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Mødedato: 17. juni 2017 

Mødenavn: AGG/GPR/RSG seminar/forum 

Sted: Bolbroskole, Odense 

Deltagere: Se under de forskellige discipliner 

Afbud: N/A 

Referat: Fie Arndal (FAN) 

 

 

Æstetisk Gymnastik (AGG) 
 
1. Præsentation af deltagere 

Charlotte Ard (DHG), Beth Thygesen (URG), Camilla Kruse (URG), Caroline Pichat (Farum), 
Emilie Madsen (Greve), Fie Arndal Schønberg (URG), Hanne Jensen (AGG sektion), Helle 
Jensen (URG), Helle Rusbjerg (FG 90), Helle Storm (Greve), Inge Nielsen (Køge), Inger 
Klüwer Nielsen (URG), Josefine Hierath (DHG), Julie Søndergaard (Farum), Karin Nielsen 
(Hillerød), Karoline Lender (AGG sektion), Lotte Kok (URG), Louise Skytte Andersen (AGG 
sketion), Mathilde Pichat (Farum), Mie Buchhave Søgaard (Grindsted), Nadja Kostow 
(Spangsbjerg), Nicoline Vandborg Pedersen (TPI), Pernille Rask Melsen (Køge), Rikke Find 
(TPI),  Sally Søjdis (Næsby), Sofie Hjortborg Pedersen (TPI), Susanne Drygaard (URG), 
Susanne Hierath (DHG), Sussi Bagge (Køge), Tina Gail Jensen (Espergærde). 
 

2. Året der gik: 
I denne sæson har der været afholdt Udtagelseskonkurrencen, DM, samt to konkurrencer – 
Sorø Cup og Easter Cup. 
Easter Cup var en B-konkurrence, og havde i år var der rigtig mange deltagere især fra 
Finland, mens Sorø Cup var en C-konkurrence uden udenlandsk deltagelse. 
 
Udtagelseskonkurrencen:  
Her kunne der kvalificeres til at rejse udenlands mhp. deltagelse i internationale 
konkurrencer i forår og efterår 2017. 20 hold kvalificerede sig, og 18 af holdene var i 
udlandet til konkurrencer, spredt i alle rækker fra mini til senior. Alle havde gode ture og 
dragede gode erfaringer med hjem. 
 
DM: 
Til DM kvalificerede yderligere 3 hold sig til at kunne konkurrere i udlandet til efteråret. Der 
blev spurgt ind til, om disse hold bliver offentliggjort. Problemstilling er at der endnu ikke 
er så mange internationale konkurrencer i efteråret.  
 
VM: 
Til VM i Finland i juni havde vi tre junior hold og 3 senior hold med.  
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Klarede sig alle flot. Team Elina (Junior) kvalificerede sig til finalen.  
Ved VM er der afholdes også en landekonkurrence, hvor Danmark blev placeret som nr. 4.   

 
3. Målsætning fremafrettet:  

 
Målsætningen fremadrettet vil være: 
- Top 3 i landekonkurrence 
- Bibeholde junior hold i VM finalen 
- At få senior hold med i VM finalen. 
Dette vil ikke blive nemmere, så der skal knokles, for at kunne opnå dette.  
 
Der bliver efterspurgt støtte fra forbundet, eks. Konsulentbistand, og hjælp til de hold som 
skal til VM.  

 
4. VM i Finland/General Assembly (årsmøde i IFAGG) 

 
General Assembly:  
Formand I URG, Direktør i GymDanmark, samt Formand i GymDanmark deltog. Referat 
lægges Gymdanmarks hjemmeside. Før dette blev afholdt en Conference, referat er 
vedlagt som bilag til dette referat. 
 
Præsident Tatiana Miroshnychenko (Spanien) blev genvalgt.  
Yderligere blev valgt til IFAGG’s bestyrelse: 
 - Annely Riga (Canada) Genvalgt for 1 år 
 - Liliya Morozova (Rusland) Genvalgt for 2 år 
 - Maria Laakso (Finland) Valgt for 2 år 
 - Saori Kubota (Japan) Valgt for 2 år 
 
Kort referat: 
Efter General Assembly er der blevet holdt et kort møde mellem Anders og præsident. Det 
blev aftalt at AL kommunikation til IFAGG skal gå gennem Espen (esl@) i GymDanmark. 
Dvs. alt skal gennem ham, der må ikke selv skrives, ringes eller mailes til IFAGG eller 
specifikke personer i IFAGG’s bestyrelse herunder kontorets personale. 
 
Short Program: 
Til General Assembly blev der præsenteret Short Program, som skal være et 
begynderprogram, der kan anvendes af nye lande eller lande som fx får <12 point for en 
serie. 
Reglement er kun for junior hold i første omgang. Der er obligatoriske tekniske elementer, 
seriens varighed er 1 min 30 sek, tema er tango. Tema bibeholdes i 2 sæsoner.  
Første konkurrence med Short programme er i Sofia i november, IFAGG udsender det 
endelige reglement, når det er vedtaget. Da de tekniske elementer er obligatoriske, er det 
bestemt hvilke balancer, spring og krop, som skal inkluderes.  

 
Der bør arrangeres uddannelsesseminar og kurser om dette, så vi kan forberede os bedst.  
Kan evt. vi afholde konkurrence i Short Program for første gang til DM i 2018. AGG 
sektionen er afventende, og vil se hvordan short programme modtages i udlandet.  
 
Der tales om, om vi vil kunne deltage, hvis der besluttes at det kun er for nye lande. Da 
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Danmark måske ikke betragtes som et nyt land i AGG.  
Samtidig vil det være svært at finde hold, som er interesseret i dette, især hvis de 
prioriterer det almindelige reglement. Der kunne evt. startes på børneholdene med at øve 
Short Program? 

 
Forslag fra salen om, at det bør laves et hold, som afprøver dette, så vi ikke er afventende, 
men at vi er med fremme og udvikler os hurtigst muligt.  

 
5. Stævnekalender:  

 
Denne ligger på GymDanmarks hjemmeside.  
 
