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Mødedato: 28. december 2016 kl. 10-16.30 

Mødenavn: URG møde 2 

Sted: Paarupvej 21, 5210 Odense NV  

Deltagere: Anna Hillestrøm (ahi), Camilla Kruse (ckr), Fie Arndal (fan), Hanne Enevoldsen 

(hen), Inger Kluwer (ikl), Susanne Drygaard (sdr), Beth Thygesen (bth), H  og 

Lotte Kok (lko) 

Afbud: Helle Jensen 

Ordstyrer: Lotte Kok 

Referent: Inger Klüwer 

1. Dagsorden er godkendt. 

Stratetiske spor ved Lotte. 

1 spor er obligatorisk at arbejde med.: 

- Foreninger der er tilmeldt rytmisk gymnastik men ikke bruger os/ foreninger tilmeldt DGF 

uden tilslutning til URG. ( arbejdsgruppe Lotte, Inger) 

-Start pakke i samarbejde med de andre udvalg. Tilbyde rytmisk gymnastik til andre udvalgs 

medlemmer. Med link til URG produkter og kontakt personer præsentation af de 3 

grene.(arbejdsudvalg Lotte andre melder ind senere) 

- Begynder stævner evt. for mikro med vejledning efter stævnet/mentor ordning. 

-RSG Age Development op til 12 år(bestemte øvelser-reglement særskilt fra FIG med hensyn 

til ATK) opstart uden konkurrence evt. sammen med mikro stævne.(arbejdsgruppe 

Beth,Susanne, Helle,Camilla) 

Der findes et link på den finske hjemmeside, hvor inspiration kan hentes. 

http://www.voimistelu.fi/ ”Voimistelu wiki” 

1. Orientering fra formanden 

Elite udvalgsmøde kommer senere på dagsorden. Musik beslutningerne skal ned i udvalgene 

Gymdanmark vil ikke tage denne del som en overordnet bestemmelse. Hjemmeside ikke flere 

steder med samme oplysninger, skal tilrettes i 2017 fra kontoret. 

 

Ekstra punkt mail fra Sorø GF omkring AGG udtagelse.  

 

2. Status Økonomi 2016 v/CKR  

-plus med ca 50.000,00 for året. Svarende til det vi fik tilført da Nordisk RSG blev lagt i 

Gymdanmarks budget og efterskoler fik forhøjet deltager gebyr. 

- Camilla og Lotte til møde med Hanne Hede omkring økonomi. . Evt. lade foreninger der 

http://www.voimistelu.fi/
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arrangerer GP konkurrencer beholde hele overskuddet i stedet for at dele 50-50, (som de gør i 

Team Gym) 

 

Beslutningspunkter: 

1. URG arbejdsår   

1. Godkendelse af URG forretningsorden, bilag 1 (oplæg) 

-Rettelse af Gymdanmark i dokument 

-beslutning kan tages på mail. 

- evt. et samlet kursus udvalg for alle 3 arter. 

-stævner og dommer påføres GPR 

-punkt 6 RSG og AGG sektionen ændre navn 

-Regions ansvarlig vælges på aktivitetsmødet 

-for relevante inhabilitetsregler på føres. 

-konkurrence ansvarlig 

-møde datoer 2016/17 

 

2. Udarbejdelse og beslutning af ”Fordeling af arbejdsopgaver 2016/2017,   

-Elitesektionen omdøbes til AGG sektionen, idet denne indeholder både elite og bredde. 

 

-Valg af medlemmer til AGG sektionen skal følge de øvrige arbejdsudvalg dvs. efter 

aktivitetsmødet. AGG udvalg skal kigge på kommissorium. 

 

-Formandsposten nedlægges og konverteres til en tovholder for henholdsvis AGG og RSG. 

 

Alle punkter er godkendt. 

 

2. Stævnekalender URG v/SDR 

1.  2016/2017 

Forespørgsel, SM kun med en udmarch og medalje overrækkelse for alle hold, dette vedtages, 

kun for 2017 da 2018 skal SM være for GP og RSG junior og senior indv. 

