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Mødedato: 28. juni 2016 kl. 17:30-21:30. 

Mødenavn: URG møde 5 

Sted: Greve Idrætscenter 

Deltagere: HAJE, BTH, SDR, LKO, CKR, AHJP - IKL via Skype. 

Afbud: NVP, GLL 

Ordstyrer: SDR 

Referent: HAJE 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

2. Orientering fra formanden 

HAJE orienterede om nyt fra budget seminar om den nye støttestruktur, der får betydning for GymDanmark 

økonomi (se også Grand Prix Seminar). 

Sponsoraftale med DSC. Debat omkring sponsorat og konsekvenser for URG stævner. Samt debat om sponsorer 

tilstede ved URG stævner i det hele taget, der er flere løse ender. IK forfatter et skriv og sender rundt, som vi kan 

supplere, inden dette sendes til DON. 

Debatpunkt:  

3. Struktur URG 

HAJE fremlagde ideer, og der viser sig at være rigtig mange spørgsmål og scenarier for en mulig løsning. 

URG beslutter at tidshorisonten er årsmødet 2017, da vi skal have arbejdet det godt igennem.  

Vi kan søge hjælp hos Trampolin for at kigge på strukturen. Der etableres et møde særskilt til dette, hvor URG 

kan arbejde forskellige scenarier igennem.  

 

Beslutningspunkter: 

4. GPR / RSG: 

1. RSG beslutning (jf. mail fra Susanne). 

RSG elitesektionens oplæg til at lave en ekstra række – Pre junior. Årsagen er, at der er mange 

rekrutter, og man bør have en blid overgang til junior rækken, ved at man fortsat har en fri serie. Den 

nuværende overgang fra Mini til Junior er markant. 

I Gruppe ønskes etableret en Rekrut række mellem mini og junior. 

URG tilsluttede sig forslaget. 

 

2. Opfølgning på Grand Prix Seminar 

Reglementsgruppens oplæg gennemgået.  

 

A-B sværheder: 

URG tilsluttede sig den nye formulering, jf. oplægget fra Reglementsgruppen. 

 

Udførelse - Fradrag 0,3 

Spørgsmål om, at der kan trækkes max. 0,3 points i fradrag for en sværhed. 

URG beslutter, at fradraget skal gælde for en samlet sværhed, max. 0,3 i fradrag. Det skal afprøves på 
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week-end dommer kurset i oktober, og hvis det viser sig at være uhensigtsmæssigt, tages beslutningen 

op i URG igen.  

 

Præcisering af variation i kropsbevægelser: 

   Forslag godkendt.   

 

Forslag fra salen om små fejl osv. – sendes i reglementsgruppen til behandling. 

 

Øvrige opfølgningspunkter fra GPR seminaret: 

 

Begynderrække:  

Sættes på dagsorden til næste URG møde. 

 

Svar til Helle Jensen: HAJE svarer  

 

Konkurrenceansvarlige – der nedsættes en projektgruppe, der kommer med et oplæg. 1 fra 

reglementsgruppen (Inge Nielsen), 1 fra dommergruppen (AHJP spørger Karina) og 1 fra 

stævnegruppen (LKO).  

 

Playlister – debatteres senere i dag under musikpunktet. LKO kigger desuden på mulighederne for 

opload af musik i resultatsystemet. 

 

Inddeling i divisioner, samt gulvstørrelse – sættes på dagsorden på næste URG møde. 

 

Forslag fra URG til reglementsgruppen: kan på sigt vi indføre A- B – C sværheder, hvor eks. balancer 

under 90* er A-sværheder. 

 

5. Stævner URG 2017 

1. Udestående stævnekalender 

Udtagelseskonkurrence i november: Sorø. Alle muligheder for Udtagelseskonkurrencen er afsøgt, 

uden held. Det tilstræbes at samme forening ikke er vært for 2 stævner, men ikke muligt i dette 

tilfælde. 

 

SM i Espergærde: Espergærde ønsker ikke at afholde RSG stævnet samtidig med Grand Prix, og af 

tidsmæssige hensyn accepteres dette, og RSG forsøges flyttet til en anden week-end i marts.  

 

Det overvejes, om GPR kan afvikles over 1 dag. Alternativ kunne være: GPR d. 4 marts, og RSG d. 5. 

marts, begge i Espergærde. Det meddeles EIF, at de skal afholde GPR, og opretholde bookingen de 2 

dage indtil videre. Lotte svarer EIF. 

 

URG vil arbejde videre på, at i 2018 afholdes SM i GPR og RSG under samme ”tag” / samme week-

end, som det var intentionen i år. 

