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Mødedato: 29. maj 2016 kl. 10-17 

Mødenavn: URG møde 4 

Sted: TIK klubhus ved Taastrup Idrætshaller, Parkvej, 2630 Taastrup 

Deltagere: SDR, BTH, HBJ, IKL, CKR, LKO, AHP, AGG elitesektion deltog i punkt 3. 

Afbud: NLP 

Ordstyrer: HBJ 

Referent: AHP (AGG elitesektion punkt 3 referent: CKR) 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 
 

2. Orientering fra formanden 
 

1. Dansk Sports Consult (DSC) aftale – nuværende sponsorataftale skal evt. afvikles, hvilket 
giver mulighed for URG, at DSC kan være til stede med standplads ved vores stævner. DM 
kr 3.500,- til URG, ved regionsmesterskaber kr. 3.000,- til URG. Sponsoratudkast blev 
præsenteret på mødet. URGs kommentarer: væsentlig for URG, at der i den nye 
sponsoraftale ikke skal være eksklusivaftale, men at der skal være gratis standplads til 
andre interessenter – HBJ melder til DKO, at procedure omkring betaling af sponsorat skal 
være på plads 
 

2. Arbejdsprocedure for URG – beslutningsproces – folkevalgte – se på Trampolin Tumblings 
beslutningsmodel – på årsmødet vælges hovedudvalg samt medlemmer af underudvalgene, 
således at underudvalgene har beslutningskompetence (demokratisk proces) 
URG kommentarer: 

• Krav om detaljeret beskrivelse af kompetencer til medlemmer af 
underudvalgene 

• Underudvalgene skal være forankrede i hovedudvalget 
• Økonomi bør evt. ligge i hovedudvalg 
• Tag kontakt til Trampolin Tumbliing udvalget og få ’pros’ og ’cons’ samt 

idrætsgymnastik 
• Tidshorisont: nævnes på GPR seminar jun; 2016 før årsmødet til. fremlæggelse 

på årsmødet (deadline for ændring ved årsmødet er september), virkning fra 
næste arbejdsår, altså efter årsmøde oktober 2016. 
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3. Møde med AGG elitesektionen (referent af dette punkt CKR) 
 

A) Status på AGG elitesektionens arbejde  

AGG elitesektionen aflagde beretning, se bilag I. 

Beslutningspunkter/action points til elitesektionen: 

• Kigge på, om der skal være krav om deltagelse til camps, hvis man deltager international 
• Struktur på elite-camps - måske et andet set up, hvor der er andet fokus end koreografi. 
• Lighedsprincip – formuleres, afklares så alle tænker det ens (del af AGG dommerstruktur).  
• En plan for dommerne for denne sæson 2016/2017, som er endnu et ad-hoc år, inden 

dommerstrukturen bliver implementeret 

 

Mandat  

Udvalget giver mandat til AGG elitesektionen til at arbejde videre det næste år inden for 
kommissoriets rammer. 
 
 

Kort debat omkring strukturen for elitesektionen  
Det giver ikke mening, at vi af navn har en elitesektionsformand, når der i GymDanmark ikke gøres 
brug af en elitesektionsformand. RSG og AGG har ingen arbejdsrelateret berøringsflade. Forslag er 
derfor, at vi nedlægger titlen og i stedet har to sektioner RSG og AGG med en 
tovholder/elitesektionsformand i hver.  

 

Forslag til beslutning: 

Vi nedlægger elitesektionen som sektion og arbejder videre med sektionerne RSG-elite, AGG-elite. I 
arbejdsgrupperne GPR og efterskole arbejdes der videre med elite. Hvis der bliver indkaldt til et 
elitemøde fra GymDanmarks side, sender vi som minimum elitesektionsrepræsentanterne, deltagere 
alt afhængig af hvad indholdet af mødet er. 

ESL skal kontaktes i forhold til synlighed af strukturen på GymDanmarks hjemmeside. 

Beslutning: URG er enige i ovenstående forslag og forslaget er hermed besluttet. 

Der er nu 2 elitesektions-repræsentanter. 