Udtagelseskonkurrencen 2017: 18-19. november 2017 i Espergærde 
DM: 19-20. maj i Køge 
Udtagelseskonkurrencen 2018: 17-18. november i Sorø.  
VM 2018 i Sofia 6-7. juni 2018 
 
DM i 2019 – ligger måske i samme weekend som VM. Der er to weekender i spil hos 
IFAGG. Dette vil der blive taget højde for.  
- GymDanmark modtager ikke Team Danmark støtte.  
 
Der arbejdes fortsat på, at kunne afholdes en national begynder konkurrence i Jylland i 
2018. Retningslinjer er endnu ikke helt klare og ingen har meldt til at afholde denne 
konkurrence.  
 
Sorø Cup nu AGG Denmark Open – afholdes i den sidste weekend af d. 24-25. februar 
2018. Det vides endnu ikke om konkurrencen bliver international eller national.  
Efter seminariet: Konkurrencen er en foreningskonkurrence godkendt af formand for 
GymDanmark og afholdes uden IFAGG godkendelse og uden om GymDanmark. 
 
Easter Cup afholdes i påsken d. 31. marts – 1. april 2018.  
Efter seminariet: Konkurrencen er ansøgt som en B-konkurrence hos IFAGG og afholdes i 
samarbejde med GymDanmark. 
 
Alle stævner skal ansøges til AGG sektionen. Deadline 15. juli 2017.  
 
Udtagelseskonkurrencen 2017. Her vil der blive afholdt indledende runde om lørdag, og 
finaler søndag.  

 
Nordic Cup: I år sagde IFAGG nej til denne pga konkurrencedage 1 uge før VM.  
Der har været dialog med Køge Bugt, som skal afholde DM 2018, og de er interesseret i at 
afholde Nordic Cup. Der skal søges om dette gennem IFAGG.  
 
International kalender:  
Alle A konkurrencer vil blive lagt i kalenderen på GymDanmark. 
Alle B-konkurrencer kan ses i IFAGG’s kalender på: http://www.ifagg.com/calendar-2/ 

 
6. IFAGG Sæson: 

IFAGG har lavet deres sæson om, så den følger året, og ikke kalenderåret. Dette giver ikke 

http://www.ifagg.com/calendar-2/
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helt mening i Danmark endnu, og der kommer en del tvivlspørgsmål ang. dette.  
1) Skal holdene revurderes, når vi starter ny sæson i august? 
Svar: det skal holdet, hvis 2 gymnaster udskiftes. Hvis dette sker, så send en mail til AGG 
sektionen. Revurderingen kan evt. være udklip og elementer af den nye serie, da en hele 
serien ikke er færdig til slut august. 
2) Må hold skifte række i løbet af IFAGG sæson?  
Svar: Vi skal være skarpe på, hvad IFAGG har af regler ang. dette. Der bliver sendt en mail 
fra kontoret ang. IFAGG’s regler omkring dette, og selfølgelig hvad vores nationale regler 
er, så hold og instruktører kender reglerne. 

 
Der bliver også spurgt ind til Landshold. Dette er svært at have i AGG, da det er en klub 
konkurrence. Der vil ikke være tid nok til at lave et landhold, da klubholdene træner i 
mange timer i forvejen, samt det vil være meget dyrt at samle piger til træning.  

 
7. Kommende år 

 
Da IFAGG har ændret deres sæson, ændres kvalifikationen til deltagelse i konkurrencer i 
udlandet lidt herhjemme.  
Dvs: Udtagelseskonkurrencen giver adgang til konkurrencer i foråret, periode fra 1. Jan – 
30. Jun. 
DM giver adgang til efteråret, periode fra 1. Jul – 31. Dec.  
Hvis der kvalificeres til udlandet til DM skal der sendes videoklip af ny serie, hvis holdet 
ændres. Der skal også tages stilling til, om holdet forsat er kvalificeret, hvis de rykker en 
række op.  

 
8. Elite CAMP: 

 
Efterhånden som vi er blevet bedre, bør strukturen og indholdet i camps ændres. Der bør 
nedsættes et udvalg med personer fra miljøet til udvikling. 
Der er behov for mere koreografi-træning end grundtræning. Samt brug for hjælp til hvad 
der godkendes og hvad der ikke gør. Holdene har brug for feedback med specifikke detaljer 
i deres serie.  
 
Julie (Farum) melder sig til at være med i et udvalg til udvikling af camps. Der sendes et 
nyhedsbrev ud ang. dette. 
 
Tilbagemelding på dette års camp er, at det bør planlægges bedre, da der er meget 
gåafstand mellem haller og sale.  
Næste Elite Camp er d. 6-7. Jan 2018 i Greve.  

 
9. Tilbagemeldinger fra dommere: 

I forbindelse med Udtagelseskonkurrencen bliver der meldt overordnet tilbagemeldinger og 
udtagelser fra dommerne, hvilket holdene ikke føler de kan bruge til noget.  
Tilbagemeldingen var god til Sorø Cup, hvor der var mulighed for alle instruktører, at tale 
med dommerne og få individuel feedback. Dog skal det struktureres bedre. Dette vil være 
svært at imødekomme til Udtagelseskonkurrencen, da antallet af hold, der deltager er 
væsentligt større end dette års Sorø Cup.  
Alle instruktører er enige om, at en god feedback også vil være at få dommernes papirer.  
Til inspiration: I RSG fås dommerskemaet lige efter karakteren er givet, og der kan ses 
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hvad der er godkendt og ikke.   
Tilbagemeldingen til Udtagelseskonkurrencen kan forbedres. Forslag til dette er, at der skal 
investeres mere i Udtagelseskonkurrencen med evt. to dommerteams. Dette bliver måske 
en realitet, da flere danske dommere bliver Level 2 dommere i kommende sæson og 
derved må undervise nye dommere. Dommerteamet vil derved kunne øges til nationale 
konkurrencer (C-niveau). Dommerne fortæller, at de bruger meget tid på tilbagemelding i 
forvejen og ikke ønsker at anvende mere.  

 
10.  Dommere: 

Der sættes meget pris på de udenlandske dommere kommer og dømmer, de ser noget 
andet. Dog er der store udgifter ved at flyve dommere ud og ind af landet. Derfor er det en 
fordel med danske dommere.  
Dog enighed fra alle instruktører om, at udenlandske dommere skal prioriteres højst. 
Der bør samtidig kigges på, hvilke dommere der inviteres, da der opleves at karakterer er 
meget svingende, og ikke altid passer sammen, hvilket var oplevet i indeværende sæson. 
Hvis der er klager på dommere, skal der skrives til AGG sektionen. Instruktører ønsker at 
få flere forskellige dommere til de danske AGG konkurrencer.  
 
