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1. UDTAGELSESPROCEDURE - AGG 
 

Nedenstående procedure er gældende for sæson 2017/2018 og fremefter.  
 
Der afholdes to nationale udtagelseskonkurrencer i løbet af en sæson, hvor hold kan kvalificeres sig til at 
deltage ved internationale IFAGG konkurrencer.  
 
AGG udtagelseskonkurrence (efterår) 

 kvalifikation gælder for internationale konkurrencer afholdt i perioden 1. januar til 30. juni 
 
AGG DM (forår) 

 kvalifikation gælder for internationale konkurrencer afholdt i perioden 1. juli til 31. december 
 
 

Hold kvalificerer sig efter nedenstående kvalifikationsprincipper.  
 

 

 

 
 
* Undtaget EM, VM og WC/CC. AGG sektionen vurderer hvilke A-konkurrencer et B-hold evt. kan deltage i. 

 
Den endelige inddeling vurderes af dommergruppen på konkurrencedagen under et evalueringsmøde med 
AGG sektionen, der finder sted umiddelbart efter konkurrencen. Der lægges vægt på følgende kriterier:  
 

 Karakterniveau 

 Teknisk niveau 
 

Dvs. dommergruppen skal godkende et holds placering i f.eks. A-gruppen, selvom holdet rangerer som nr. 3. 
Ligeledes godkender dommerne, hvorvidt gruppen har mulighed for at deltage i internationale konkurrencer.  
 
OBS! Holdenes rangering ved udtagelsen fungerer som prioritering ved konkurrencer med deltagerbegræns-
ning. Bedst placerede hold har således fortrinsret (også selvom samme hold deltager i flere konkurrencer).  
 
Jf. IFAGGs General Rules er det tilladt en gymnast at konkurrere på to forskellige hold og i to forskellige 
alderskategorier i løbet af et konkurrenceår, eks. junior og senior. Har et juniorhold ved AGG DM kvalificeret 
sig til at deltage internationalt, kan holdet deltage internatonalt i seniorrækken i efteråret. Dog kategoriseres 
hold, er rykker fra en række til en anden som B-hold uanset oprindelig kvalifikation. Holdet vil ligeledes 
prioriteres lavest i tilfælde af konkurrencer med deltagerbegrænsing.  

1.-3. plads A-gruppe 
Kan deltage i 

IFAGG A-
konkurrencer  

4.-5. plads B-gruppe 

Mulighed for at 
deltage i IFAGG 
B-konkurrencer 
og evt. udvalgte 
A-konkurrencer* 

6. plads og 
under 

C-gruppe 
Ikke mulighed 
for at deltage 
internationalt 
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Rykker flere hold fra eks. junior- til seniorrækken bibeholdes den interne prioritering mellem disse hold. Ved 
udtagelsesstævnet skal holdet stille op i den alderskategori, som man ønsker at konkurrere i ved forårets 
konkurrencer.  
 

 
2. GENVURDERING 
 
Et holds kvalifikation gælder for et halvt år (jf. punkt 1) forudsat, at holdets sammensætning ikke ændres 
væsentligt. Såfremt et hold udskifter to eller flere gymnaster fra tidspunktet for udtagelsen, skal holdet 
genvurderes af AGG sektionen i samarbejde med en AGG dommer for at bibeholde sin kvalificering for 
perioden. Det er altså tilladt at udskifte én gymnast. 
 
Holdet defineres som det antal gymnaster, der er tilmeldt konkurrencen (inkl. eventuelle reserver). Det er 
tilladt at tilføje yderligere gymnaster til holdet uden genvurdering er påkrævet. Jævnfør dog IFAGG regler ift., 
hvor mange gymnaster et hold maksimum må bestå af.  
 
Eksempel 
Har et hold kvalificeret sig til at deltage internationalt ved udtagelseskonkurrencen i efteråret, skal holdet 
genvurderes, såfremt to eller flere gymnaster udskiftes i perioden frem til 30/6. Ligeledes skal et hold udtaget 
ved AGG DM genvurderes, hvis to eller flere gymnaster udskiftes i perioden frem til 31/12.  
 
Genvurdering foretages af AGG sektionen i samarbejde med en AGG dommer. Genvurdering foretages 
fysisk eller på baggrund af videooptagelser af holdet, hvor der primært lægges vægt på holdets tekniske 
formåen og gymnastiske kvalitet.  
 
Det er tilladt at ændre koreografi efter udtagelsen uden genvurdering er påkrævet forudsat at det tekniske 
niveau bibeholdes. Hold udtaget ved AGG DM må således gerne ændre koreografi til den nye sæson, 
ligesom hold udtaget ved AGG Udtagelseskonkurrencen må foretage ændringer i koreografien uden holdet 
skal genvurderes.  
 
 
 
 


