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Mødedato: 24. juni 2016 

Mødenavn: Grand Prix Rytme – seminar 

Sted: Bolbro Skole, Odense 

Deltagere: URG: Hanne J, Lotte K, Inger K, Nicoline P 
Foreningsrepræsentanter: Julie (Farum), Christel (Ballerup), Julie (Hjerting), Bitten (Hjerting), Charlotte 
(DHG), Louise (DHG), Nanna (DHG), Rikke (TPI), Hanne E (FG90), Helle (FG90), Janne (Greve), Zarah 
(Greve), Cristina (Spangsbjerg), Sussie (Køge), Pernille (Køge), Inger (Køge), Karina (Munkebjerg), 
Danijela (Hillerød), Stina (Hillerød). 

Referat: Lotte K/ Hanne J 

 

 

1. Velkomst (ved Hanne J) 
Præsentation rundt om bordet af deltagerne.  
 

2. Nyt fra URG (ved Hanne J) 
Ny støtte struktur fra DIF:  
3 deling af økonomisk støtte: 1: grundtilskud ift antal medlemmer, 2: Stratetisk støtte i samarbejde med 
Udvalg (søges på projektniveau), 3: initiativ støtte (til pludselig opståede projekter). Nuværende tilskud er 9 
millioner, kommende grundtilskud er 4,5 millioner, så alle udvalg skal i gang med at søge i forhold til 
projekter, der allerede kører i dag. Det er ikke et udtryk for en spare-øvelse, men et oplæg fra DIF i forhold til 
at gøre tilskudsordningen mere projektorienteret i forhold til de forskellige forbunds indsatsområder. 
 
Ny struktur for arbejdsudvalgene: 
URG overvejer en ny struktur for arbejdsudvalgene, hvor tanken er, at arbejdsudvalgene bliver folkevalgte. 
Det betyder at de bliver beslutningsdygtige og mindsker beslutninger der bæres ind i URG. Det er vigtigt, at få 
gennemarbejdet struktur og kompetencekrav, inden projektet søsættes, således at alle sten er vendt i 
forhold til cons og pros.  
 

3. Rytmisk stævnekalender (ved Nicoline P, Hanne J og Lotte K) 
- SM GPR/RSG: Afholdende forening har udmeldt at de ikke kan afholde begge discipliner i samme stævne. 
Det afgøres på URG møde i uge 26, om SM bliver delt i to separate stævner, eller om ny afholdende forening 
skal findes. 
- JM og FM afholdes samme dag, men som to separate stævner (18. marts 2017).  DER MANGLER STED, BYD 
GERNE IND. 
- DM (Pige, Junior, Tweens, Senior), Odense – 6. /7. maj 2017. Det er pt. ikke afgjort om det bliver lørdag eller 
søndag grundet uklarhed omkring halbooking. 
- Snak omkring om DM 2. runde kan afholdes på samme weekend ligesom DM 1. runde. URG kigger om dette 
kunne være en mulighed ud fra deltagerantallet fra sidste år. Hvis man vælger at slå dem sammen, bliver det 
ikke før i 2018. 
- Elektronisk resultatformidling er afprøvet i år og erfaringen viser, at når der er ændringer kræver det lidt 
mere kendskab til systemet. Det er også muligt at uploade musik og koreografiskemaer i dette system. 
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Stævnegruppen (Nicoline og Lotte) arbejder i samarbejde med URG videre med dette, da der under 
seminariet var et ønske om at komme væk fra CD´er og over mod playlister, Ipads og andre elektroniske 
medier. En play-listes videre skæbne skal også være klart beskrevet i forhold til at få den slettet. 
  

4. Instruktør - uddannelse og kurser 2016/17 (ved Inger K og Camilla K) 
- Grand Prix kursus/ C-camp: 27.-28. august i Vejen. Nyt koncept med fælles kursus for både gymnaster og 
instruktører. 
- Spotkursus (ballet og afsæt): 25. september i Silkeborg med balletinstruktør fra Århus, der har undervist 
gymnaster før. Kurset er 4 timer. 
- Træneruddannelse: 
(Træner 1): 26.-28. august (Greve) + 9. -11. september (Vejstrup). Er opbygget af et basismodul (13 timer) og 
Grand Prix (25 timer). Instruktører: Emilie Madsen (Greve), Julie Heiberg (Espergærde) og Camilla Kruse 
(Greve/URG)  
Træner 2: Eksisterer ikke i dag, der arbejdes på at få denne stablet på benene. Der har desværre ikke været 
nogle, der har meldt sig til at tage teten, så lige nu bæres den af Camilla (URG) og Pil (GymDanmark). 
Viden fra kursus fra ”Alders Relateret Træning” afholdt i FIG regi inddrages, hvor budskabet er følgende: 
Indsæt ikke for svære elementer – tag udgangspunkt i udøverens kunnen, psyken skal være med, FIG prøver 
at skabe konkurrencer (Age Development Competition), hvor man ikke får point for at presse gymnasterne, 
men kun for de aftalte basisøvelser. Budskabet er, at fundamentet skal være på plads før sværhederne kobles 
på. 
  

5. Dommerkurser og –uddannelse 2016-17 (ved Inger K og Hanne E) 
Kurser:  
Alle ligger på nettet. 
Begynderdommerkursus: 11. september 2016 (Odense), instruktør Anette (Espergærde) og Julie (Farum) 
Weekend dommerkursus: 1.-2. oktober 2016 (Vejen), instruktør ikke fastsat 
Redskabskursus: 6. november 2016 (Odense), instruktør ikke fastsat 
Klar-Parat-Start: 22. januar 2017 (Odense), instruktør ikke fastsat 
Forslag at instruktører på alle kurserne er de samme for at ensrette budskaberne og undgå modsat rettede 
tilkendegivelser. Dommergruppen er enig og vil tage det med i betragtning. 
 