AHP er for AGG-elitesektionen  

SDR er for RSG–elitesektionen 

Derudover skal der kigges på hele udvalgets elitearbejde, i forhold til det arbejde, der også ligger i 
GymDanmarks regi.  
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B) Forslag til ny aktivitet (AGG konkurrence) 
AGG elitesektionen indstiller en ny aktivitet til beslutning 
Beslutning: Afholdelse af en ny, årlig konkurrence i URG regi 
Referat:  Der er tale om en konkurrence opdelt i 1. og 2. division. Landsdækkende. Hold, der har 
kvalificeret sig til international deltagelse, skal deltage i 1. division. Øvrige hold har fri tilmelding. 
Konkurrencen tænkes afholdt i region vest, startende på Fyn, i en klub med AGG tæppe. Primært 
danske dommere, i det omfang dommerpanel kan dækkes af disse. Tidspunkt – ultimo januar 
2017 eller medio marts 2017. 

Beslutning: Forslaget er godkendt – med en kommentar om at blive helt skarp på, hvornår man 
deltager i 1. division, 2. division og 3. division. 

 

4. Økonomi URG 

1. Status og budget 2016, besparelser  
Status 2016 v/Camilla. 
Bilag: mail fra Hanne Hede, Budget 2016/ kvartalsrapport 
Beslutning: Justering af budget.   
Referat: Samlet budget og aktuelt ser fint ud for 2016. Vi er i plus med kr. 264.000 i 
overskud men er lige nu i plus med kr. 387.0000, til trods for nedskæringer. Der er tale 
om et samlet bundlinjeprincip. Der er behov for at se på procedure for godkendelse af 
bilag mv. Test bliver, at hver enkelt tovholder kommer CC på regninger fra CKR til Hanne 
Hede. 
 

2. Budget 2017 
Afklare mulighederne for at igangsætte indtægtsskabende aktiviteter i 2017. Budget i 
bilag 4. Forslag til besparelser, se mail fra AHP, bilag 2 – dette oplæg var tiltænkt som 
input til budgetsamtale CKR, HBJ med LKO og ikke ment som et beslutningsoplæg til 
URGmødet. 
Beslutning: Aktiviteter og prioritering 2017 
Referat: CKR, HBJ og Hanne Heede til møde hos DKO – URG har fået ros for at have 
mange detaljerede bilag, hvilket har været med til at kvalificere til et godt budget – URG 
er det eneste underudvalg, der deler konkurrenceindtægter med arrangerende forening; 
evt. overførsel af dette princip til de andre udvalg i GymDanmark. Alle kurser skal enten 
gå i overskud eller gå i nul, undtaget er dommerkurser. Overvej at lade alle underudvalg 
gå i nul hver for sig. URG ønsker at benytte sig af det samlede bundlinjeprincip, således 
at evt. underskud i én underafdeling kan blive dækket af et evt. overskud i en anden 
underafdeling. 
Konklusion: URG sender endeligt budget til 2017 videre til GymDanmark i dag; 
umiddelbart behøver URG ikke yderligere justeringer for at ramme den af GymDanmark 
udstukket nye bundlinje. 
 

5. Stævner URG 2017 

1. Udestående stævnekalender, beslutninger fra sidste møde 
Stævnekalender vedtaget på sidste URG møde. 
Beslutning: Endelig stævnekalender for 2017.  
Referat: Manglende kurser/aktiviteter indsat for 2. halvdel 2016 og 1. halvår 2017. 
Skal SM RSG/GPR ligge sammen igen i 2017? Det besluttes ved flertalsafstemning at 
have et sammenlagt RSG/GPR stævne igen i 2017, men med visse justeringer, hvor 
rekrutter ikke skal deltage. RSG gruppe skal evt. inkluderes. Anbefaling at børnerækker 
inkl. 12-14 år er i konkurrence lørdag. Arbejdsgruppe – EIF – LKO og BTH 
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AGG udtagelse november 2016 – DHG skal spørges (SDR), før Sorø GF evt. skal afholde 
udtagelseskonkurrencen.  
 