Vi bør have uddannet en dansk Level 1 dommer, da det ikke er muligt at dømme til VM 
senior, medmindre man er Level 1.  De fleste danske dommere skal på kursus til efteråret, 
hvor de skal til prøve, og evt. bliver opgraderet til Level 2 dommer. 
 
Igen skal det nævnes at al kommunikation til IFAGG skal gå gennem Espen, dette gælder 
også for dommere og AGG sektionen. 

 
 

11.  Debat:  
 

Konkurrencer for børn 6-8 år, er det noget vi gerne vil have herhjemme? 
I forhold til Alders Relateret Træning er dette ikke hensigtsmæssigt.  
I GymDanmark ønskes der, at de små kun skal udvikles, men ikke sættes i konkurrence 
med det samme. Dette lægger sig op af Team Danmarks anbefalinger.  
Blandet holdninger i salen til dette. Nogle håber på, at det vil tiltrække flere piger, og andre 
er uenige, da de små piger ser det som en fest dag at være med til konkurrencer.  
 
Forslag: I Finland gives der placeringer efter karakterinterval. Så f.eks. hold med 
karakteren 14-16 bliver nr. 1, 12-14 bliver nr. 2, osv.  
Dette kunne være en god idé. Hele konkurrence strukturen med de mindste skal være klar 
på ændringer, da hele GymDanmark er ved at ændre strukturen i forhold til den nye 
elite/talent filosofi. 
 
Der spørges ind til løft i Children 8-10, 10-12 og 12-14? Der bliver undret over reglerne, da 
flere hold i udlandet løfter på hinanden, allerede i de små rækker. Hold fik besked på at 
fjerne lignende ved nationale konkurrencer af de udenlandske dommere. Dette vides ikke 
med sikkerhed, men det kan have noget at gøre med, om alt vægten er på én pige, og om 
det er et aktivt løft.  
 
Basiscamp: Der bliver afholdt en basiscamp d. 1. Oktober 2017 i Odense. Tales om campen 
ligger for tidligt. Enighed om at hvis det drejer sig om gymnastisk udvikling af sine 
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gymnaster, ligger dette ikke for tidligt. Men hvis det er udvikling af koreografien, ligger det 
for tidligt, da flere først starter sæson op d. 1. Sep. Der opfordres til at deltage i denne. 

 

Grand Prix Rytme (GPR) 
 

1. Præsentation af deltagere 
Charlotte Ard (DHG), Beth Thygesen (URG), Camilla Kruse (URG), Caroline Pichat (Farum), 
Emilie Madsen (Greve), Fie Arndal Schønberg (URG), Hanne Enevoldsen (URG), Hanne 
Jensen (AGG sektion), Helle Jensen (URG) , Helle Rusbjerg (FG 90), Helle Storm (Greve), 
Inge Nielsen (Køge), Inger Klüwer Nielsen (URG), Josefine Hierath (DHG), Julie 
Søndergaard (Farum), Karin Nielsen (Hillerød), Karoline Lender (AGG sektion), Lotte Kok 
(URG), Louise Skytte Andersen (AGG sketion), Mathilde Pichat (Farum), Mie Buchhave 
Søgaard (Grindsted), Nadja Kostow (Spangsbjerg), Nicoline Vandborg Pedersen (TPI), 
Pernille Rask Melsen (Køge), Rikke Find (TPI),  Sally Søjdis (Næsby), Sofie Hjortborg 
Pedersen (TPI), Susanne Drygaard (URG), Susanne Hierath (DHG), Sussi Bagge (Køge) 

 
2. Nyt fra URG 
Der vil blive udarbejdet en drejebog, samt lavet en opdateret stævnekontrakt, som vil blive 
lagt på Gymtranettet, under værtsforeninger. Dette gælder for alle discipliner i URG 
I denne sæson har der været et forsøg på at have konkurrenceansvarlige til hver GPR 
konkurrence. Tilbagemelding på dette er positiv, men at udmeldingen omkring hvem det 
var har manglet. Forslag er, at det skrives ind i infomateriale til konkurrencerne.  

 
3. Stævner:  
DM 2. Runde for mikro, mini mono, mini var to meget korte dage. Der er forslag om, at det 
skal slås sammen til én dag, eller både ”de smås” og ”de stores” DM 2. Runde bliver slået 
sammen. Dette tages op i URG.  
Der tales om, at der fremadrettet kunne være tilmelding for holdet d. 1/12, men at der 
først vil blive indmelding af navne på gymnaster d. 15/1, da flere klubber har problemer at 
give navne allerede i december. Det er sådan det fungerer i TeamGym lige pt. Dette tages 
op i URG 
 
Salg DSC:  
Der er lavet et lokalt samarbejde med Arne (DSC) i de rytmiske dicipliner for sæson 
2016/2017. DSC vil gerne forsætte med arbejdet, men vi har ikke hørt mere endnu fra 
GymDanmarks ledelse.  

 
Dommerhonorar: 
Lige pt. Får hver dommer 200 kr. pr kamp, max 2 kampe pr. Dag.  
Dog siger DIF tariffer at der skal gives 250 kr pr. Kamp, pr. Dag.  
Dette tages med på et bestyrelsesmøde med forslag om, at følge DIF’s tariffer. 

 
Inde på GymDanmarks hjemmeside er det muligt at se en oversigt over alle 
arbejdsgrupper, samt referater.  

 
Livescore til konkurrencer: 
Vi har overtaget domænet Rytmiskgymnastik.dk, hvilket betyder at vi ikke behøver henvise 
til livescoresporteventssystem.se. Systemet  vil blive fast inventar til konkurrencer. 
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Fordelen er, at der bl.a.kan uploades musik på denne hjemmeside, så man måske bliver fri 
for CD. Ulempen kan være problemer med dårligt internet i haller. 

 
Facebook:  
Der er lavet facebookgruppe, som er et forum for dommere og instruktører. Dette vil blive 
lavet både indenfor AGG, GPR og RSG. Det er et krav, at der skal holdes en ordentlig tone. 
Facebookgruppen hedder ”Forum for Grand Prix trænere og dommer i GymDanmark”. 