Uddannelse: 
Uddannelsesforløb for nye dommere: 

Begynderdommerkursus 
Weekend dommerkursus 
Redskabskursus 
Klar-Parat-Start kursus 
DM 1. runde – prøvedommer (gerne i smørhul mellem de dømmende dommere) 
Regionsmesterskaberne - prøvedommer (i smørhul mellem de dømmende dommere) 
Eksamenshjemmeopgave (indeholder 3 serier), vurdering bliver erfarne dommere fra de enkelte 
dommerdiscipliner. URG bestemmer disse og navne er ikke fastsat endnu. 
Under hele forløbet: samtale/coach fra dommeruddannelsesgruppen (HHE). 
 

 
Kommentarer fra salen: Der bør så være stringens i forhold til det ovennævnte forløb; Der kan opstå 
situationer, hvor man grundet sygdom mangler en dommer, hvad gøres så her, hvis det betyder, at et helt 
dommerteam må undværes; Man bør kende alle disciplinerne for at kunne dømme udførelse, derfor bør alle 
nye dommere uddannes i alle discipliner; I AGG uddannes man i alle tre discipliner; Ros omkring det nye tiltag 
i forhold til dommeruddannelsesoplægget. 
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Uddannelse for eksisterende dommere, der ønsker at lære ny disciplin: 
Weekenddommerkursus 
Klar-Parat-Start 
DM 1. runde – prøvedommer (i smørhul mellem de dømmende dommere) 
Regionsmesterskaberne - prøvedommer (i smørhul mellem de dømmende dommere) 
Eksamenshjemmeopgave (indeholder 3 serier), vurdering bliver erfarne dommere fra de enkelte 
dommerdiscipliner. URG bestemmer disse og navne er ikke fastsat endnu. 
Under hele forløbet: samtale/coach 
 

Eksisterende dommere, samme disciplin: 
NEDENSTÅENDE KURSUSPROGRAM ER ET MINIMUMSKRAV for at kunne dømme i sæsonen. 
Weekend dommerkursus eller Redskabskursus 
Klar-Parat-Start 
 

Kommentarer fra salen: Evalueres der omkring dommernes gerning?; Nej kun i forhold til deres oplevelse; 
Forslag: Dommer 1 skriver de oprindelige givne karakterer ned på ark i kommende sæson, og dette anvendes 
til evaluering; Skal man efter et kursus indlægge en hjemmeopgave (problemstilling, mister vi de erfarne 
dommere, hvem skal rette). 
 

6. Grand Prix reglement 2016-17 (ved Rikke F, Hanne E, Inger K, Lotte K ) 
Der er udsendt et oplæg til GPR reglement, samt en oversigt over ændringerne. 
Ændringerne/præciseringerne blev gennemgået.  
Reglementsgruppen kigger videre på følgende i forhold til præcisering: 
- Fradrag pige/tweens:  

Hvornår man går fra A- til B- momenter i pigerækken (Julie og Anettes forslag jf. reglementsgruppen 
referat 10.01.2016). Forslag: at man følger AGG reglementet (fradrag på udførelseskarakteren, der 
afgør om det er A eller B). Indvending: Svært for dommerne at se og afgøre, præcis hvor mange 
gymnaster der gennemfører sværheden.   

- Udførelsesskema:  
Der kan max. trækkes 0,3 points pr. sværhed, uanset at sværheden indeholder flere tekniske fejl. 
Diskussion af, om dette gælder for store eller små fejl, eks. total tab af balance/ tab af balance ved 
fald. 

Forslag fra reglementsgruppen:  
Oplæg fra reglementsgruppen, at alle de nye oplæg i reglementet fremkommet i dag bør vedtages med 
virkning fra kommende sæson. Dommerskemaerne er til orientering og skal endelig vedtages i URG. 
Reglementsgruppen ønsker en tilkendegivelse fra forsamlingen, om forslagene kan godkendes. 
Reglementsgruppen får mandat til at forslagene kan sendes på aktivitetsmøde i oktober 2016 mhp på 
godkendelse som gældende for kommende sæson (2016/2017).  
 
Spørgsmål:  
Størrelse på tøndebånd i mini rækken: Teksten kommer fra et tidligere reglement (60-70 cm). Der bør stå – 
tilpasses efter gymnasterne. 
 
Indkomne forslag: 
 
 
 
 

 



 

          REFERAT Grand Prix Rytme Seminar 
        Nr.1– 2016                                                                  
 

4 
 

1) Forslag: Opdeling i divisioner for ”internationale hold” (Munkebjerg, se bilag 1 i dagsorden) 
Reglementsgruppens svar: Første problemstilling omkring henvendelsen er, at det drejer sig om 
forskellige reglementer. Der ønskes, at AGG hold stiller op i særskilt division i GPR. Det kan 
sammenlignes med, at de dygtige RSG gymnaster også skal stille op i særskilt division i Grand Prix 
Rytme på baggrund af deres RSG resultater. 
Gruppen er dog opmærksom på, at der er en problemstilling vedrørende prioriteringen omkring 
fravalg af redskabsserierne for AGG hold.  
 
Kommentarer fra salen: At der bliver meget få hold i nogle rækker ved regionsmesterskaberne; Der 
er langt fra top til bund. Vigtigt at have fokus på at – nye klubber skal ikke skræmmes væk af de 
store forskelle fra top til bund; URG kan overveje, hvordan vi får tiltrukket og fastholdt nye hold / 
klubber. Indførelse af en begynderrække? 
 

2) Forslag: Min. Antal i junior rækken ændres til 6 gymnaster (Helle Jensen, Hjerting, se bilag 1 i 
dagsorden) 
Dette forslag tilgodeses, ved at man nu kan stille op med for få gymnaster og tage et fradrag på 0,5 
points pr. gymnast. 
 