 

2. URG stævnekalender 2017/18 og 2018/19   

-der snakkes om mulige foreninger og tages op igen på næste møde. 

 

3. Redaktøradgang til facebook Rytmisk Gymnastik   

 Der ønskes en levende side, som ikke er en opslagstavle over huske ting. 

Det besluttes at alle udvalgsmedlemmer, får adgang, for at gøre siden levende og for at 

sikre at den dækker alle vores aktiviteter. Retningslinjer i forhold til at dække alle skal 

selvfølgelig overholdes, så øst, vest, syd, nord samt rsg, agg, gpr dækkes lige. Der 

udnævnes en ansvarlig for hver stævne hvem der ligger på siden. Årshjul laves. 

Konsekvens: RG Friends mister deres adgang. 

 

4. Stævnekontrakt (GPR/AGG/RSG)    

1.  Tøjsalg under stævner 
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 Stævnekontrakt opdateres med ordlyd omkring betingelser for tøjsalg af andre 

end DSC for konkurrencer 2017, der har indgået aftale med GymDanmark om 

tilstedeværelse i det rytmiske miljø. 

 

2.  Entré betaling for gymnaster 

 Stævnekontrakt opdateres med ordlyd omkring at gymnaster, der har betalt 

deltagergebyr ikke skal betale entré ved samme stævne, selvom de er på gulvet 

en anden dag. Fx er på gulvet søndag, men kommer lørdag for at heppe på de 

andre. Stævnet er et to-dags stævne, hvor deltagergebyr dækker begge dage. 

                    Beslutning godtages. 

 

5. Konkurrenceansvarlig   

Indstilling fra reglementsgruppen, der har udarbejdet følgende til implementering i 

kommende reglement. Det ønskes afprøvet i den kommende konkurrencesæson. 

Følgende besluttes: 

Der er 3 konkurrenceansvarlige pr. konkurrence. Dette er henholdsvis formand for URG, 

dommertovholder for konkurrencen og en udvalgt dommer, der dømmer 

gennemgående hele dagen og/eller hele konkurrencen. Disse skal repræsentere 

minimum 2 foreninger, hvoraf de to med dommerkompetencer skal repræsentere hver 

sin forening. Såfremt formand fra URG ikke er til stede, udpeges andet URG medlem. 

En af de 3 personer, der er konkurrenceansvarlige skal være tilgængelig ved 

størstedelen af konkurrencen. 

En konkurrenceansvarlig er inhabil, hvis klage eller tvist omhandler eller er indgivet af 

dennes forening. Der vælges en anden dommer/URG medlem til at behandling mhp at 

træffe en afgørelse.  Denne person skal vælges således, at der minimum er 2 

foreninger repræsenteret, hvoraf de to med dommerkompetencer skal repræsentere 

hver sin forening. 

Under konkurrencer, er det kun de konkurrenceansvarlige, der må kontakte dommerne. 

 Opgaver på konkurrencedage for de konkurrenceansvarlige: 

 Sikre at konkurrencerne afvikles i henhold til gældende reglementer/regler  

 Formidle ændringer i holddeltagelse og/eller antal dommere til beregnerne 

 Foretage eventuelle kontroller på foranledning af URG 

 Modtage klager indgivet under konkurrencen og behandle disse mhp en afgørelse og 

endelig afslutning.  

 Afgøre tvister opstået under konkurrencen 

 Såfremt afgørelser af tvister og/eller klager ikke kan træffes på dagen, skal 

henvendelsen løftes ind i relevant arbejdsudvalg eller URG for at afgørelse træffes 

 

6. GPR seminarie, AGG seminarie og RSG seminarie  

det besluttes GPR seminarie rykkes til lørdag den17.06.17 med 

 Samling af GPR/AGG/RSG seminarie på samme dag  

 

7. Folderopbygning Dropbox  

        Vi beslutter at bruge DIF ekstranet Camilla er på sagen. 

