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Mødedato: 16. juni 2018 kl. 12.15 

Mødenavn: RSG møde nr. 3 

Sted: Tåstrup Idrætscenter, Parkvej 78, 2630 Taastrup kl ca 12,15 ved tennishallen 

Deltagere: Beth Thygensen (bth), Louise Jørgensen (loj), Malene Månsson og Helle Jensen (hje) 

Referent: Louise Jørgensen (loj) 

 

1. Budget 2019 
Skal vi køre samme budget som i 2018, hvor ”nordiske” ændres til ”VM”? Så er der lagt ind til 
både at sende to seniorer til EM og to junior til VM, såfremt niveauet blandt gymnasterne er til 
dette. 
 
Det der er sat af til NM 2018 ændres til EM 2019. Dermed holdes samme bundlinje. 
VM i 2018 ændres til VM i 2019.  
 
Hvad kræver det at opretholde FIG-dommer level? 
Skelne mellem klubregi og landsholdsregi. To fuldt betalte ture (EM, VM). URG støtter med 
flybilletter ved to andre FIG-konkurrencer fx asker cup, miss valentine.  
 
To poster tilføjes: 
- FIG konkurrence 1 
- FIG konkurrence 2 
 
For at financiere dette arrangeres der øst/vest-camps fx redskabskursus. 
Dommerkurser: Begynder, klar-parat-start som Grand Prix 
 
HJE sender forslag til Budget 2019 til CKR med samme bundlinje som i 2018 
 

2. Mail fra Kristine (fra LSI) 
Der er svaret. På mødet tages en snak om de rejste problemstillinger. 
 

3. Konkurrencer 2019 
Er alle konkurrencer fordelt?  
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SM 9.-10. marts – Greve spørges. 
JM/FM 6. april – Silkeborg  
DM 19. maj – Greve 
DM 25.+26. Maj – Der spørges om det kan lade sig gøre i Taastrup. 
 

4. Disciplinfinaler 
Skal vi gå tilbage til at det kun er for seniorgymnaster (både 1. og 2. division)? Der har i de 
seneste år været nok seniorer til at fylde pladserne. 
 
For og imod begge dele. Skal der være separate finaler for både junior og senior. Der er 
stemning for at beholdes det som nuværende ift. at få det højeste niveau. Dette punkt tænkes 
som debatpunkt ved seminaret 2018. 
 

5. Fordeling af rækker på de forskellige konkurrencedage 
Skal vi forsøge at kører med samme fordeling som i 2018 med ret til forbehold for ændringer, 
hvis antal tilmeldte gymnaster ændre sig markant? 
Dog er der et ønske blandt gymnaster, at mangekamp for seniorer og disciplinfinalerne ligger i 
samme weekend således at det er ”weekend”-formen der afgør det og at man ikke kan gå hjem 
og øve på den/de serier man skal deltage i disciplinfinalerne med. 
 
Vi kører med samme fordeling fraset at mangekamp og disciplinfinaler ligges samme weekend 
ser det således ud for 2018: 
SM dag 1: FIND FORDELINGEN FRA I ÅR 
SM dag 2: 
JM/FM: Alle rækker samme dag. 
DM dag 1: 
DM dag 2: 
DM dag 3: 
 

6. Offentliggørelse af startrækkefølge 
Skal dette ændre så den kommer ud en uge eller 5 dage før konkurrencestart? Rækkefølgen 
ligger klar ift. at få lavet beregnerfil og evt. ligge musikken i rigtig rækkefølge. 
 
Startrækkefølge offenligtgøres mandag osm konkurrencer er om lørdagen. à skrives i 
håndbog. 
 

7. Deadline for tilmelding 
Skal denne ændres så den ligger samtidig med Grand Prix og AGG – dvs. 1 december? Hvis vi 
allerede nu kan fastlægge placeringen af rækker på de forskellige konkurrencedage, kan vi lige 



 

          DAGSORDEN URG – Møde i RSG sektionen 

        Nr. 3 – 2017/2018                                                                    
 

så godt få af vide hvor mange gymnaster der er i hver række, så der er tid til at melde en 
ændring ud i tilfælde af, at antallet af gymnaster i en af rækkerne stiger (eller falder) markant 
fra seneste sæson. 
 
Fordelingen af rækkerne er på plads så dem der kører dobbelt disciplin ved på forhånd hvor de 
evt. skal i konkurrence. Der er i år blevet åbne op for tilmelding flere gange efter deadline. 
Der holdes fast i 15. januar. Dobbelt startgebyr indtil 1. februar. 
 

8. Startgebyr/tilmeldingsgebyr 
VI snakkede på seneste URG-møde om der skal ligges et dommergebyr ind i tilmeldingsgebyret 
ligesom i AGG. På den måde giver det bidrag, så vi kan sende Sofie med ud til de store 
internationale konkurrencer, hvor det er påkrævet. 
Startgebyr ændres fra 215 kr. til 225 kr. De 10 ekstra kroner går til dommere. Udsendelse til 
FIG-konkurrence og vedligeholdelse af licens. Bruge penge til at indkalde udenlandske 
dommere nationale konkurrencer. 
 

9. Dommere 
Fortsat behov for flere. Der skal arrangeres: 
- Et begynderdommerkursus: dette kunne evt. ligge ifm. den anden 
ungdomslandsholdstræning. 
- Dommerkursus for de nuværende (og de nye dommere): evt. ved landsholdstræningen i 
november og skal tænkes som et klar-parat-start dommerkursus til den nye sæson, så 
dommerne også kommer op i gear. 
 
