der ikke deltager ved 1. runde DM, som ifølge reglementet bliver placeret i 1. 

division til DM 2. runde, evt. kan bede om revurdering af placering på basis af karakter/placering 



 

          REFERAT Udvalgsmøde 

        Nr. 2 – 2015-16                                                                    
 

3 

 

opnået ved regionsmesterskabet.  Forslag herom skal være klar til GPR seminar, hvis det findes 

relevant på basis af 2016 - karakterer/placering. 

Deling af rækker i divisioner ud over DM er kun aktuelt vedr. SM. 

 

9. Mødekalender 2015-16, URG 

Udarbejdelse af års mødekalender. Udkast, se bilag 8. 

Beslutning: Datoer for URG-møder 2016. Udpegelse af ansvarlig / ressourceperson for udarbejdelse 

/ vedligeholdelse.  

Udvalget beslutter, at alle URG medlemmer er individuelt ansvarlig, CKR undersøger muligheder for  

’grupperum’ 

Datoer for URG møder 2016: 

26. februar – Taastrup (kl 16-20) 

29. maj 

21. august 

25. september 

 

 

Orienteringspunkter: 

 

10. AGG elitesektionen v/AHP: 

1. Projekt AGG dommerstruktur 

Opfølgning fra møde 1. Arbejdet vedr. dommerstruktur vil blive påbegyndt i starten af 2016. 

2. Oplæg til URG om ekstra midler til dommerdeltagelse VM + dommeruddannelse 

Opfølgning fra møde 1. AGG elitesektionen undersøger nærmere vedr. ekstra pulje. Budget 

ca. kr. 30.000,- 

 

 

11. URG Stævner 2017 v/SDR 

Evt. AGG world cup er i GymDanmark-regi og vil ikke blive holdt sammen med international 

foreningscup. SDR sender en opdateret kalender ud til udvalget til godkendelse. Forslag om, at 

stævner kommer i budrunde, sendes ud via GymNyt, med deadline 15. februar 2016. 

 

 

12. ATK kursus v/CKR 

CKR orienterer om ATK og ’Age Development’ for RSG nordisk under FIG. Vi vil forsøge at finde 

lokalitet i Danmark (Taastrup eller Valby). Invitation tiltænkes både udvalgte GPR, RSG og AGG 

topinstruktører, som derefter skal danne en arbejdsgruppe til udarbejdelse af ATK for den rytmiske 

gymnastik i Danmark. Tidsramme d. 21., 22. og 23. april 2016 

 

 

13. URG økonomi status – 2015 v/CKR 

Sidste status er, at vi kommer ud med et overskud på ca. kr. 20.000,- 

 

 

14. RSG – elitesektionen, status Nordisk Mesterskab, marts 2016 v/BTH 

Møde med GymDanmark d. 6. januar 2016. Udtagelseskonkurrence d. 9. januar 2016, for både 

individuelle gymnaster. Udtagelse for grupper d. 23. januar 2016 til Jyske Bank. 
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15. Næste møde: 

Valg af referent og mødeleder (Referent: AHP; mødeleder: HAJE) 

 Emner til dagsorden 

o Prioritering af udarbejdelse af kommissorier under URG 

o CKR præsenterer ’grupperum/ekstranet’ 

o Status på pokaler (NVP) 

o Status på stævner 2017 samt oplæg til stævner 2018 

 

 

16. Eventuelt 

 Antal koreografiskemaer – er de nødvendige? AHP vender med GPR 

dommergruppen 

 Udvalget får ikke mails regelmæssigt, nogle gange ryger mails under ’uønsket mail’ 

– kan kontoret gøre noget? 

 Henvendelse fra tidligere russisk RSG gymnast til GymDanmark, der bor i Danmark, 

som gerne vil bidrage til udvikling af RSG i Danmark. HAJE tager kontakt.  

 AGG udtagelseskonkurrencen: tilbagemeldinger vedr. fra AGG elitesektionen til 

klubberne har fået ros. 

 AGG Udtagelseskonkurrence Fuglebjerg oktober 2015: Udvalget bekræfter, at 

stævneregnskabet deles i 2.  

 Forslag om at genindføre licenskontrol for alle hold og ikke kun foretage 

stikprøvekontrol. Stævnegruppen kontakter kontoret for licensoversigter. Der ønskes 

præcisering i reglementet, at eventuelle reserver er en del af holdet og dermed 

indbefattet af aldersbegrænsningen. LKO vender med reglementsgruppen vedr. 

præcisering. 

 

 

17. Godkendelse af referat 

Referat godkendt på selve mødet 