 
4. GymDanmark nyheder:  

 
Vi skal lave vores elite og talentarbejde fælles i hele GymDanmark. Læs mere om dette på 
GymDanmark ( link : http://www.gymdanmark.dk/media/24882/talent-og-elitestruktur-
for-gymdanmark-2017.pdf) 
 
Støttestrukturen fra DIF er ændret, så nu skal alle discipliner gøre sig fortjent til at få 
støtte fra DIF. 
Der er lavet 5 strategiske spor, hvor vi er en del af spor 5.  
Under dette skal vi være med til at udvikle gymnastikken samt indføre nye tiltag.  
Der er nye tiltag i både AGG og RSG. I AGG og RSG er noget nyt: short program. Dette er 
beskrevet under AGG og RSG. 

 
5. Kommende oplæg til repræsentantskabsmøde 2017 

 
Nedlægge eliteudvalg. Eliteudvalget rummer idag ikke alle discipliner. 
Nedlægge regional struktur. Det har været svært at få oprettet. Status pt. er at kun 2 ud af 
5 regioner er eksisterende. Regionerne vil blive flyttet ind i ”Gym for Alle”.  
Oplæg at alle valghandlinger laves om lørdagen, så alle udvalgsformænd og -medlemmer 
bliver valgt lørdag. Ulempe kan være at der evt. sidder en anden målgruppe lørdag, end 
den specificerede målgruppe til enkelt udvalg søndag. Debat om dette, og flere synes at 
det vil være en dårlig ide, da der sidder flere om lørdagen, som ikke kender noget til de 
specifikke udvalg, og en frygt for at aktivitetsmøderne dør ud.  
Der er vedtaget sidste år, at kun én person kan repræsentere én forening. Dvs. én person 
kan ikke repræsentere flere foreninger.  
Sammensætning af bestyrelsen: Der er forslag om, at bestyrelsen ikke skal være 
sammensat af udvalgsformænd, men af folkevalgte medlemmer. Dvs. Ikke sikkert at alle 
udvalg er repræsenteret. Debat om dette, hvor alle deltagere er enige om at stemme nej. 
Stor enighed om, at alle udvalg bør have en plads i bestyrelsen. En af bekymringerne er, at 
bestyrelsen vil være meget ensidig og ikke alsidig.  
 
Husk at sætte kryds i kalenderen til Repræsentantskabsmødet og Aktivitetsmødet, den 28-
29. Oktober 2017!  

 
6. Stævnekalender 

 
Stævnekalenderen ligger på GymDanmarks hjemmeside. 
 
DM 1. Runde 2018: Ingen fynske klubber bød ind og gik derfor til Greve, som også havde 
budt ind. 
  

http://www.gymdanmark.dk/media/24882/talent-og-elitestruktur-for-gymdanmark-2017.pdf
http://www.gymdanmark.dk/media/24882/talent-og-elitestruktur-for-gymdanmark-2017.pdf
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SM 2018: Dette er planlagt til at være slået sammen med RSG. Dog er der erfaret meget 
lange dage for gymnaster og flere, der skal præstere i begge discipliner samme dag. Derfor 
er det besluttet at SM Grand Prix afholdes lørdag, og SM RSG afholdes søndag, begge dage 
i Farum. Der opfordres til, at der støttes op om SM i RSG om søndagen.  
 
DM 2. Runde: Dette afholdes af henholdsvis Randers og SOR. Der tages op i URG, om disse 
to stævner skal samles til 1 stævne pga. korte dage. 
Debat om DM 2. Runde: 
Enighed i salen om at DM 2. Runde for ”de små” godt kunne have været afholdt på én dag. 
Der bør dog vurderes om det vil blive en for lang dag for ”de små”, hvis de to stævner slås 
sammen. 
En fordel ved ét stort stævne vil være at alle gymnaster er til stede, og opbakningen vil 
være stor for alle hold.  
Der tales om hvilken dato dette skulle være muligt i 2018, og dette vil være svært at 
ændre nu, da flere allerede har meldt datoer ud til gymnaster. Så dette bør først ændres 
fra 2019.  
I 2018 bliver DM 2. Runde for ”de små” rykket sammen, så det kun afholdes om lørdagen 
d. 21/4-18. 

 
7. Uddannelse  

 
Gymtræner: 
Et af de strategiske spor i GymDanmark er, at vi skal levere en god træneruddannelse. Alle 
discipliner arbejder sammen om udvikling af dette.  
Forskellen om det hedder uddannelse eller kursus, er at indholdet er forskelligt, men målet 
er det samme. Vi vil have dygtigere trænere og instruktører.  
 
En træneruddannelse gør, at du kan tilrettelægge din træning ud fra, hvad gymnasten kan.  
Træneruddannelsen er opbygget og kan ses som en trappe. Første ”kursus” i uddannelsen 
er et basiskursus, hvor der undervises i, hvorfor der trænes, og hvilket formål med 
træning, altså grundlæggende viden, og der lægges især vægt på aldersrelateret træning. 
Herefter kan der bygges videre, og der kan specialiseres indenfor ens disciplin.  
 
Der bliver arbejdet på hvad GymTræner1 disciplin kurset skal indeholde. For at kunne 
deltage i dette, skal der tages et GymtrænerBasis kursus først. 
Der spørges ind til om der kan springes direkte ind på GymTræner Disciplin, hvis der før er 
taget et DGI Grundkursus, og dette må vurderes i hvert tilfælde. 
 
GymTræner 1 Grand Prix vil ikke indeholde meget redskab; Instruktører er Pil Lindekron 
(GymDanmark) og Emilie Madsen (Greve).  
 
GymTræner 2 er ved at blive udviklet for hvilket indhold, der er behov for. Der arbejdes på, 
at kunne afvikle det i sæson 2018/2019.  
 