AGG VM ligger i weekenden 28-29 maj, hvor AGG DM ligger i weekenden før 21-22 maj. 
URG ser ikke mulighed for at flytte AGG DM, da GPR DM 2. runde ligger 6-7 maj, så der 
er ikke plads i kalenderen til at rykke overhovedet. 
GPR FM/JM afholdes samlet d. 18. marts. Tovholder NLP og IKL.  
AGG konkurrencer: overnatning gymnaster på skole – skal det være et krav for 
arrangerende forening at tilbyde overnatning (fredag-søndag)? URG beslutter: ja, regel 
gælder først fra stævnekalender 2017/2018 – stævnetovholder melder ud til 
arrangerende foreninger 

 
 

2. URG stævner og priser 
Prisfastsættelse, URG stævner 2017 v/ Susanne.  
Beslutning: Gennemgang af priser og eventuelt ændringer. 
Referat: Priser GPR / AGG stævner – entrépris skal være den samme: dvs. børn 6-12 år 
kr. 40 og kr. 60 for 2-dages stævne; voksne over 12 år kr. 75,- og kr. 120,- for 2-dages 
stævne. Skal rettes i skabelon for stævneregnskab  
 

 

6. Grand Prix 

1. Forslag fra Munkebjerg 
Forslag vedr. opdeling i divisioner: De bedste hold fra AGG udtagelseskonkurrence skal stille 
op i en særskilt række til GPR konkurrencer.  
URG diskussion: der henvises til ny AGG konkurrence. Hvordan motiverer vi de hold, der 
ligger i bunden af GPR til at udvikle sig og få flere point? Forslag bliver taget op på GPR 
seminar 25. juni 2016 
 
2. Reglement 2016-17  

Oplæg til nyt reglement fra reglementsgruppen, se mail fra Lotte Kok 11/5-2016 med alle 
reglementer og oversigt over ændringer af betydning. 
Beslutning: Reglementsgruppen indstiller til, at URG godkender oplægget.   
Referat: Forslag til GPR seminar:  

• Ved manglende gymnast: gruppen stiller op, deltager i konkurrencen, og starter 
med et fradrag på 0.5 point 

• Gulvareal: bibeholdes 15x15 m også for redskabsserie med vimpel 
• Instruktørboks: tilføjelse i drejebog: skal placeres til så lidt gene for publikum 

som muligt 
• Generelt reglement: klager – procedure ikke beskrevet: foreslået tekst: i tilfælde 

af klage over evt. karakter eller andet under konkurrencen, skal klage indleveres 
inden konkurrencens afslutning skriftligt til speaker, som afleverer til tovholder 
for dommerne til behandling 

• URG forslag: Til og med pigerækken 12-14 år (08-10, 10-12, 12-14) må der 
være 2 gymnaster, der deltager i redskabsserien, som ikke har været med i fri 
serie – oplæg til GPR seminar 

• Spørgsmål vedr. AHP indsendte forslag vedr. beregning af teknisk karakter bør 
medtages 
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3. Dommeruddannelse 
Forslag til dommeruddannelse 2016-17 fra arbejdsgruppen, se bilag 7. 
Beslutning: Gennemgang og godkendelse af oplæg.   
Referat: Dommeruddannelse GPR godkendt med følgende ændringer og tilføjelser: 

• Hjemmeopgave/prøve skal ligge umiddelbart efter 1. runde DM 
• Oplæring prioritering er sidemandsoplæring/smørhul afhængig af antal af 

prøvedommere 
• Tilføjelse vedr. eksisterende dommeres forløb ’C’ – oplæg skal forfattes og 

behandles på næste URG møde 
 
 

4. Grand Prix kurser / C-camp efterår 2016 
Oplæg til efterårets kurser, herunder kombineret instruktørkursus og camp for gymnaster 
fra arbejdsgruppen, samt øvrige Grand Prix kurser. 
Beslutning: Gennemgang og godkendelse af oplæg.   
Referat: Camp GPR/AGG kører samtidig med GPR kursus 27.-28. august, både for 
gymnaster og instruktører 
Balletkursus evt. 10. september  
Kursus/Sport med finsk instruktør – dato bliver fastsat senere. 
Oplæg for alle 3 kurser er godkendt af URG, og der arbejdes videre med disse 
 
