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Mødedato: 26. februar 2016 kl. 16-21.30 

Mødenavn: URG møde 3 

Sted: TIK Klubhus ved Taastrup Idrætshaller, Parkvej, 2630 Taastrup 

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

Afbud: GLY, BTH, CKR 

Ordstyrer: HAJE 

Referent: AHP 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 
 

2. Orientering fra formanden 
HAJE orienterer: 
• Ekstra kontingentopkrævning fra GymDanmark for 2016, både for Grand Prix og for Rytmisk 

Gymnastik. Dette var en fejl, der nu er blevet rettet, således at der kun er blevet opkrævet ét 
samlet gebyr 

• Ny støttemodel fra DIF til alle specialforbund er under udarbejdelse, der skal til høring og 
besluttes af DIF i maj 2017. På længere sigt kan det betyde for GymDanmark, at støtten bliver 
mindre; imidlertid vil der i 2018 og 2019 være forsikring om 90% af det tilskud, GymDanmark vil 
få tildelt i 2017 

• Underskud 2015 i GymDanmark foranlediger, at økonomi skal gentænkes. Underskud skyldes 
bl.a. pga. budgetoverskridelse ved Gymnastrada og VM i tumbling, samt mindre sponsorindtægt 
end budgetteret. Bestyrelsen mødes ekstraordinært i marts for at gendiskutere budget 2016 

• URG efterspørger GymDanmark bestyrelsesreferater 
 

Beslutningspunkter: 
 

3. FIG Age Development, april 2016 

1. Navn på 1 gratis deltager 
Forslag fra CKR (bilag 1) 
 Vi har mulighed for at få én træner gratis med – dvs. FIG betaler for ophold og transport.  
Beslutning: URG anbefaler, at deltager uden beregning er en træner, der vil forpligte sig til at tage 
del i videreudvikling af/være tovholder på ATK lederuddannelse 2. 
CKR spørger i Øbro eller TIK, og hvis nødvendigt kigger efter emner på deltagerlisten. 
(Samlet antal for at kurset bliver gennemført: max. 15 personer min. 10 personer).  

 
2. Belønning af frivillige klubber med friplads 
Forslag fra CKR (bilag 1) 
 Vi har brug for frivillige til transport til og fra lufthavn + prøvekaniner i gymnastiksalen  
Beslutning: vil vi bruge URG økonomi på dette, og i givet fald hvor meget? URG siger umiddelbart  ja 
til forslaget, men kan ikke tage endelig beslutning nu;  CKR samler op på antal tilmeldte og vender 
tilbage mht. omfang af transport, og om det måtte være nødvendigt at involvere flere klubber. 
Prøvekaniner foreslås at være evt. kommende trænere. URG medlemmer kan som udgangspunkt 
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ikke deltage i kurset, men kan være til stede som observatører uden forplejning og uden at betale. 

 
4. Stævnekalender Rytmiske konkurrencer 2017 

1. JM OG FM evt. afholdes på 1 stævnedag 
Forslag fra dommerudvalget (bilag 2) 
Beslutning: Beslutning om, hvorvidt FM og JM skal afholdes samme dag i 2017, idet det gentagne år har 
været en udfordring at stille dommerteams til FM søndag. 
Umiddelbart positiv holdning i det rytmiske miljø. Det skal fastholdes, at der er tale om to individuelle 
mesterskaber, ét fynsk mesterskab (FM) og ét jysk mesterskab (JM). URG beslutter at sammenlægge FM 
og JM som et forsøg i 2017; To individuelle mesterskaber vil blive bibeholdt, men rækkerne vil blive 
afsluttet, således at fx micro FM og micro JM kører sammen, osv. URG vil efterfølgende evaluere på 
forsøget. 
 