3) Forslag: At tillade 2 gymnaster i redskabsserien, som ikke har deltaget i serie 1, reglement Mini 
(URG, se ændringsoplæg version 2) 
 

4) Forslag: Ændring af redskabstekniske elementer (Helle Jensen, Hjerting, se bilag 2 i dagsorden) 
Reglementsgruppens tolkning er, at man godt kan foretage sig de nævnte ting indenfor reglementet 
af Grand Prix. 
Det efterlyses, at håndredskabet skal være en forlængelse af gymnastens bevægelser, og ikke som 
nu at man ”bare” løber rundt med et håndredskab. Der skal dog være forskel fra RSG til GPR. 
 

5) Forslag: Fradrag for manglende gymnaster i forhold til reglementskrav (URG, se ændringsoplæg 
version 2) 
 

6) Forslag: Ændring af returnering af koreografiskema efter konkurrencen (Helle Jensen, Hjerting, se 
bilag 2 i dagsorden), (som man gør i RSG).  
Det er svært at implementere, da det er forskelligt, hvor meget dommerne bruger 
koreografiskemaet. 
 

7. Dommerskemaer – orientering fra reglementsgruppen (ved Hanne E) 
Bedømmelsesreglementet: 
- Kunstnerisk dommerskema: 

Diskussion af indholdet på forskellige punkter – variation i bevægelsesgrupper. Det overvejes, at 
dommerskemaer tages ud af reglementet, og tages op særskilt i dommergruppen. 

- Dommerskemaerne blev gennemgået til orientering af Hanne E  
Følgende præciseres af reglementsgruppen og sendes til godkendelse i URG 
- Fradrag pige/tweens:  

Hvornår man går fra A- til B- momenter i pigerækken (Julie og Anettes forslag jf. reglementsgruppen 
referat 10.01.2016). Forslag: at man følger AGG reglementet (fradrag på udførelseskarakteren, der 
afgør om det er A eller B). Indvending: Svært for dommerne at se og afgøre, præcis hvor mange 
gymnaster der gennemfører sværheden.   

- Udførelsesskema:  
Der kan max. trækkes 0,3 points pr. sværhed, uanset at sværheden indeholder flere tekniske fejl. 
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Diskussion af, om dette gælder for store eller små fejl, eks. total tab af balance/ tab af balance ved 
fald. 
 

8. Orientering fra GPR-dommergruppen (ved Hanne E og Karina P) 
Opgaver, generelt: Vedligeholde en aktiv dommerliste, påsætte dommere til stævner, undervise 
linedommere og tidstagere, følge op på henvendelse via g-mail (anvend denne mail til alle henvendelser) 
Gennemgang af tovholderfunktion, principper for sammensætning af dommerteams, etiske regler (se bilag 
for præsentation fra gruppen).  
 
Rundt bordet: Snak omkring dommernes inhabilitet for hold i egen forening. Holdningen var, at der må være 
tillid til, at dommernes egen vurdering. De etiske regler er underskrevet i indeværende sæson og der lægges 
op til at der også skrives under ved DM 1. runde i den kommende sæson. 
 
Indkomne forslag: 
1) Forslag: Dommernes placering (Helle Jensen, Hjerting, se pkt. 3, bilag 2 i dagsorden) 
2) Forslag: Sammensætning af dommerteams (Helle Jensen, Hjerting, se pkt. 5, bilag 2 i dagsorden) 
Tilkendegivelser rundt bordet: Indkomne forslag har været behandlet under de forskellige punkter; Positiv 
tilkendegivelse af spredning af dommere, men med to dommere og en afstand 0,3, er dette ikke en mulig 
løsning, da det vil give dommermøder undervejs med forsinkelse til følge; Placering af dommere er 
underordnet, men spredning ved 4 stykker fungerede fint; Hvis dommerne ikke er lige stærke eller ved nye 
dommere, kan en placering spredt være et godt tiltag. 
Henvendelsen bliver endelig behandlet i URG og dommergruppen. URG svarer Helle Jensen på indsendt 
forslag. 

 
9. DM for efterskoler (Ved Lotte K) 

Positiv tilbagemelding omkring samling af reglement i Grand Prix regi.  
Positiv tilbagemelding omkring samling af Efterskole DM for Rytme og TeamGym i samme uge og i år også på 
samme landsdel. Det er ønsket fremadrettet. 
Der er stadig delte meninger omkring konceptet med 2 adskilte serier kontra 2 serier med henholdsvis 1 serie 
og 2 serier. 
Der ønskes inddelt i divisioner baseret på resultat fra sidste sæson. 
 

10. Eventuelt 
- Nyt fra Elitesektionen, AGG (ved Hanne J): 
Der har været afholdt General Assemblé i forbindelse med VM, hvor bl.a. den internationale stævnekalender 
blev meldt ud.  Kalenderen lægger op til World Cup 1 og 2 i første halvdel af kalenderår, mens World Cup 3 og 
4 ligger i anden halvdel af året.  
AGG seminar afholdes 14. august 2016. 
- Konkurrencedeltagergebyr sættes de op? Svar (Hanne J) Nej ikke hvad vi ved af. 
- Nordic Cup: blev det en succes eller? Svar (Hanne J) Det lave deltager antal kunne skyldes, at indbydelse 
kom lidt sent ud. Vi fortsætter til næste år med samme koncept. 
- Dommere: Skal vi snart indføre et gebyr for de foreninger, der ikke har en dommer.  Rundt bordet: Det er 
ikke med vilje at der ikke er dommere i alle i foreninger; I de udvalg, hvor der skal stilles dommere, må man 
anvende forældre m.m. Det vil vi ikke i URG; I de foreninger, der sender dommere afsted på kurser, har en 
lokal udgift. Er det rimeligt? 
- Gulvtæppe – skal det overvejes at indføre dette i Grand Prix? Dette vil skåne gymnasterne.  Rundt bordet: 
Der er ikke økonomi og træner man på skoler er opbevaringsplads også en udfordring; Pris hos Pastorelli er 
EUR 4500 (24.06.16); Ingen tvivl om at det beskytter gymnasterne; Gulvtæppe link: (http://www.rsg-
shop.com/en/carpet-rsg-pastorelli-14x14-art-01139-p-1605.html). 