 
 
 
Øvrige punkter fra dagsorden udsættes til næste URG møde, som vil finde sted 
den 28. juni 2016 kl. 17.30 i Greve Idrætscenter, Trimlokalet. Ordstyrer: SDR,  
referent: HBJ 
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BILAG I: AGG Elitesektion beretning til URG 29. maj 2016 
Sæsonaktiviteter 2015/2016 

 
Udtagelse 

Udtagelseskonkurrence 2015, afholdt i Fuglebjerg d. 14.-15. november 2015 
Antal deltagerer: 36 hold deltog fordelt på alle aldersgrupper. 
 
Resultatet af udtagelsen blev:  
 
8-10 år: 4 hold A-gruppe. 
10-12 år: 3 hold A-gruppe, 3 hold B-gruppe og 2 hold C-gruppe. 
12-14 år: 2 hold A-gruppe, 3 hold B-gruppe og 6 hold C-gruppe. 
Junior: 2 hold A-gruppe, 1 hold B-gruppe og 4 hold C-gruppe. 
Senior: 3 hold A- gruppe, 1 hold B-gruppe og 2 hold C-gruppe. 
 
A-grupperne må deltage i hvad de har lyst til, B-grupperne må deltage i B konkurrencer. Det blev denne 
sæson besluttet at niveauet i 8-10 år var for lavt og holdene meget unge, derfor fik denne aldersgruppe 
ikke lov til at konkurrerer i internationale konkurrencer uden for Danmark, i denne sæson 
 
Til sammenligning deltog der i sidste sæson 2014/2015, 43 hold.   
 
Faldet i deltagende hold er primært sket i junior og senior rækken, hvor der denne sæson er 5 færre i 
seniorrækken og 3 færre i juniorrækken. Børnekategorierne har stort set samme antal deltagere, hvilket 
er dejligt, da det er her vores fremtid ligger. 
 

Camps 

Basis camp 2015, afholdt i Odense d.13. september 2015 
Campen var åben for alle hold inden for AGG og Grand Prix, og havde fokus på grundtræning og teknik. 
 
Antal deltagerer: 41 gymnaster fordelt på 4-5 hold. 
 
Instruktører: Børnekategori: danske AGG instruktører og Junior/senior: Heidi fra Finland  
 
Til sammenligning havde vi sidste sæson 2014/2015, 99 gymnaster på basis campen i Sorø.  
Færre tilmeldte hvorfor? GPR RSG AGG ’stjæler’ kunder fra hinanden – nye aktiviteter på tværs i næste 
sæson fx basiscamp sammen GPR kursus, se under nye tiltag. 
 
Elite camp 2016, afholdt i Greve d. 9-10. januar 2016. 
Campen var for alle hold udtaget til A-grupperne, samt B-grupperne i børnekategorierne. Vi havde denne 
sæson også valgt at tilbyde vejledning i koreografi til de junior senior B hold som skulle deltage i 
internationale konkurrencer. 
Campen havde fokus på grudtræning og teknik samt feedback og vejledning på koreografi. 
 
Antal deltagerer: 162 gymnaster fordelt på 20 hold. 
 
8-10 år: 3 hold A-gruppe 
10-12 år: 3 hold A-gruppe, 3 hold B-gruppe 
12-14 år: 2 hold A-gruppe, 2 hold B-gruppe 
Junior: 2 hold A-gruppe 
Senior: 3 hold A-gruppe, 1 hold B-gruppe 
 
Til sammenligning havde vi sidste sæson 2014/2015, 153 gymnaster fordelt på 18 hold på elite-campen i 
Sorø. 
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DM 

Danmarksmesterskabet i AGG 2016, afholdt i Helsingør (EIF) den 21.-22. maj 2016  
 
42 hold deltog, fordelt på alle aldersgrupper (8-10, 10-12, 12-14, junior og senior) 

Til sammenligning deltog der sidste sæson 2014/2015, 45 hold. 