Gymtræner 3 er også ved at blive udviklet. Det vil blive blandet med alle discipliner, og det 
vil være f.eks. Universitetsundervisere og fysioterapeuter som underviser på GymTræner3. 
Det vil indeholde 180 lektioner, og være mulig at tage på et år.  
Hvis der er interesse for GymTræner disciplinspecifikt skal der være hjælp fra folk i miljøet 
til udvikling af dette.  
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Nyt i Træneruddannelse: 
Der skal være konkrete læringsmål i uddannelsen, og hele tiden være opdateret forskning 
om træning til børn og unge (ATK). Der vil være E-læring i idrætsskader på basisdelen. Der 
skal laves undervisningsøvelser, og laves en aflevering, og herefter modtages et diplom.  
Der skal være et netværk mellem deltagere på tværs af discipliner. Der skal være en 
tydelig rød tråd mellem basis og disciplinspecifik. Der skal være tid til refleksion. 

Vi vil rigtig gerne modtage feedback efter trænerne har været igennem kurserne. På den 
måde kan uddannelsen hele tiden udvikles, og vi kan lave en uddannelse som er så god 
som muligt.  
 
GymTræner 1, både basis og disciplin vil være baseret på Blooms taksonomier: kendskab – 
forståelse og anvendelse. 
 
Der kan læses meget mere om Træneruddannelserne på dette link: 
http://www.gymdanmark.dk/produkter/traeneruddannelse/  
Her kan der også læses om indhold i de forskellige kurser.  
 
Du kan finde datoer over kurserne på dette link: 
http://www.gymdanmark.dk/kurser/uddannelse/ 
OBS! Kurserne starter allerede i august 2017.  
 
Langsigtet mål er, at på den lange bane bør alle foreninger certificeres, så der sikres 
korrekte uddannede trænere.  
Flere foreninger prioriterer kurser meget højt, men flere har ikke økonomi til at sende alle 
af sted idet ikke alle kommuner yder tilskud til kurser.  

 
Spotkurser: 
Der har været afholdt spotkursus i start juni med Lise Lønsmann i moderne dans. Dette har 
været rigtig godt. Der har desværre ikke været nok tilmeldte til at afholde kurset i Greve. I 
september vil det blive afholdt i Randers.  
 
Til Grand Prix Rytme Kursus i Vejen i start september vil der være tre udenlandske 
instruktører som underviser.  
 
Vi vil meget gerne høre fra alle, hvis I ønsker spotkurser. I kan maile os, og der kan blive 
arrangeret et kursus i jeres landsdel. Husk til alle spotkurser er der et minimumdeltager 
antal. 
 
Der er et ønske om at Grand Prix kursus i Vejen bliver delt, da der er stor forskel på om 
det er erfarne eller begynder deltagere. Der er desværre ikke kapacitet nok endnu til at 
kunne dele kurset i begynder/erfaren.  
 
Der efterspørges et spotkursus i redskab. Dette vil der blive undervist i på Grand Prix 
Kurset i Vejen i start september om søndagen.  
 
Der efterspørges også et spotkursus i ballet. Det er ved at blive planlagt, men vil foregå i 
Odense d. 14/10-17, og have en varighed på ca. 3-4 timer. 

 

http://www.gymdanmark.dk/kurser/uddannelse/
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Dommerkurser:  
Der erafholdes 4 dommerkurser i løbet af sæson 2017/2018. Datoerne ligger allerede i 
kalenderen på GymDanmarks hjemmeside.  
 
Weekenddommer kurset, samt redskabsdommer kurset er både for dommere og 
instruktører.  
 
Hvis du har et ønske om at blive ny dommer, skal der deltages i alle dommerkurserne og til 
forårets konkurrencer siddes der i smørhul mellem erfarne dommere, og til sidst afsluttes 
med en prøve. 
Dommerprøven består af at skulle bedømme tre videoer, og efter en skriftelig prøve. 
Nye dommere skal kun koncentrere sig om en disciplin ad gangen.  
Nye dommere må gerne starte kurserne som 17 årig, men først dømme, når de er fyldt 18 
år.  
 
Den nye struktur for nye dommere er for første gang prøvekørt i denne sæson. Denne er 
ikke færdigevalueret endnu, men har været god. Det har givet en grundstamme, så der 
kan arbejdes videre på at udvikle processen for nye dommere.  
 
Vi opfordrer til, at nye dommere melder sig, da der ikke er mange dommere. Vi opfordrer 
også gerne, at klubberne hjælper nye dommere på vej.  
 
De erfarne dommere skal deltage i enten weekend – eller redskabskurset, og i Klar-Parat-
Start kurset, for at kunne sidde som dommer i sæsonen.  
 
Der er forslag om, om erfarne dommere bør tage prøve hvert 3. År, for at beholde sin 
dommerstatus. Dette er slet ikke udarbejdet endnu, men vil være en god ide, for at 
opretholde niveauet.  
 
Der spørges ind til, hvis en dommer ikke har mulighed for at deltage i et af de nødvendige 
kurser, om dommeren vil kunne dømme i sæsonen? Dette vil dommergruppen vurdere i 
hvert enkelt tilfælde. Der skal være rammer for dommere, ellers vil alting flyde. 

 
 
8. Dommergruppen 
Det har været meget svært at sætte dommerteams i denne sæson pga. mangel på 
dommere. Så der opfordres meget til at der kommer nye dommere.  
 
 
Når der planlægges konkurrence og konkurrenceprogram, skal den dommeransvarlige 
godkende programmet, inden det bliver offentliggjort. Dette for at konkurrencen kan blive 
mest flydende.  

 
9. Reglementsgruppen  
 
Ændringer til reglement ses i bilag med rødt. Disse er godkendt i URG, men 
tilbagemeldinger ønskes dd. 
 
Debat om reglementsændringer: 
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Tilmelding til DM:  
Der er i år oplevet, at det har været svært at divisionsinddele, da flere hold ikke deltog i 
DM 1. Runde. Forslag om, at når der tilmeldes DM skal det være i én tilmelding, så det 
både gælder DM 1. Runde og DM 2. Runde. Reglerne er stadig, hvis der ikke deltages i 1. 
Runde, ryger man automatisk i 1. Division. Betalingen er stadig en udfordring, men der 
arbejdes i dette, så der evt. kun er ét tilmeldings/hold gebyr. 
Der diskuteres meget ud fra dette punkt, og der er meget delte meninger om hold kan 
undlade at deltage i DM 1. Runde, da det er en kvalifikation. Ud fra denne diskussion 
kommer der to forsalg fra salen: 
Forslag 1: Alle skal deltage i DM 1. runde, undtagen mikro. Det skal være obligatorisk for 
at deltage i DM 2. Runde. 
Forslag 2: Der gives ingen karakterer, men der laves kun divisionsinddeling. Dette kræver 
dog, at alle deltager til DM 1. Runde, men kan tage noget af presset for de hold som ikke 
føler sig klar til DM 1. Runde.  
Dette drøftes i URG. 