http://www.rsg-shop.com/en/carpet-rsg-pastorelli-14x14-art-01139-p-1605.html
http://www.rsg-shop.com/en/carpet-rsg-pastorelli-14x14-art-01139-p-1605.html
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- Skal gulvstørrelsen nedsættes til AGG størrelse?  (13x13m). Rundt bordet: Blandede tilbagemeldinger før og 
imod. URG tager dette op. 
- Det manglende fremmøde i dag; skyldes det valgt dag i forhold til sommerferie eller at det fravælges. Rundt 
bordet: at dagen ikke er god grundet placering i sommerferien, studenterweekend, samt sammenfald med 
GymDanmarks weekend i Tivoli. 
 



Grand Prix seminar 2016

Udvalget for Rytmisk Gymnastik

25. Juni 2016



Dagsorden – Grand Prix Seminar 2016

• Velkomst og præsentation af deltagere

• Nyt fra URG

• Rytmisk stævnekalender 2016-2017

• Instruktøruddannelse og kurser 2016-17

• Dommerkurser

• Grand Prix Reglement 2016-17

• Dommerskemaer - orientering

• Orientering fra GPR Dommergruppen

• DM for Efterskoler

• Eventuelt

2



NYT FRA URG

Ny støttestruktur DIF

22.10.2014 GymDanmark præsentation 3

• Initiativstøtte – dækker den gode 

idé som opstår

• Strategisk støtte i 

samarbejde med udvalg –

skal dække elite, aktiviteter, foreningstilbud.

• Grundtilskud – dækker basisdrift



Nyt fra URG

- ny støttestruktur i DIF

22.10.2014 GymDanmark præsentation 4

Ny økonomisk situation i 2018 (særligt 2020)

Samlet tilskud fra DIF

Tidligere struktur: 

Tilskud cirka 9.3 mio kr.  

Ny økonomisk støttestruktur:

Grundtilskud cirka 4.3 mio kr. 



NYT FRA URG

Ny støttestruktur DIF

22.10.2014 GymDanmark præsentation 5

• Initiativstøtte – dækker den gode 

idé som opstår

• Strategisk støtte i 

samarbejde med udvalg –

skal dække elite, aktiviteter, foreningstilbud.

• Grundtilskud – dækker basisdrift

Økonomi: 
Tidligere struktur ca 9,2 mio. kr. i alt

Ny struktur: 
Grundtilskud
Ca. 4,3 mio. kr.



Aktivitets udvalgene spiller en vigtig rolle i 

forbindelse med projekter

22.10.2014 GymDanmark præsentation 6

Der laves aftale om projekter forankret i organisationen

- Udvikling af tilbud/konkurrencer/aktiviteter

- Markedsføring

- Rekruttering

- Organisering

- Talent- og eliteudvikling

Disse aftaler skal dække elite, aktivitetssupport, 

klubservicering, strategi og udvikling samt administrationen 

af disse områder.



NYT fra URG

- arbejdsstruktur

7

GymDanmark præsentation

URG – 9 folkevalgte medlemmer

Grand Prix
Grand Prix
Efterskoler

AGG -
Æstetisk

RSG -
Individuel 
og gruppe

Arbejdsgrupper



NYT fra URG

- arbejdsstruktur – ændring – fremtid - tanker

• Valg til både hovedudvalg og disciplin sektioner på 

årsmødet

• Decentral beslutningsproces (kommissorier udarbejdes)

• Virkning fra kommende arbejdsår

22.10.2014 GymDanmark præsentation 8

URG – hovedudvalg
9 folkevalgte medlemmer (vedtægtsbestemt)

X   X X X X X X X X

Grand Prix 
og 

Efterskoler

XX 
folkevalgte

AGG –
Æstetisk

XX 
folkevalgte

RSG -
Individuel 
og gruppe

XX 
folkevalgte



Grand Prix 

Stævnekalender 2016-17

• DM 1. runde, Silkeborg 4-5. februar

• SM – GPR / RSG, Helsingør 4.-5. marts

• JM og FM – GPR 18. marts

• DM – Mikro, Mono, Mini, Greve 22.-23. april

• DM – Pige, Junior, Tweens, Senior, Odense 6.-7. maj

• DM for Efterskoler, Vesterlund 18. maj

AGG:

• Udtagelseskonkurrence 19.-20. nov. ‘16

• DM i Æstetisk, Sorø 20.-21. maj

• Ny: Divisionsopdelt AGG 28. januar

9



Dommerkurser 2016-17

- nye dommere

• Begynderdommerkursus – september

• Week-end dommerkursus – oktober

• Redskabskursus – november – evt.

• ”Klar-parat-start” – januar

• 1. runde af DM – Prøvedommer

• Regionsmesterskaberne – ”smørhul”

Samt under forløbet:

• Samtale / Coach / Hjemmeopgave

22.10.2014 GymDanmark præsentation 10



Dommerkurser 2016-17

- Eksisterende dommere i ny disciplin T/U/K

• Week-end dommerkursus – oktober eller redskabskursus 

– november

• ”Klar-parat-start” – januar

• 1. runde af DM – ”smørhul”

• Hjemmeopgave

• Regionsmesterskaberne – ”smørhul”

Samt under forløbet:

• Samtale / Coach / Hjemmeopgave

22.10.2014 GymDanmark præsentation 11



Instruktør – uddannelse og kurser

• Grand Prix kursus / C-camp – 27.-28. august 

• Spotkursus 24. september

• Træneruddannelse 

12



Orientering fra GPR - dommergruppen

Orientering fra GPR-dommergruppen 

Indkomne forslag: 

• 1) Forslag: Dommerne placering (Helle Jensen, Hjerting, 

se bilag 2). 