 
2. Stævnekalender og placering af konkurrencer 
Oplæg fra stævnegruppen (bilag 3 – Oversigt over tidligere DM konkurrencer samt foreninger, der har 
budt ind og bilag 4 – Forslag til datoer 2017) 
Beslutning: URG beslutter følgende stævnekalender 2017 samt placering af stævner. Der er taget 
udgangspunkt i de punkter, der har budt ind på stævner 2017: 
 
Grand-prix stævner: 
DM 1. runde – Silkeborg 
SM – Espergærde 
JM&FM – evt. Randers – skal bekræftes endeligt 
DM micro/mono/mini 08-10/mini 10-12 – Greve 
DM pige/tweens/junior/senior/senior fri – TPI OBS: pigerækken er flyttet til denne dag 
URG har debatteret halfaciliteter til stævner, herunder omklædningsrum og tilskuerpladser, og der er i den 
forbindelse taget beslutning om, at for DM 1. runde vil pigerækken høre til dag 2, hvor 
tweens/junior/senior konkurrerer. 
Efterskole DM – Jylland – skal besluttes  
 
RSG-stævner: 
SM, DM - Taastrup, arrangerende klub aftales på RSG-seminaret 
JM/FM – Silkeborg 
 
AGG-stævner: 
Udtagelse – Espergærde – skal bekræftes endeligt 
DM - Sorø 
 

3. Fleksibilitet i forhold til IFAGG konkurrencer 
Oplæg fra HAJE (bilag 3) 
Beslutning: Beslutning om, hvorvidt der skal tages forbehold for ændringer i stævnekalender, samt i givet 
fald kommunikation til miljøet.  
Baggrund: IFAGG konkurrencekalender er blevet ændret gældende fra konkurrenceåret 2017, således at 
WC I ligger i februar, WC II marts/april, (VM i maj), WC III inkl. EM i oktober og WC IV november. 
URG beslutter, at udtagelseskonkurrence bibeholdes i november for 2016 samt DM for 2017. Derefter 
skal der tages stilling til, hvorvidt den danske AGG stævnekalender skal ændres fra 2017. AGG 
elitesektionen vil tage dette punkt op på næste møde i marts 2016. 

 
4. Drejebog for Stævneaftale og afholdes af Grand Prix stævner 
Oplæg fra stævnegruppen (Bilag 5A – Stævneaftale og Bilag 5B – Drejebog) 
Beslutning: Godkendelse af stævneaftale og drejebog i nærværende form 
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Stævneaftaler for Grand-prix sæson 2016/2017 er på plads. Stævneaftaler bør efterses i forhold til 
hinanden Grand-Prix (Efterskole DM) vs. RSG vs. AGG.  
Drejebog: URG arbejder videre med oplæg, alle bedes komme med input til NVP inden den 1. april 2016 
 

 
5. Grand Prix 

1. Etisk kodeks for Grand Prix dommere 
Oplæg fra dommerudvalget (Bilag 6 – vedlagt referatet) 
Beslutning: Godkendelse af de etiske regler i nærværende form 

URG godkender etiske regler med følgende tilføjelser:  
• Inhabilitet skal oplyses – man er inhabil som dommer, hvis man har træner/elev relation, eller 

tætte familiære forhold (dvs. mor-datter eller søskenderelation) til en gymnast eller har lavet en 
koreografi til et hold  

• Som dommer skal man frasige sig forstyrrende henvendelser, der ikke vedrører 
dommergerningen. 

 
AHP sender de tilføjede regler ud til dommerne på GPR dommermail, der bliver ikke underskrevet 
nye etiske regler i år 

 
 

2. Dommeres placering ved SM 
Oplæg fra dommerudvalget (Mail fra AHP) 
’Der er tidligere blevet fremsat ønske om at kigge på SM og det faktum, at vi skal sidde 4 
dommere pr. disciplin. Dommerudvalget beder URG om at tage beslutning om, hvorvidt vi skal 
sidde spredt eller samlet. 
URG beslutter, at dommerpanel med 3-4 dommere sidder spredt lørdag 5. marts 
(pige/tweens/junior/senior/senior fri); dommerpanel sidder samlet søndag 6. marts 
(micro/mono/mini 08-10/mini 10-12). Efterfølgende vil dommere evaluere på dommerpanel med 
4 dommere. 
 

