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1. Opfølgning fra sidste møde  
Ingen udeståender 

 
2. Evaluering Camp, Camp og priser 

o Camp planlægning var bl.a. baseret på feedback fra udenlandske dommere fra 
udtagelseskonkurrencen, at de fleste hold har brug for mere grundtræning for at kunne udvikle sig 

o Pris – højere end tidligere, men med til at betale de danske dommeres uddannelse 
o Drøftelse af større grad af synlighed for klubberne ved afgørelse af international deltagelse (objektive 

krav i stedet for dommermøde ved udtagelseskonkurrencen) 
 

3. Nordic Cup/DM 2016 – planlægning 
o Nyt navn: Open Nordic Cup 
o Invitation og medaljer samt logodesign skal koordineres med GymDanmark  
o Dommere (AHP) 
o Møde med EIF 22. februar 2016 i Helsingør-hallerne 

 
4. Dommere - AGG dommerstruktur (AHP laver udkast – jf. URG møde 31-okt-2015) 

Der foreslås indkaldt til en workshop med alle interesserede, for input til AGG dommerstruktur, herunder 
forventningsafstemning URG/AGG elitesektionen/Dommere/Klubber. Forslag til indhold: 

 Dommerrekruttering,  
 Dommerprofil, rettigheder og pligter som AGG dommer (evt. inspiration fra Finland) 
 Kontrakt 
 Budget 
 Uddannelsesplan 
 Dommer drejebog 
 Udvikling og målsætning 
 

5. Basiscamp 
Arbejdsgruppe nedsat i URG (samarbejde mellem AGG, GPR og RSG) 
 

6. Budget 
Herunder søgning af pulje vedr. dommeruddannelse og dommere til VM (HAJE undersøger) 
 

7. Dato for de næste møder 
22-feb-2016 i Helsingør; 08-mar-2016; 05-apr-2016; 29-maj-2016 i Brøndby (sammen med URG) 

 
8. Prioritering af opgaver – tovholderfunktioner 

Afventer til næste møde 
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9. Evt. 

o Dommere opfordres til at lave en drejebog for dommere vedr. praktik i forb. m. internationale 
konkurrencer (AHP skriver ud) 

o Maj World CUP IV og danske AGG dommere – begge skal dømme A konkurrence HAJE retter i 
dokument til www.gymndanmark.dk 

o Kan kontoret hjælpe os mere ind over det administrative? HAJE undersøger 
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