• 2) Forslag: Sammensætning af dommerteams (Helle 

Jensen, Hjerting, se bilag 2) 

22.10.2014 GymDanmark præsentation 13



Grand Prix reglement 2016-17

Reglementsgruppens oplæg til reglement 2016-17 

Indkomne forslag: 

1) Forslag: Opdeling i divisioner for ”internationale” hold 

(Munkebjerg Gymnastik - se bilag 1). 

2) Forslag: Min. antal i junior rækken ændres til 6 gymnaster 

(Helle Jensen, Hjerting, se bilag 2). 

3) Forslag: At tillade 2 gymnaster i redskabsserien, som ikke 

har deltaget i serie 1 (URG) 

4) Forslag: Ændring af redskabstekniske elementer (Helle 

Jensen, Hjerting, se bilag 2). 

14



TAK FOR I DAG….



Grand Prix Rytme stævner 2015/2016:  
- Farum Julekonkurrence 
- Regionsmesterskaberne (JM/FM/SM)  
- Forbundsmesterskaberne (DM 1. runde/ DM 2. runde) 
 
Afviklet med fin tilslutning, og god dommertilslutning trods udfordringer i 
forhold til placering på helligdage/ferieweekender særligt omkring FM og JM. 
 

Nyt tiltag SM i GPR og RSG i samme stævne, for at skabe mere liv omkring RSG 
konkurrencerne.  
Erfaring : for lange dage, udfordring den dag hvor GPR (de ældste) og RSG (de 
yngste) var på sammen. 
 

Elektronisk resultatformidlingsprogram afprøvet ved flere stævner.    
Udfordring – dårlig netforbindelse og sikre en brugervenlighed for alle frivillige. 



Oplæg  2016/2017: 
FM og JM samme dag: 
- Afholdes som separate stævner, men samlet 
- Et samlet dommerteam 
- Færre dommerdage 
- Flere publikummer 
 
   
 Og lige en reminder til alle: 
 
HUSK AFLEVERING AF POKAL TIL DM, 1. runde – igen i år havde vi udfordringer 
omkring dette og manglende pokaler ved de regionale og nationale mesterskaber på 
trods af, at vi havde været proaktive og sikret, at der var pokaler til alle FØR 
stævnerne. 



Reglementgruppen 
Ved Inge Nielsen (Køge), Helle Kluwer (Lystrup), Rikke Find (TPI), Inger Kluwer (URG), Lotte Kok (URG) 

•   Gennemgang af ændringsforslag (version 1 og 2) 

• Bedømmelsesreglement inkl. Dommerskemaer 

• Indkomne forslag (2 stykker) 



Forslagene er primært præciseringer, og da der ikke er nogen ændringer, som har 
betydning for aktiviteter, der foregår før repræsentantskabsmødet i oktober 2016, men 
alle anses for at forbedre vilkårene for foreningerne, foreslår reglementsgruppen, at det 
nye oplæg til reglement implementeres til at gælde for sæson 2016/17 med endelig 
vedtagelse i oktober 2016 på aktivitetsmødet. 



Mail modtaget fra Munkebjerg, Se bilag 1 
 
Første problemstilling omkring henvendelsen er, at det drejer sig 
om forskellige reglementer. Der ønskes at AGG hold stiller op i 
særskilt division i GPR. Det kan sammenlignes med, at de dygtige 
RSG gymnaster også skal stille op i særskilt division i Grand Prix 
Rytme på baggrund af deres RSG resultater. 
 
Gruppen er dog opmærksom på, at der er en problemstilling 
vedrørende prioriteringen omkring fravalg af redskabsserierne for 
AGG hold.  



Mail modtaget fra Helle Jensen, Se bilag 2 
Ad pkt. 1: Gruppen forholder sig ikke til forslag omkring nedsættelse af antal 
gymnaster til 6 i Juniorrækkerne, men det er med det kommende 
reglementsoplæg en mulighed at stille op mod at få et fradrag. 
 
Ad pkt. 2: Alle de forslåede elementer i redskabsserien er mulige at udføre i 
henhold til det gældende reglement dog undtaget køller, da disse ikke er et 
redskab i Grand Prix Rytme, men i RSG og Efterskole-DM. Derudover er der i 
reglementet mulighed for at give fradrag for passivt redskab 
 
Ad pkt. 6: Der er tekniske udfordringer ved at skulle udfylde skemaerne under 
konkurrencen, da der er flere gymnaster på gulvet end RSG og derfor kan 
samme opsæt som i RSG ikke anvendes. 
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Reglementsændringer til GPR seminar juni 2016 
- oplæg fra reglementsgruppen og URG 

Version 2 Juni 2016 

Forord: Alle ændringer er noteret med rød skrift i reglementsoplæggene.  Ændringerne er primært redaktionelle uden ændringsbetydning. Slettede ord 
eller ændringer, der har betydning fremgår nedenfor: 

BEMÆRK AT TEKST I FELTER KAN FORSÆTTE PÅ NÆSTE SIDE! 

 

 

Generelt reglement: 
Kapitel Gældende tekst Forslås ændret til  

(oplæg version 1) 
Forslås ændret til  
(oplæg version 2) 

Begrundelse 

Generelt Grand Prix Rytme konkurrencerne 
er en udfordring til foreningernes 
mange Mikro-, Mini-, Mini Mono-, 
Pige-, Tweens-, Junior- og 
Seniorgymnaster, der dyrker 
rytmisk gymnastik på hold 

Grand Prix Rytme konkurrencerne 
er en udfordring til foreningernes 
mange Mikro-, Mini-, Mini Mono-, 
Pige-, Tweens-, Junior- og 
Seniorgymnaster og Efterskoler, 
der dyrker rytmisk gymnastik på 
hold 

 Reglement for efterskoler følger 
nu helt GPR reglementet 

Konkurrence-
struktur 
 

 Efterskole DM tilføjes i tabel 
(uden/ med redskab, som enkelte 
rækker) 

 Efterskoler inkluderet 

Alle rækker er repræsenteret til 1. 
runde af forbundsmesterskabet 

Alle rækker undtagen Efterskole 
DM er repræsenteret til 1. runde 
af forbundsmesterskabet 

 Efterskoler DM er et specifikt 
stævne og har derfor ikke krav om 
deltagelse ved 1. runde  GPR DM. 