 
Efterskole-DM: 
I forbindelse med denne diskussion fortælles der om den nye struktur for Efterskole DM. 
Der har tidligere været to rækker, en række med kun fri serie, og en række med kun 
redskab serie. Der har i de sidste år været meget få deltagere i redskabsrækken. Efter 
evaluering med instruktørerne viser det sig at være svært, når det er et bundet redskab.  
Oplæg: Vi beholder de to rækker, men i redskabsrækken vælges der selv, hvilket redskab 
der vil laves serie med. 
Divisionsinddelingen har ikke været nem i år, og var meget forvirrende for holdene og 
instruktørerne. 
Oplæg: Alle ønsker en kvalifikation, så der kan laves en fair divisionsinddeling. Dette kan 
gøres ved, at holdene også bliver bedømt på prøvegulvet, men ingen karakter får. Disse 
anvendes til at inddele i division. Herefter starter konkurrencen inddelt i divisioner, hvor 
der gives karakterer.  
 
Konkurrenceansvarlig: 
Dette er blevet skrevet ind i reglementet. Til hver konkurrence vil der være en gruppe af 
konkurrenceansvarlige (3 personer). Denne består af en dommer, som dømmer hele 
dagen, et URG medlem, og enten en dommer eller URG medlem.   
Oplevelserne af dette i år har været, at det har været meget godt og effektivt. 
Dommerbordet har været mere roligt, og det har kun gavnet med en 
konkurrenceansvarlig.  
 
Deltagere i konkurrence: 
Definitionen af hvornår man er deltager i en konkurrence er: Når man er tilmeldt og har en 
licens. Dvs. hvis instruktøren har 12 gymnaster med til konkurrencen, skal der også være 
tilmeldt 12 gymnaster. Der har i år været problemer med, at der er flere gymnaster på 
holdene end tilmeldt, og derfor ikke medaljer nok.  
Dette svarer til en manglende indbetaling af ca. 15.000 kr. for deltagergebyrer i 
indeværende konkurrencesæson. Gymnaster, der ikke var betalt for hos GymDanmark.  
Hvis der er ændringer i antal af gymnaster som deltager til konkurrencen, eller ændringer i 
navne skal der tages kontakt til Espen i GymDanmark. Og betales licens for de ekstra 
gymnaster. Husk en licens er personlig og ikke foreningsafhængig.  
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Minimumsantal ved tilmelding:  
Der er tidligere besluttet, at der må tilmeldes mindre gymnaster end det krævede antal jf. 
udmelding på sidste seminar.  
Samtidig er der forslag om Tweens skal sættes ned til et minimumsantal på 6 gymnaster 
som kompensation for ændring at minimum antal jf. reglement skal tilmeldes.  
Disse to punkter blev diskuteret meget, og der var meget delte meninger i salen. Flere vil 
ikke kunne deltage, hvis dette blev lavet om, og andre ytrede, at hold kan gøre brug af, at 
være mindre gymnaster på gulvet. Generelle bekymringer omkring problemer med nok 
gymnaster i de større rækker, hvis antal sættes ned i de mindste rækker, da der sorteres 
flere og flere fra.  
 
Diskussionen endes med at beslutning omkring dette tages retur i URG, men at der ikke 
ændres væsentligt for kommende sæson, da nogle allerede er i gang med planlægning. En 
ændring her vil først være gældende fra sæson 2018/2019. 
 
Deltagere i serier: 
Forslag om at 2 piger kan deltage i redskabsserien, som ikke har deltaget i fri serie i de 
øvrige rækker end mini.  
Alle bakker op om dette forslag. 
 
Resterende rettelser: 
De restende rettelser blev godkendt.  
 
Spørgsmål: 

 
Redskab:  
Der spørges ind til venstrehåndsarbejde, da det før kun har talt som venstrehåndarbejde, 
men ikke også tæller for øvelsen.  
Forslag om at det både tæller for venstrehåndsarbejde og for selve øvelsen.  
Enighed om dette, det er ændret i reglementsoplægget.  
 
Kropbølge/contraction: Mini/mikro reglement s. 4 
Der spørges ind til, om der så kan undgås at lave bølger i mini/mikro? Det er det der 
lægges op til, men salen er meget uenige i dette. Dette punkt tages med i URG igen.   

 
10.  Eventuelt 

 
Mail fra Mia Tåstrup: 
Forslag: 
Tilføjelse af en ren redskabsrække i Grand Prix ala senior fri, hvor inspiration til reglement 
hentes fra RSG.  
Debat i salen om dette forslag. Nogle synes, at det er en god idé. 
Modsat ses der færre og færre i RSG Senior Gruppe redskab. Der er frygt for, at vi blander 
disciplinerne for meget sammen, og evt. kommer til at udvande det vi har i dag i RSG, ved 
at tilføje flere rækker.  
 
Helle, Greve: 
Forslag: At koreografiskemaerne får et nyt design. Der er meget splidplads pga logoer mm. 
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Samtidig at det også lægges ind i skrivebart dokument, så det er muligt at udfylde på 
computer.  
Alle enige om, at dette er en god ide.  
 
Julie, Farum:  
Som det står nu, tæller et B-spagatspring først når benene er i min. 180 °, samt et 
kropsudfald.  
Forslag: For at få et B-spagatspring skal det udføres med benene i min. 135°, samt et 
kropsudfald.  
Samt et B-spagatspring kan fås ved at have benene i min. 180 °? 
Tages med i URG 
 
Der bør overvejes til næste sæson, om der skal laves differentieringer i balancer i 
mini/mikro (A/b sværheder)? Lige pt. giver alle balancer samme point, og vi er begyndt at 
se dygtigere og dygtigere mini/mikro hold.  
 