 
Deltagelse i internationale konkurrencer 2015/2016 

Vi har denne sæson haft rigtigt mange hold ude at konkurrerer ved de forskellige internationale 
konkurrencer. Særligt er der sket en stor stigning i børnekategorierne, hvor alle udtagede hold har valgt 
at deltage i internationale konkurrencer. 
 
WC + CC I november – deltagelse: Luna Greve (senior) 
 
EM/ Miss Valentine februar – deltagelse: Amelit Greve (junior), Elina Greve (12-14 år), Future Næsby 
(10-12 år), Petit Greve (10-12 år) 
 
WC + CC II/ OVO Cup marts – deltagelse: Amelit Greve (junior), Dicentra Hillerød (12-14 år), Liona 
Sorø (12-14 år) 
 
(Easter Cup) marts i Greve. Da det er en konkurrence på dansk jord, må alle danske AGG hold 
naturligvis deltage. AGG elitesektionen har hjulpet med dommerbesætning. 
 
WC + CC III april – ingen danske hold deltog i denne konkurrence, men vi sendte en dommer. 
 
WC + CC IV/ Barcelona international Tournament maj – deltagelse: Luna Greve (senior), Zelda 
Espergærde (junior), Zenith Espergærde (senior), Navona Espergærde (12-14 år), Tilje TPI (12-14 år),  
Bellis TPI (10-12 år), Milet Greve (10-12 år), Aura Espergærde (10-12 år), Elara Spangsbjerg (10-12 år) 
 
1st international Open Nordic Cup maj – deltagelse: Embla Espergærde (senior), Luna Greve 
(senior), Aida DHG (senior), Zenith Espergærde (senior), Zelda Espergærde (junior), Amelit Greve 
(junior), Fricka DHG (junior). 
 
Ud over de danske hold deltog 3 udenlandske hold, 2 junior (Færøerne og Finland) og 1 senior (Norge). 
Der var i alt 5 hold i begge rækker. 
 
Det blev desværre kun til en lille international tilslutning, måske pga. tidspunktet, da mange lande har 
egne nationale konkurrencer på samme tidspunkt, måske pga. Easter Cup - de udenlandske hold har 
deltaget der og derfor ikke også til Open Nordic Cup. 
 
VM juni – deltagelse: Embla Espergærde (senior), Luna Greve (senior), Aida DHG (senior), Zelda 
Espergærde (junior), Amelit Greve (junior) 
 
International deltagelse - sammenligning med 2015: 
2015 1 hold 08-10 – ingen i 2016 
2015 1 hold 10-12 – 5 hold i 2016 
2015 3 hold 12-14 – 5 hold i 2016  
2015 5 juniorhold – 2 hold i 2016 (Bhold i junior ude sidste år, det har ikke været tilfælde i år pga lavere 
niveau i år end sidste år) 
2015 4 seniorhold – 4 hold i 2016 
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Dommere 

I Dommerkursus september – selvbetalt (Anette Julie Zarah) – information til klubber vedr. ændringer i 
reglement samt angivelse af forskelle på reglement ml GPR og AGG 

II Oktober URG beslutning: Alle dommere lige for URG – 6 dommere i alt – alle ude at dømme 1 A 
konkurrence hver 

• WC I Julie Søndergaard 
• Miss Valentine – Hanne Jensen 
• EM – Hanne Jensen og Julie Søndergaard 
• WC II Anette Hj. Pedersen 
• WC III Mette Jørck 
• WC IV Anna Hillestrøm og Zarah Bonvang 

 

Status nu:  

3 A konkurrencer – Mette Jørck 

2 A konkurrencer – Hanne Jensen, Julie Søndergaard og Anna Hillestrøm 

1 A konkurrence – Anette Hj. Pedersen og Zarah Bonvang 

 

III April URG Beslutning om deltagelse ved VM – 2 dommere udvalgt ved lodtrækning (vi er klar, hvis vi 
bliver spurgt) 