Et holds placering ved 1. runde er 
således bestemmende for, hvilken 

Et holds karakter ved 1. runde er 
således bestemmende for, hvilken 

 Præcisering af ordlyd, således at 
hold deltagende uden for 



 

Side 2 af 10 
 

division holdet skal stille op i ved 
regionsmesterskaberne samt 2. 
runde af forbundsmesterskabet. 
Ved manglende deltagelse ved 1. 
runde af forbundsmesterskabet 
placeres holdet automatisk i 1. 
division ved regions- og 2. runde af 
forbundsmesterskabet. 
 
 
 

division holdet skal stille op i ved 
regionsmesterskaberne samt 2. 
runde af forbundsmesterskabet, 
også hold deltagende uden for 
konkurrence. Ved manglende 
fremmøde ved 1. runde af 
forbundsmesterskabet placeres 
holdet automatisk i 1. division ved 
regions- og 2. runde af 
forbundsmesterskabet dog kan der 
tages hensyn til karakterforskelle 
fra Regionsmesterskaberne i 
forhold til en ændring af placering 
fra 1. division til 2. division i 2. 
runde af forbundsmesterskabet.   

konkurrence til DM 1. runde 
vurderes ud fra givet karakter og 
ikke placeres i automatisk i 1. 
division. 
 
Tilføjelse af pasus omkring 
mulighed for vurdering af karakter 
givet ved regionsmesterskaberne, 
hvis holdet ikke deltog ved DM 1. 
runde. 
 

Generelle 
bestemmelser - 
underpunkter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generelle 
bestemmelser 

Rækkefølge i underpunkter: 
Dragt/makeup 
Skader 
Ødelagt håndredskab 
Medaljer og pokaler 
Ind- og udmarch til et hold 
Doping 
Musik 
Lysspot 
Koreografiskemaer 
Konkurrencegulv/instruktør 
Oversigt over håndredskaber 
Fradragstabel 

 Rækkefølge i underpunkter: 
Doping 
Dragt/makeup 
Fradragstabel 
Ind- og udmarch til et hold 
Klage 
Konkurrencegulv/instruktør 
Koreografiskemaer 
Lysspot 
Medaljer og pokaler 
Musik 
Oversigt over håndredskaber 
Skader 
Ødelagt håndredskab 

Alfabetisk korrekt opsætning af de 
generelle underpunkter. 
 

Det er tilladt to gymnaster at være 
ét år ældre 
 
 

På ét hold er det tilladt max to 
navngivne gymnaster at være ét år 
ældre. Alle tilmeldte gymnaster på 
et hold betegnes som en del af 
holdet, uanset om de er på gulvet i 

 Præcisering af ordlyd, da den 
eksisterende har givet anledning til 
fortolkninger:   
1) at der må være to for gamle 
med pr. serie  
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konkurrencen.   2) at der må være flere med - blot 
de er reserver og ikke er på gulvet. 

Det er tilladt at benytte sig af én 
genganger på ét hold.  
 

- Det er tilladt at benytte sig af én 
genganger på ét hold. Gymnast er 
altid hjemhørende på 
aldersvarende hold, hvorfor 
optræden på andre hold er at 
betegne som genganger. 

 Præcisering af ordlyd i forhold til 
hvornår man er en genganger. 

  Stiller et hold op med for få 
gymnaster jf. krav i de specifikke 
reglementer trækkes holdets 
udførselskarakter 0,5 point pr. 
manglende gymnast.   

Nyt punkt for at give mulighed for 
at stille op i konkurrence ved for få 
gymnaster og samtidig få en 
gældende karakter (relevant ved 
DM 1. runde) 

Alderstabel Årgange sæson 2017/2018 er 
tilføjet 

 Alm opdatering 

Klage   Klager over hændelser under 
konkurrencer skal være indgivet 
skriftligt inden konkurrencens 
ophør efter præmieoverrækkelse 
til enten speaker, 
dommeransvarlig, 
konkurrenceansvarlig, URG 
kontaktperson for konkurrencen 
eller andet medlem i URG. 

Nyt punkt omkring procedure for 
indgivelse af klage i forhold til 
hændelser under konkurrencer 

Konkurrencegulv/ 
Instruktører 

Kapitel Reglement, Specifik 
reglement:  
Gulvareal: 15X15m (der gives 
fradrag ved overtrædelse) 

Gulvets størrelse er 15x15m i alle 
rækker og serier dog undtaget 
vimpel, hvor gulvareal er 18x18m. 
Ved stævner skal størrelsen 
markeres tydeligt og ved vimpel 
skal de to markeringer foretages 
således at begge gulvstørrelser er 
markeret tydeligt.. Samtidig 
markeres en instruktørboks, så 
denne er synlig for dommere og så 

Gulvets størrelse er 15x15m i alle 
rækker og serier. Ved stævner skal 
størrelsen markeres tydeligt. 
Samtidig markeres en 
instruktørboks, så denne er synlig 
for dommere og så vidt mulig ikke 
til gene for publikum. 