Dette skal planlægges sammen med Sofie ift. hvornår hun kan. Sofie skal dog rejse en del i 
efteråret og derfor kunne man måske spørge Louise eller en af de andre dommere om de ville 
være behjælpelige med at stå for det. 
 
3 stk. – begynder, d-kursus og e-kursus. 
Hvordan fastholder vi dem der kommer på begynderdommerkursus? 
 

10. Fastlæggelse af datoer for landsholdstræninger 
18+19 august – Jylland (Esbjerg) 
29+30 september – tennis (skal bookes) 
20+21 oktober – Taastrup (Hal A, spørg betina) 
17+18 november – Taastrup TESTKONKURRENCE 
1+2 eller 15+16 december – Jylland 
5+6 januar – tennis UDTAGELSESKONKURRENCE 
 
Alua spørges om disse datoer. 
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11. Fastlæggelse af datoer for ungdomslandsholdstræninger inkl. åben udtagelse 

Hvad er status her? Og er Katja stadig interesseret i at være landstræner? Hvor ofte skal de 
træne? 
 
Åben udtagelse den 8. september i Idrætshuset kl. 13-19. Hvis det kan ændres det til kl. 12-18.  
Der sendes indbydelse ud snarest. 
 

12. Kontrakt til landstrænere 
Der afventes her et svar fra Ditte (fra GymDanmark) ift. at få udarbejdet en kontrakt. 
 

13. Drejebog 
Denne skal rettes til og færdiggøres. HJE har rettet. 
 

14. Udførsel for grupperne 
Ved DM blev fradraget på den tekniske udførsel delt i to inden den endelig karakter blev 
udregnet. Der er indtryk af, at dette gav positiv stemning blandt gruppegymnasterne. Skal vi 
fortsætte med dette til næste sæson, skal vi gå tilbage så det er det samme som ved individuel 
eller skal vi finde en tredje løsning?  
 
Det fortsættes som ved DM i 2018. Udførsel deles i to inden endelige karakter udregnes. 
 

15. Omkøring af serier til konkurrencer 
Forslag: Alle uanset række skal have lov at køre om hvis de har lyst. Dog vil det fra pre-junior og 
op være den første serieres karakter der gælder i det samlede regnskab. Dette for at alle for en 
så god konkurrence som muligt uanset hvad. 
 
Alle for lov at køre om. Ved officielle mesterskaber er der karakteren fra den første serie der 
tæller. Dvs. går man ud af gulvet bliver E-karakteren 0 og det gymnasten har fået på D-
karakteren tæller i det samlet regnskab.  
*I tilfælde af skader, hvor gymnasten må stoppe og gå ud af gulvet men kan køre om efter endt 
rotation, bliver serien bedømt på ny.  
 

16. Håndbogen 
Sofie har at rettet i den. LOJ beder om at den sendes til godkendelse i RSG-sektionen. 
 
Fri serie for mini og rekrut grupper – skal debateres på seminar- 
 

17. Evaluering af NM og EM 
Dårlig episode ved NM, som vi har lært af til næste gang.  
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Skal have dansk pas for at deltage ved NM. 
 
EM: God oplevelse og god organisering. 
 
Forberede juniorerne bedre mentalt inden de skal ud til EM/VM. 

 
18. Evaluering af udtagelsesprocedure 

Oplevelse af at det måske bliver forhastet beslutninger, hvis de skal tages på dagen. Der tages 
en kort snak på dagen og så går man hjem og tænker et par dagen inden den endelige 
beslutning tages. Svar sendes ud skriftligt.  
 

19. RSG seminar 
Har vi alt på plads? 
 
LOJ laves slides og sender ud til godkendendelse. 
 

20. Arbejdsgrupper 
Dommergruppe – Sofie skal spørges om hun ”officielt” vil være ekstern medlem af 
arbejdsgruppe. 
Landshold – Skal der udnævnes en eller to ressourcepersoner/”kaptajn”/tillidsmand blandt 
gymnasterne som skal være bindeled mellem de yngre gymnaster og landstræner/udvalg. 
Stævnekalender – LOJ er ansvarlig. 
Tilmeld int,konkurr – trænere til de udtagne gymnaster står for dette i samarbejde med 
kontoret. 
Reglementsgrp – Sofie (der har fingeren på pulsen) og RSG-sektionen. 
Mv 
 

21. Møde rg friends og regler i forhold til gymdanmark 
Informationer mellem dem og os. Det er nogle rigtige gode tiltag og fede arrangementer. Vi har 
svært ved at se, hvilke fordele det vil give dem. 
Deres tiltag er for alle. Det er prisen der er forskellig. 
Måske få et samarbejde op ift. datoer, så arrangementer ikke ligger oven i hinanden. 
 

22. Instruktører bryder ind i konkurrencer 
Ikke acceptabelt. Der skal skrives ind i håndbogen at dommerne ikke må kontaktes under 
konkurrencen, dvs. fra indmarch til udmarch. Dommerne er ikke forpligtet til at give feedback efter 
endt konkurrence. Mangler trænere forklaring på karakter rettes henvendelse til udvalget (en fra 
RSG-sektionen).  
 

23. Hvilke gymnaster kan gå videre til landstræning – nationalitet 
Dansk statsborgerskab. 
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Træning og tilknytning i dansk klub for at kunne deltage på landsholdet. 
  
 

  