3. Antal dommere fra samme forening i dommerpaneler 
Oplæg fra dommerudvalget (Mail fra AHP) 
’Desuden er det også fra dommerudvalgets side et ønske, at URG tager beslutning om, antal af 
dommere fra samme forening, der kan sidde i samme dommerpanel’. 

URG henviser til principper for sammensætning af dommerteams godkendt på URG møde 29. 
december 2015, pkt. 2. Dommerteams skal så vidt muligt sammensættes med geografisk 
repræsentation (Sjælland, Fyn, Jylland) til alle konkurrencer. Med nuværende dommerstab mener 
URG ikke, at det er nødvendigt at præcisere ovenstående yderligere. GPR dommerudvalg bedes 
efter endt konkurrencesæson 2016 evaluere på dette. 
 

 
4. Forslag om etablering af en fast post som konkurrenceansvarlig 

Oplæg fra Grand Prix reglementsgruppen v/LKOK (Bilag 7) 
Beslutning: At der ved hvert stævne udnævnes en konkurrenceansvarlig. Opgaver samt 
økonomi. 
URG bifalder ideen og ønsker udarbejdet en mere detaljeret jobbeskrivelse. AHP tager denne 
opgave videre til GRP dommerudvalget, som kommer med et oplæg. 
 
  

5. Forslag om ændring af divisionsopdeling fra DM 1. runde 
Oplæg fra Grand Prix reglementsgruppen med undren over tolkning af reglementets formulering 
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(Bilag 7) 
Beslutning: om den udmeldte divisionsopdeling skal ændres 

URG beslutter, at der ikke skal ændres i den udmeldte divisionsopdeling for 2016.  
 
Hvad angår tolkning af reglementets formulering ’ Et holds placering ved 1. runde er således 
bestemmende for, hvilken division holdet skal stille op i ved regionsmesterskaberne samt 2. 
runde af forbundsmesterskabet. Ved manglende deltagelse ved 1. runde af 
forbundsmesterskabet placeres holdet automatisk i 1. division ved regions- og 2. runde af 
forbundsmesterskabet’, vil reglementsgruppen komme med oplæg til definition eller omskrivning 
af ’manglende deltagelse’  
 
 

6. Forslag om Efterskole kursus 
Forslag fra Grand Prix reglementsgruppen om etablering af kursus for efterskoler med Helle 
Storm som underviser (Bilag 7) 
Beslutning: Godkendelse af forslag 
URG beslutter, at der arbejdes videre med kursus for efterskoler. 
 

 
6. GymUpdate 

Bilag: Resultater af undersøgelse om GymUpdate, samt Redaktionel beskrivelse (bilag 8A og 8B) 
Beslutning: Emner fra URG til hvert GymUpdate samt tovholdere på redaktionelt bidrag 
Dette punkt bliver først behandlet på næste URG møde  
 
 

7. Kommissorier 
Oplæg fra LKOK (Bilag 9, Bilag 9B) Kommissorium oplæg HAJE fra sidste URG møde 
Beslutning: Next step. Plan for udarbejdelse af kommissorier, prioritering, tidshorisont. 
Dette punkt bliver først behandlet på næste URG møde  
 
 
Orienteringspunkter 
 

8. RSG – elitesektionen v/SDR 
Status Nordisk mesterskab, marts 2016. 
• SDR vil gerne takke GymDanmark kontoret for den store arbejdsindsats og det gode 

samarbejde med TIK 
• Danmark deltager med 4 juniorer og 4 seniorer. Desuden med 1 senior gruppe 
 
 

9. URG kommunikation via ’grupperum/ekstranet’ 
Status v/CKR 
Dette punkt bliver først behandlet på næste URG møde  
 
 