Tekst omkring gulv er flyttet fra de 
specifikke reglementer til dette 
punkt, samt præcisering af 
instruktørboks og dennes 
placering.  
18x18m gulvareal ved vimpel var 
indsat i version 1 og slettet igen i 
version 2. Begrundelse: antallet af 
gymnaster på gulvet er så få at 
URG ikke anser gulvstørrelsen for 
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vidt mulig ikke til gene for 
publikum. 

noget problem, hvorfor der ikke er 
bevæggrund for at øge denne. 

Musik  I tilfælde af udefrakommende 
årsager til musikproblemer f.eks. 
forkert styring af musik eller 
nedbrud af musikanlæg kan 
træner anmode den 
konkurrenceansvarlige og de 
kunstneriske dommere for 
pågældende serie om et møde lige 
efter serien. Lydpasser skal 
indkaldes for at klarlægge årsag til 
hændelse. Der kan så evt. aftales, 
at serien kan laves om, når rækken 
er kørt færdig. 

 Nyt, giver ret til at få behandlet 
udfordringer med musikken med 
det samme. 

Oversigt over 
håndredskaber 

 År: 2020 tilføjet 
Redskab: Efterskole & køller 
tilføjet. 

 Opdatering til kommende sæson. 
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Specifikke reglementer: 
Alle: Mikro/Mini Mono/Mini, Pige/Tweens & Junior/Senior Fri/Senior/Efterskole 

Kapitel Gældende tekst Forslås ændret til  
(oplæg version 1) 

Forslås ændret til  
(oplæg version 2) 

Begrundelse 

Kunstneriske 
muligheder - 
Gymnastiks 
kvalitet 

 Kendetegnene er, at der lægges 
stor vægt på balancer, spring/hop 
(f.eks. ajaxhop eller spagatspring), 
kropsbevægelser (f.eks. bølger) 
samt smidigheds- og akrobatiske 
bevægelser. Grand Prix Rytme 
gymnastik er den yndefulde 
gymnastik med bevægelse til musik 
med og uden håndredskab. Det 
viser stor kropsbevidsthed, 
smidighed og styrke. 

 Genindsat tekst i revideret udgave 
omkring kendetegnene af Grand 
Prix Rytme (var taget ud i 
gældende reglement (okt. 2015). 

Kunstneriske 
muligheder - 
Koreografiens 
struktur 

 Det vil sige, at der skal vises 
forskellige former på figurer f.eks. 
rækker, rundkreds, spids eller 
grupper bestående af forskelligt 
antal gymnaster og alle fronter skal 
vises. 

 Hjælpetest tilføjet 

  Det betyder, at der skal vises 
forskellige overgange som gang, 
løb, hop, spring, rulle eller dreje. 
Overgange skal varieres og må ikke 
ligge i umiddelbar forlængelse af 
hinanden. Der skal vises minimum 
3 forskellige overgange. 

 Hjælpetest tilføjet 
 

Udførsel - serie 
1 og 2 

Max udførelse 9,9 point 
Bonus 0,1 point 
I alt 10,0 point 

Max udførelse   10,0 
point 
SLETTET BONUS 0,1 point 

 Bonus point anvendes aldrig, 
hvorfor de 0,1 lige så godt kan 
medtages i udgangspunktet. 

 



 

Side 6 af 10 
 

Mikro/Mini/Mini Mono 

Kapitel Gældende tekst Forslås ændret til  
(oplæg 1) 

Forslås ændret til  
(oplæg 2) 

Begrundelse 

Reglement, tabel 
serie 2 

Halvdelen af gruppen 8-14 
gymnaster 
Det er tilladt at max. 1 gymnast 
deltager i redskabsserien, som ikke 
har deltaget i serie 1 

 8-14 gymnaster 
Det er tilladt at max. 2 gymnaster 
deltager i redskabsserien, som ikke 
har deltaget i serie 1 

Ønske om mulighed for anvendelse 
af flere gymnaster for at minimere 
antallet af ”oversiddere”. 

Serie 1, tekniske 
muligheder 

For at opnå point skal øvelserne 
udføres og godkendes for hele 
gruppen, og hvis 2 eller flere ikke 
gennemfører sværheden, 
bortfalder den. 
 

 For at opnå point skal øvelserne 
udføres og godkendes for hele 
gruppen, og hvis 1/3 eller flere 
gymnaster ikke gennemfører 
sværheden, bortfalder den. 
 

Incitament til flere gymnaster på 
gulvet, da fradrag bliver mindre 
først tæller ved 1/3 modsat før ved 
2 uanset antal. 
Alignment med AGG reglement  

Serie 2 
(m/håndredskab)  
Pkt 4 

Hvis mere end 2 eller flere 
gymnaster ikke udfører 
sværheden, bortfalder den 

 Hvis 1/3 eller flere gymnaster ikke 
gennemfører sværheden, 
bortfalder den. 

 

Pige/Tweens  

Kapitel Gældende tekst Forslås ændret til   
(oplæg 1) 

Forslås ændret til   
(oplæg 2) 

Begrundelse 

Serie 1, Tekniske 
muligheder 

For at opnå point skal øvelserne 
udføres og godkendes for hele 
gruppen, og hvis 2 eller flere 
gymnaster ikke gennemfører 
sværheden, bortfalder den. 

 For at opnå point skal øvelserne 
udføres og godkendes for hele 
gruppen, og hvis 1/3 eller flere 
gymnaster ikke gennemfører 
sværheden, bortfalder den. 