 
 

Rytmisk Sportsgymnastik 

 
1. Præsentation af deltagere 

 
Emilie Madsen, Helle Rusbjerg, Sally Søjdis 
Urg: Hanne Enevoldsen (hen), Inger Kluwer (ikl), Susanne Drygaard (sdr), Beth Thygesen 
(bth), Lotte Kok (lko), Fie Arendahl (fan), Camilla Kruse(ckr), Helle Jensen (hje) 
 
Konkurrencer 2018/stævnekalender:  
SM Deles i 3: Senior/Junior 04.03.18 i Farum, og så fordeles de resterende individuelle 
gymnaster. Grupper og Demi/Duo 17.03.18 i Valby hallen og 24.03.18 i Greve 
Idrætscenter.   
FM/JM afholdes 07.04.18 i Hjerting. 
DM afholdes 05-06.05.18 samt 13.05.18 i Taastrup Idrætscenter. 
Der var i forbindelse med DM forslag omkring, om man evt. kunne fastsætte, hvilke aldre, 
der skulle på hvilke datoer allerede inden for kort tid, så der kunne planlægges. Men det 
kan være svært at fastsætte allerede nu, pga. man ikke kender antallet i de forskellige 
grupper samt mini, rekrut, prejunior, junior og seniors individuelle rækker og dermed ikke 
ved, hvilke sammensætninger man skal ud i, for at kunne køre konkurrencerne mest 
hensigtsmæssigt, mht. udnyttelse af tider mv. 
 
Der var ideer ude omkring forhånds tilmelding og endelig tilmelding, men det var måske 
ikke muligt at gøre det på denne måde, så alternativet kunne være, at forhåndstilmelde 
manuelt til Beth. I år havde en af de nye klubber (Greve) brugt penge på at tilmelde og 
kunne alligevel ikke stille op, da konkurrencerne oprandt grundet sammenfald med 
internationale AGG konkurrencer. 
 
2. Landshold og Juniorlandshold 

 
Frem til dette år er landsholdet blevet til ved indstilling gennem udvalget og placering til 
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DM. I sæson 2017/2018 forsøger vi med nyt tiltag, at instruktørerne selv indstiller deres 
gymnaster til udvalget og gymnasterne møder frem til første træning den 18. juni. Der er  
21 piger tilmeldt (og 3 piger forhindret) så spændende, hvorledes dette  nye tiltag er 
blevet taget imod fra både trænere, landstræner og gymnasters side. 
Junior/”ungdomslandshold”(rekrut og minier): Trænerne indstiller selv pigerne til udtagelse 
og Katja Thygesen har været og er formentlig stadig landholdstræner med hjælp fra et par 
yderligere instruktører. Det ventes, at fortsætte fremover. Det blev nævnt, at det kunne 
være en god idé af at have yderligere ekstern hjælp på ved udtagelsesprocessen. 
Alle instruktører er velkomne til landsholdstræninger, datoer findes i GymDanmarks 
kalender. Udvalget er i gang med at lave nyt tiltag for alle RSG gymnaster og trænere,  
(camps og spotkurser, nyhederne – vil lægges i kalenderen)     
Der blev diskuteret hvorledes udtagelser til VM/EM mv foregår. Krav er beskrevet under 
RSG/Elite på GymDanmarks hjemmeside. Ingen opnåede kravene mht. point og derfor 
skulle selekteres vha. Udvalg/Landsholdstræneren. Forsamlingen gav udtryk for at det 
måske skulle have været offentliggjort til konkurrencen via speakeren, så ingen var i tvivl 
om proceduren. 
 
3. RSG håndbog og reglement 
 
Håndbogen ligger på GymDanmarks hjemmeside. Her er beskrevet, hvad fx mini/rekrut 
skal have med i serierne.  Der blev på seminaret lige ridset op, at  mini individuel skal have 
en fri serie og at der er frit valg af 1 håndredskabsserie, rekrut individuel 1 fri serie og 2 
valgfri håndredskaber,  prejunior – 1 fri serie og 3 frie  valg af håndredskab. Junior og 
senior (1. division)skal have tøndebånd, bold, køller og vimpel serier. Grupperne fik 
offentliggjort deres håndredskaber: junior vimpel, senior skal vise to serier: 2 tove og 3 
bolde eller 5 tøndebånd. Mini og rekrutgrupperne skal også have tøndebånd. 
 
Der blev diskuteret duo/demi. Inger (IKN) mente, at der ikke var nok deltagere i disse 
rækker, mens resten var enig om, at det var en god måde at komme ind i RSG disciplinen 
på, så der skal intet ændres. Her følges det nordiske Reglement.  
 
4. Dommer 

 
Mht. til kurser til nye i disciplinen, dommere og trænere er RSG ad hoc gruppen under URG 
i gang med at udvikle, så der bliver ét koordineret kursus. I forhold til dommere er det på 
tale, at man indfører eksamen/test magen til det svenske opsæt.  Det blev nævnt, at 
inhabilitet kunne være et problem, men inden for alle rytmiske grene sidder mange 
trænere som dommere og alle dommere er hjemhørende i en forening. Det er pt. svært, at 
undgå at trænere dømmer egne gymnaster. 

 
5. Eventuelt 

 
Det ønskes at man tilgodeser alle landsdele i forhold til afholdelse af camps for gymnaster 
og spotkurser for trænere. 
 
Nye dommer-emner kunne prøvedømme ved testkonkurrencer.  
Efter konkurrencer må man få dommernotater? Evt. som kopier eller som billede med 
mobil, så man får et indblik i, hvorfor man har fået den karakter, der er givet. En dommer 
udtrykker at da dette er brugbart for træner/gymnaster bør det må udleveres, men der 
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skal være enighed om dette. 
Hvorledes kan man tilmelde sig camps: gennem kalenderen på GymDanmark. 
Kan det være muligt, at der følges en drejebog til alle konkurrencer og dermed udarbejdes 
ensartede retningslinjer. 
En god idé at lægge udenlandske invitationer/datoer til konkurrencer på GymDanmarks 
hjemmeside  
 
Der ytredes ønske om at få startrækkefølgen før konkurrencedagen oprandt, da nogle 
instruktører gerne vil stå med et stykke papir i hånden og generelt mere information på 
forhånd i forhånd til konkurrenceafholdelse herunder hvilke datoer de forskellige rækker 
skal konkurrere på.  
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Minutes from IFAGG Conference May 2017, Helsinki Finland (by LKO) 
 
Re 1) Opening 
 
- presentation and welcoming 
 
Re 2) General information and questions 
 
- Communication: 1 max 2 official mail addresses and phone numbers for 
communication. 
- Nomination for teams, judges, delegation for all events shall go through the 
official IFAGG member (GymDanmark) including national events as well. To make 
sure the team is member of the official IFAGG member in the country. NO 
PRIVATE NOMINATION is allowed!  
National competitions in other countries. National IFAGG member should be 
informed.  
- Judges: judging at national level does also need to be informed to IFAGG to 
secure that the judge is approved. This also involves judges on national level 
(level C) – to secure education is in place either national or international. 
 