10. Grand Prix 
Status pokaler v/NVP 
Ny pokal skal indkøbes til: Mini mono Fyn 
Mangler og efterlyses: DM mini 2. række (=mini 08-10) 
Medaljer: bestil 3 ekstra ud over antal gymnaster. LKO stiller ekstra medaljer guld sølv og bronze fra 
2015 til rådighed 
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11. URG økonomi status – 2015 v/CKR 
Dette punkt bliver først behandlet på næste URG møde  
 

12. Næste møde 29/5 kl. 10.00: 
Valg af referent og mødeleder: AHP referent. HAJE mødeleder 
Er der behov for et møde mere inden udgangen af maj? HAJE vurderer og vender tilbage 
 

13. Eventuelt 
• AGG World Cup 2017 i Danmark? GymDanmark kontoret har udarbejdet foreløbigt budget for et 

evt. AGG World Cup til afholdelse i 2017. URG beslutter, at vi fortsat er indstillet på at afholde et 
World Cup i 2017, evt. et EM. HAJE bringer denne beslutning videre til bestyrelsesmøde 16. 
marts 2016 

• Grand-Prix seminar og AGG forum afholdes lørdag den 25. juni 2016 
• SM 5.-6. marts Taastrup – URG computer anvendes til beregning til Grand-Prix konkurrencen og 

SDR computer anvendes til RSG-konkurrencen. LKO sørger for beregnerfil til Grand-Prix 
konkurrencen og SDR sørger for beregnerfil til RSG-konkurrencen. Økonomi – 
overskudsfordeling mellem GPR og RSG skal checkes med CKRs budgettering. 

• Indkøb af en ekstra URG computer er blevet bevilliget 
• IKL – Vejen kursus og GymCamp – sidste weekend i august er i spil 
• Dommerkurser – HHE oplæg kort behandlet – kursusgruppen arbejder videre  
• Musik – ophavsret  - retningslinjer for afspilning af musik - punktet bliver behandlet på 

næstkommende URG møde i maj  
 
 

14. Godkendelse af referat 

Referat godkendt på selve mødet 



                  
 

Etiske regler for Grand-Prix dommere 2016   
 

• Dommere forventes at foretage en objektiv, fair, professionel og upartisk bedømmelse. Alle dommere 
afgiver individuel karakter, dvs. hver dommer skriver sin karakter ned, inden karakteren diskuteres med 
meddommer(e) 

• Dommere repræsenter GymDanmark som official (både i og uden for panelet), og skal derfor fremstå 
professionel og ansvarsfuld. Dette indebærer, at man også optræder neutralt, upartisk og ansvarsfuldt, 
hvis man bevæger sig blandt publikum eller hold under konkurrencen. Dette gælder også dommer og 
dommer imellem 

• Det er ikke tilladt at notere karakterer under konkurrencen. Alle dommere får udleveret resultatskema 
efter konkurrencen 

• Hver enkel dommer udfylder og medbringer de relevante dokumenter på konkurrencedagen. Print 
fra www.gymdanmark.dk 

• Evt. uoverensstemmelser dommere imellem bør som udgangspunkt løses indbyrdes efter endt 
konkurrence (ikke i hallen); subsidiært inddrages konkurrencens tovholder 

• Inhabilitet skal oplyses – man er inhabil som dommer, hvis man har træner/elev relation til en gymnast 
eller har lavet en koreografi til et hold 

• Dresscode – mørkt tøj, evt. hvid skjorte/bluse. Træningstøj og logo er ikke tilladt 
• Som dommer overholder man de fastsatte mødetidspunkter for dommermøder, indmarch og udmarch.  
• Det er ikke tilladt at have mobiltelefon tændt under konkurrencen 

 

Jeg har læst og accepteret ovenstående etiske regler, og erklærer mig enig heri. 

Dato: ________________ 

Dommer navn: ______________________________ 

Underskrevet _______________________________ 

 

 

Kvitteret af URG. 

Dato: ________________ 

URG repræsentant navn: ______________________ 

Underskrevet _______________________________ 

 

 

http://www.gymdanmark.dk/