 

8. Kursusdatoer 2016/2017 og 2017/2018   

Inger er tov holder, datoer fra Camilla og Hanne E. 

 

9. FIG kursus og Age Development Stævne. 
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Vedtager opstart af ny Age Development Stævne som næste step efeter FIG kursus. 

Denne plantes i RSG gruppen 

 

        Dommer indstilling til RSG dommer uddannelse. 

 Der vedtages at der sendes 2 dommer på internationalt kursus. 

 

10. Kommende møder 

Indstilling – datoer skal findes for nedenstående møder 

 

Møde 1 – november 14-11-2016 URG ansvarsområder 

Møde 2 - december 28-12-2016 URG arbejdsgrupper og 

forretningsorden 

Møde 3 - januar 16-01-2017-Skype 20.30 Oplæg til strategiske spor 

Møde 4 - februar 19-02-2017 kl 10.00 Tik Beslutning af strategiske spor 

Møde 5 – april 29-04-2017 kl 10.00 Tik Aktiviteter og budget det 

efterfølgende år (input til budget 

proces). Grand Prix seminar – 

ændringer til reglement. 

Møde 7 - juni 31-05-2017 Skype  20.00     Grand Prix seminar – ændringer 

til reglement. 

Seminarier, 

reglementsgodkendelser 

Møde 8 – august 20-08-2017 kl.10.00 Fyn Opfølgning af seminarierne og 

aktiviteter i den kommende 

sæson, opstart årsmøde. 

Møde 9 – september 25-09-2017 skype  20.30 Opfølgning af året+ 

aktivitetsmøde planlægning 

Møde 10 - oktober 14-10-2017 Aktivitetsmøde planlægning 

 

 

 

 

Debatpunkter:  

 

11. Opfølgning på GPR seminar: ”Begynderrække” og inddeling i divisioner 

Inger  kontakter Karina Pinderup for at høre hvad der skal arbejdes videre med. 

 

   

12. Opfølgning AGG udtagelseskonkurrence 

- Lydproblemer når filer er sendt via MP3. Blev løst via CD. Lotte undersøger hvad der 

kan bruges fremadrettet. 

- Licenskontrol – tjek af tilladt alder, URG er ansvarlig for dette tjek og håndhæver 

dette. 

- Udarbejdelse af drejebog for AGG konkurrencer inkl. Tjekliste over opgaver 

- Hvornår er man tilmeldt et stævne? 

Det gældende er: 

Når der er indløst licens og gymnast er tilmeldt som deltager. 

  Jf. GymDanmarks regler skal alle have betalt deltagergebyr og licens. 
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AGG udtagelse konkurrence  

 

Opstået kommentar fra dommerne og revurdering af hold blev vendt.  

 

Orienteringspunkter: 

 

13. Deltagere URG kommunikation via ”grupperum/ekstranet”. 

. Er debateret. 

 

14. Orienteringspunkt omkring RSG  

      Ekstra træning til dem der ligger på vej op på landsholdet. 

 

15. Info fra elitesamarbejdet Gymdanmark   

Orientering omkring det foreløbige arbejde efter møde 2016-12-20. f.eks hvornår skal 

man starte med at konkurrer.  

 

Deltagere: 

AGG: Hanne Jensen, AHI,  RSG: HEJ, BTH, Generelt: LKO 

  

16.  Info omkring IFAGG  

Orientering omkring diverse henvendelser til IFAGG, afstand til WM/WC, manglende 

stævner på kalenderen, licensindløsning 2017. 

 

17. Valg af referent og mødeleder  til næste møde 16.01.2017 

 Lotte referent og Camilla mødeleder 

 

18. Eventuelt 

RSG vil foreslå at tilmeldings frit for RSG vil rykkes til 15.januar 2017, med efter 

tilmelding på 14 dage. 

19. Godkendelse af referat 

 

 

 

 


