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UTG sommermøde 19.-21. juni 2015 

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

 

Dagsorden fredag 19. juni 2015 

• Velkommen 

• Godkendelse af dagsorden - Godkendt 

• Godkendelse af referat - Godkendt 

• UTG elitesektion 

o Gennemgang af landstrænere 

Alle pladser er besat mth landstrænere 

o Gennemgang af partnerskabsaftale 

Formanden orienterede om fremtidige sponsorater – en er underskrevet 

o Gennemgang af TG-ES budget 

Max fremlagde budget og visioner af TGES 

o EM 2016 

EM Slovenien – udgangspunkt er, at alle UTG medlemmer deltager 

Hvilke transportform det bliver, er ved at blive undersøgt 

• UTG Budget 2016 

Budgettet blev gennemgået og tilrettet. Stævnesektionen skal fremover besøge værtforeninger, 

Livestreaming deles i 2, kommercielle medier og udvikling. Dommersekt. opgraderes.   

Der afholdes reglementskurser 2/Sjælland – 1/Jylland – 1/Fyn i sept/okt. 

Træneruddannelse 1-2 i Malmø 28.-30. august- Anne sender indbydelse – Kristoffer tovholder. 

Vejledning – Morten tovholder  -  max. 10/ 2015. 
• UTG Dommer- og Reglementsektionen  

o Gennemgang af CoP-DK - Godkendt 

Gennemgang og rettelser i bedømmelses- og redskabsreglementet 

Max tilretter det redaktionelle, og lægger det på hjemmesiden 

o UTG Dommer- og Reglementsektionen(Kenneth og Bent) 

Kenneth sender – efter rettelser reglement til Max 

o UTG Stævnesektionen (Anne Wium, Michael Andersen og resten af UTG) 

UTGSS tilrettede stævnekontrakt og drejebog – Kim lægger det hjemmesiden 

•  UTG-SS og UTG-DoRs sammen igen 

   Henvendelser vedr. reglement videresendes til Kristoffer 

   Henvendelser vedr. besøg i forening videresendes til Morten 

   Dommeruddannelse og dommerforum 15.-16. januar 2016, herunder vil også være 

   udtagelses til NM for klubhold. Nye dommere kan her, som føl, afprøve karaktergivning.    

Tilrettelser af kommissorier. 

Ingen ændringer i dommersektionen 

• Konkurrencer 2016 

o Sporteventsystems 

Nyt forslag til seeding. Genererer opvarmstider 
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Trippelgodkendelse til afkrydsning på springtilmeld 

Admin, super- og foreningsadmin 

En scoreapp/publikum rytme/bane/trampet – coachterrif 

Billetter – på tilmeldingsliste 

Udskrivning af diplomer  

o Gennemgang af konkurrencedatoer 

Datoer for 2016 og 2017 ligger i Dropbox  

o Fremtidig konkurrencestruktur 

Mini 1. og 2. runde – div. 9. -15. konkurrerer dagen efter Micro 1. og 2. runde. 

Winners Final – medaljeoverrækkelse for Micro/Mini efter Micro-Mini- Junior 

                             medaljeoverrækkelse for junior/senior efter senior  

• Planlægning af repræsentantskabsmøde/aktivitetsmøde 

  Anne sender drejebog for aktivitetsudvalg 

  Sende beretning fra hver sektion, til Frank, midt i september 

  Hver sektion aflægger beretning på akt.mødet 

  På valg er Frank, Kristoffer, Kenneth, Stine, Morten og Max 

 

• Evt.   

Næste møde den 21. september 2015 kl. 18.30 på Hotel Nyborg Strand  

 

 

Referant  

Lene M. Sørensen 

Nyborg den 22. juni 2015 