Re 3) Upcoming events (info Package) 
 
Sofia, Bulgaria 
- European CH, 20.-22. October 2017 (practice Friday, preliminaires Saturday, 
finals Sunday) 
- Including the new short program for juniors/seniors 
- Academic Cup 19.-20.October 2017 (children (all categories), junior and senior) 
- World Cup/Challenge Cup (20.-22. October 2017) 
 
Chicago, US 
- World Cup/ Challenge Cup, 27. September – 01. October 2017 (arrival 
Wednesday, Thursday day off, Friday (FISU/Four continent), Saturday 
preliminaries, Sunday finals. 
- United Cup for Children category (Thursday) 28.September 2017 
- FISU (International University Sport Federation) patronage competition for 
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university students (29. September 2017) 
- Four continents competition (29. September 2017) 
- Educational seminar for judges and coaches are tried to be set up before the 
competitions begins 
 
Cancún, Mexico 
- PanAmerica Cup, 29.September – 01. October 2017). AGG Pan America 
Tournament is open for other countries. 2 teams are allowed from other 
countries. 
 
Vantaa, Finland 
- World Cup 1, Challenge Cup 1, UESA Cup Open, 15.-19. March 2018 
- International open tournament for all children categories,  16.-18.March 2018 
- Preparing a Masterclass for coaches connected to the above events 
 
Graz, Austria 
- World Cup 2, Challenge Cup 2, 12.-15. April 2018 

 
Talinn, Estonia 
- European Championsships , 10. – 13. May 2018. Kalevu pordihall (Juhkentali 12) 
- Spring Breeze (children, junior, senior) 9.-11. May 2018, May 9 arrival, May 10.-
11 competition 
 
Sofia, Bulgaria 
- World Championships 2018 (7.-10. June 2018)  
- No information regarding childrens category competition yet. It’s expected 
later. 
 
Unknown place, France 
- World Cup 3, Challenge Cup 3, 25.-28. October 2018 
- Mediterranean competition (no dates) 
 
Santos, Brazil 
- World Cup finals, Challenge Cup finals, 22.-25. November 2018 
- Educational event connected with this event 
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Judges courses 
2017: two international judge courses (2 different continental). 
- Cancuun, Mexico 26.-29. September  (arrival 25.09.17, because 26.09 begins 
from the morning, 29.09.17 is only exam, official practice in the afternoon for 
PanAmerica Cup (29.09.17 – 01.10.17)) 

- Budapest, Hungary (13.-17. September 2017) Wednesday – Saturday full day) 
 
Short programme 
- There will be an educational event for the program on Monday 11.00-12.00 
May 29.th 2017 at OVO training center: Rules and regulations are locked on 
Monday (29th May 2017) 
Every IFAGG member will receive a mail with the full package of information. 
First competition will be in Bulgaria 2017, it’s not obligatory to join courses for 
judges to be able to judge the short programme. 
Who can participate:  
Primarily for beginners, new countries. Who are new teams, who are new 
countries? Structure is not yet decided. Not yet decided, but a proposal: Team 
has competed before and received 15 points or less – could take part in short 
programmes 
Only for juniors, will be connected with A competition. 
Participants need to be IFAGG members at minimum C member. 
 
Technical elements are obligatory (valid for 2 years) 
Programme  1:30 
Theme: Tango in 2017/18 (valid for 2 years) 
Focus on the technical to develop the gymnasts 
For the moment  - no limitation for participating (suggestion max 2 times):Check 
the information package 
 
Re 5) AOB (Eventuelt) 
Questions regarding being a judge in Easter Cup and Nordic Open: 
-  is counting to maintenance of license as a B competition cause approval by 
IFAGG as a B competion. 
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Judge requirements to keep or rise in level: 
- requirements to keep the license: 1 competition/year (A or B) 
- to rise level you need A competitions + participating in the deep course and 
exam 
- Level 3 to 2: 4 A competitions within two year 
- Level 2 to 1: 5 A competitions within two year 
 
 
 

General Assembly IFAGG short minutes (by LKO) 
Re 2) 
 Delegates present: 18 A members, 5 B members. In total 95 votes.  
 
Re 3)  
Selection of various persons acc. to agenda 
 
Re 4)  
Approved 
 
Re 5)  
See Report 2016 
 
Re 6)  
Approved 
 
Re 7)  
Approved, but with recitation from auditor’s certificate regarding additional fee 
for countries out of Europe.  
 
Re 8)  
Member fee and registration fee for 2018. Same as for 2017. 
 
Re 9)  
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See minutes from the conference. Short programme will be introduced in Sofia, 
Bulgaria (October 2017) 
 
Re 10) 
 Both candidates re-elected. 
 
Re 11)  
President: Tatiana Miroshnychenko, Re-elected  
Board Members: 
Maria Laakso, Finland - (General Manager, the Finish federation) – ELECTED, new 
member 
Annely Riga, Canada – (Coach and board member of IFAGG) - ELECTED FOR 1 year  
Lea Kriibi, Estonia – (Member of the Estonian Federation) 
Saori Kubota, Japan – (Coach and active within workshops in Asia since 2013)-
ELECTED, new member 
Liliya Morozova – Rusland  (Vice-president in the Russian federation, board 
member since 2013) – ELECTED 
 
Re 12)  
Host VM 2019 
Dates: 
A: 24.-26. May 2019 or 7.-9. June 2019 – ELECTED with majority 
B: 29. November - 1. December 2019 or 6.-8. December 2019 
Place: 
Hungary, Budapest – ELECTED with majority 
Spain, Barcelona 
 
Re 13) 
Japan: Suggests competition for men only. 
Next General Assembly will be in Sofia, Bulgaria 