 

Udeståender:  

 JM/FM: afventer svar kort efter 1. juli (NVP og LKO).  

 DM junior/senior i maj: afventer NVP, hvilken dag det bliver (Odense). 

 

Fejl i kalenderen: Pige flyttes til Tweens (i Odense). Espen skal flytte dette asap og sende det ud på en 

GymNyt. Præciseres desuden, hvilke rækker, der holdes hvornår ved DM 1. runde (små lørdag, store 

søndag (pige/junior/senior) (SDR). 
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Der er ønske om, at vi kan aftale kalender 2 år i forvejen, da man flere steder i klubberne har meget 

lang horisont for booking af haller. SDR starter op med 2018 og 2019 kalender til næste møde. 

 

2. DM AGG 2017 / Nordic Cup – ambitionsniveau og økonomi 

Nyt oplæg til regnskabet er sendt tilbage til EIF.  

 

Det er vigtigt, at vi får stævnekontrakter på plads, samt budgetudkast for stævnerne. IKL har en 

praktikopgave i GymDanmark regi, hvor dette kan komme ind over. En fælles skabelon i URG regi.  

 

Vedr. ambitionsniveau for Nordic Open fremadrettet: tages op igen på næste URG møde. 

 

6. Musik  

1. Distribution og brug af musikfiler (ophavsret) 

Forslag fra SDR til beslutning: Hvorvidt musikfiler skal slettes efter et stævne og må ikke benyttes af 

andre. 

Beslutning: Det skrives ind i stævnekontrakten, at musik, der indhentes i forbindelse med stævner, 

skal slettes igen efterfølgende (må ikke kopieres). 

 

URG har en fælles holdning til, at man som instruktør/forening ikke bør anvende musik, der er klippet 

af andre, uden forudgående accept. 

 

2. Retningslinier for lydniveau 

Debat ifølge mail fra EIF, Lars Rafn, se bilag 2. 

Beslutning: Krav til lydfiler og retningslinier for lydniveau    

Punktet afventer til næste URG-møde. 

 

3. Stævne drejebog 

Oplæg til ændringer v/Nicoline, se bilag 3. 

Beslutning: Gennemgang af primært den røde tekst. Godkendelse af oplæg.   

Punktet afventer næste gang, hvor Nicoline er til stede. 

7. URG forretningsorden 

1. URG beslutninger   

Forslag fra AHJP: Det skal være muligt som udvalgsmedlem at udføre sin demokratiske ret, nemlig at 

stemme til alle beslutningsforslag, ved URG møder, på mail, alternativt deltage i Skype møder og tage 

beslutning / stemme. 

 

Debat om konsekvenser ved Skype møder. Det understreges, at URGs forretningsgang skal 

respekteres, således at beslutninger forberedes i ordentlig tid og indenfor deadlines. 

Hvis beslutninger er påkrævet mellem møderne, kan de træffes på møder, som indkaldes med kort 

varsel, enten som fysiske møder, eller møder kan afholdes via Skype. 

 

 

Emner til behandling: punkt 8 og 9 udsættes til næste gang 

 

8. GymUpdate 

Bilag: Redaktionel beskrivelse (bilag 5)   

Beslutning: Emner fra URG til hvert GymUpdate samt tovholdere på redaktionelt bidrag. 

 

9. Kommissorier 

Opfølgning på sidste møde.  

Oplæg fra LKOK, bilag fra mail af 11. maj 2016.  
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Orienteringspunkter: 

 

10. URG kommunikation via ”grupperum/ekstranet”. 

Status v/CKR 

Udsættes til næste gang. 

 

11. Resultatformidling 

Status i forhold til det svenske system v/Lotte 

Der er kommet en faktura for 3 stævner for i år. Systemet har kun været til test. Henvendelsen sendes retur til 

Ditte, da vi mangler afklaring af det økonomiske aspekt. 

GPR er blevet sat rigtigt op – udfordringer i forhold til AGG. Enkelte justeringer – decimaler. Enkelte 

justeringer også på RSG, ellers virker det fint. 

 

12. Årsmøde 2016 

Afholdes d. 29.-30. oktober 2016. Valg og kandidater. 

På valg, lige år:  

  Formand (HAJE), CKR, AHJP, GLL 

  Regionsansvarlig: NVP 

 På valg, ulige år: 

  Næstformand (BTH), LKO, SDR, IKL. 

13. Næste møde, 21. august: 

Valg af referent (HAJE) og mødeleder (LKO). 

Afbud fra AHJP. CKR delvis. 

 

14. Eventuelt 

 

15. Godkendelse af referat 