IV AGG dommerstruktur – workshop planlagt til 14. august 2016 – lagt samtidig med AGG forum 

• indhenter erfaring om dommerstruktur fra andre lande – hensigten er at sende forslag til oplæg 
ud til alle klubber forud for forum/workshop 

 
 
Udvikling 

Flere danske hold ude at konkurrere internationalt (flere børnehold ude at konkurrere internationalt, nu 
også jysk og flere fynske klubber ) 

Karakterer: Står lidt i stampe – der er ingen udvikling i karakterer – fx 12-14 i 2016 får samme 
karakterer som de nuværende junior fik i 2015 og tidligere 

Vi skal tænke over, hvad vi kan gøre i forhold til aldersrelateret træning og talentudvikling. Der er nogle 
overvejelser, vi skal i gang med at tænke på i AGG – henvisning til FIG kursus – også i forhold til 
skadesforebyggelse. 
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General Assembly – 10. juni 2016 

Martine og Anette deltager på vegne af Danmark – sørge for at få fuldmagt, hvis der er noget, der skal 
stemmes om  

Ingen dagsorden sendt ud endnu – hvad kan vi forvente?  

• Evt. short programme – men kender ikke til nogle detaljer herom endnu 
• redskabsserie 

 

Budget / Aktuelt resultat 

Kræver mere indsigt og mere præcis budgettering samt. opfølgning/check af udgiftsbilag. A camp tal 
passer heller ikke helt med det forventede sluttal (nogle hold har fået penge retur, nogle har måske ikke 
betalt endnu …?) 

• Fx medaljer er blevet meget dyrere end budgetteret 
• IFAGG licens dommere er en fast udgift 
• Der er ikke 3 camps som budgetteret, men vi afholder kun 2  
• Ud over ny konkurrence (beslutningsforslag senere) 

Nye tiltag 

• AGG forum afholdes 14. august 2016 samtidig med workshop vedr. dommerstruktur 
• AGG kursus/Reglements- og koreografikursus i efteråret (er i budgettet allerede) afholdes i vest 

fx i Silkeborg, har allerede kommunikeret med Inger K. fx 8. el 9. oktober, for at tiltrække 
instruktører og klubber, der er interesserede i AGG og på vej med AGG 

• Beslutningsoplæg – ny konkurrence, se bilag fremsendt til URG forud for mødet 

Ny sæson – ny konkurrencestruktur i IFAGG: 

Blev besluttet af board IFAGG i februar 2016– men der er ikke stemt i medlemslandene herom 

                                          
Competition Calendar 2017 (A-category – WC, CC, Continental) 
 
10.-12. February, 2017 
World Cup I and Challenge Cup I  
(+ educational event connected either with this event or WC II and CC II) 
  
31. March – 2. April, 2017 
World Cup II and Challenge Cup II  
(+ educational event connected either with this event or WC I and CC I) 
  
25.-28. May, 2017 Helsinki, Finland (already approved in GA) 
World Championships and World Junior Championships  
  
19.-22. October, 2017 
World Cup III, Challenge Cup III and Continental Championships 
  
17.-19. November, 2017  
World Cup Finals and Challenge Cup Finals + educational event 
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Hvad kan den ny competition calendar afstedkomme for Danmark? 

• VM ligger en lille smule tidligere (maj) end før – hvis man træner mod VM, kan man træne som 
man plejer, og der ligger 2 WC man kan deltage i, hvis man vil ud at konkurrere før VM – så det 
er ok 

• MEN mht EM (continental) er det tidligt for vores sæson (oktober), det er svært at få noget klar 
for danske hold, med mindre man stiller op med den ’gamle’ koreografi  

• Udtagelse november passer umiddelbart godt i den nye konkurrencekalender, UD OVER at den 
ligger sammen med WC IV – den danske udtagelseskonkurrence skal overvejes at rykkes til 
december (de danske AGG konkurrencer skal ikke ligge samtidig med internationale AGG 
konkurrencer) 

------------------------------------------------------------------------------------ 