Incitament til flere gymnaster på 
gulvet, da fradrag bliver mindre 
først tæller ved 1/3 modsat før ved 
2 uanset antal. 
Alignment med AGG reglement  

Serie 1, Hvornår 
tæller en A og B 
sværhed ikke 

- A-sværhed vil ikke tælle som en 
sværhed overhovedet, hvis 2 eller 
flere gymnaster ikke gennemfører 
sværheden. 
- B-sværhed vil blive talt som A-

 - A-sværhed vil ikke tælle som en 
sværhed overhovedet, hvis 1/3 
eller flere gymnaster ikke 
gennemfører sværheden. 
- B-sværhed vil blive talt som A-

Incitament til flere gymnaster på 
gulvet, da fradrag bliver mindre 
først tæller ved 1/3 modsat før ved 
2 uanset antal. 
Alignment med AGG reglement  



 

Side 7 af 10 
 

sværhed, hvis 2 eller flere 
gymnaster ikke gennemfører 
sværheden. 
-B-sværhed vil ikke tælle som en 
sværhed, hvis 3 eller flere 
gymnaster ikke gennemfører 
sværheden. 
 

sværhed, hvis 1/3 eller flere 
gymnaster ikke gennemfører 
sværheden. 
-B-sværhed vil ikke tælle som en 
sværhed, hvis 3 eller flere 
gymnaster ikke gennemfører 
sværheden. 

 

Serie 2 
(m/håndredskab)  
Pkt 4 

Hvis mere end 2 eller flere 
gymnaster ikke udfører 
sværheden, bortfalder den 

 Hvis 1/3 eller flere gymnaster ikke 
gennemfører sværheden, 
bortfalder den. 

Incitament til flere gymnaster på 
gulvet, da fradrag bliver mindre 
først tæller ved 1/3 modsat før ved 
2 uanset antal. 
Alignment med AGG reglement  

Tov, Tøndebånd, 
Vimpel, 
Sidste gruppe, 
”arbejd med 2 
redskaber” 
(gruppe 9,10,11) 

Halvdelen af gruppen arbejder 
med 2 ”X” i minimum 8 takter. 
Redskabet skal som minimum lave 
2 forskellige øvelser. 

Halvdelen af gruppen arbejder 
med 2 ”X” i minimum 8 takter. 
Redskabet skal som minimum lave 
2 forskellige øvelser. Under denne 
sværhed man må ikke arbejde med 
redskaberne sammenlagt i en 
hånd. 

Halvdelen af gruppen arbejder 
med 2 ”X” i minimum 8 takter. 
Redskabet skal som minimum lave 
2 forskellige øvelser. Under denne 
sværhed man må ikke arbejde med 
redskaberne sammenlagt. 

Præcisering, hjælpetest tilføjet. 
 
Version 1 til 2, fjernet ”i en hånd”. 
Præcisering af at sammenlagt 
redskab i to hænder heller ikke er 
tilladt. 

 

Junior/Senior Fri/Senior/Efterskole 

Kapitel Gældende tekst Forslås ændret til  
(oplæg version 1) 

Forslås ændret til  
(oplæg version 2) 

Begrundelse 

Tov, Tøndebånd, 
Vimpel, 
Sidste gruppe, 
”arbejd med 2 
redskaber” 
(gruppe 9,10,11) 

Halvdelen af gruppen arbejder med 
2 ”X” i minimum 8 takter. 
Redskabet skal som minimum lave 
2 forskellige øvelser. 

Halvdelen af gruppen arbejder 
med 2 ”X” i minimum 8 takter. 
Redskabet skal som minimum 
lave 2 forskellige øvelser. Under 
denne sværhed man må ikke 
arbejde med redskaberne 
sammenlagt i en hånd. 

Halvdelen af gruppen arbejder med 
2 ”X” i minimum 8 takter. 
Redskabet skal som minimum lave 
2 forskellige øvelser. Under denne 
sværhed man må ikke arbejde med 
redskaberne sammenlagt i en 
hånd. 

Præcisering, hjælpetest tilføjet. 
 
Version 1 til 2, fjernet ”i en hånd”. 
Præcisering af at sammenlagt 
redskab i to hænder heller ikke er 
tilladt. 
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Bedømmelsesreglement: 
Kapitel Gældende tekst Forslås ændret til 

(oplæg version 1)  
Forslås ændret til 
(oplæg version 2)  

Begrundelse 

Karakterafgiv-
ning 

 Resultatfil (detaljeret) med 
afgivne points for hver 
konkurrence deltagende 
instruktører og dommere.  

 Tilføjet, da der et ønske om at kunne 
se karakterne i detaljer. 

Antal 
gymnaster 

Hvis et hold ikke fuldfører påbegyndt 
konkurrence med minimumsantal 
gymnaster, bedømmes holdet uden 
for konkurrence. Se under 
rækkereglementer (Mikro-Mini-Mini 
mono/Pige-Tweens/Junior-Senior 
Fri-Senior) 

Hvis et hold ikke fuldfører 
påbegyndt konkurrence med 
minimumsantal gymnaster, 
bedømmes holdet uden for 
konkurrence. Se under 
rækkereglementer (Mikro-Mini-
Mini mono/Pige-Tweens/Junior-
Senior Fri-Senior-Efterskole) 

Hvis et hold ikke fuldfører 
påbegyndt konkurrence med 
minimumsantal gymnaster 
fratrækkes holdet 0,5 point i 
udførselskarakter pr. manglende 
gymnast. Se under 
rækkereglementer (Mikro-Mini-
Mini mono/Pige-Tweens/Junior-
Senior Fri-Senior- Efterskole) 

Ønske om at kunne stille op med for 
få gymnaster mod et fradrag 
udførselskarakter 
 

Beregningstabel 
”1/3 af holdet” 

  Se tabel. Nyt kapitel, indsat for at ensrette 
beregning af 1/3 gymnast jf. ændring 
i fradragsberegning, teknisk serie 1 
og 2. 

Dommerteam U 
- Udførsel 

Dommerteam U – Udførsel (serie 1) Dommerteam U – Udførsel (serie 
1 & serie 2 krop) 

 Serie 2 – krop dømmes også efter 
dette 

1. Gymnastisk kvalitet 
Holdning – 0,1 point/gang 

SLETTET  Gives af andet dommerteam 

3. Kropsbevægelser 
Ekstra bevægelser – 0,1 point/gang 

SLETTET  Gives af andet dommerteam 

4. Balancer/Pivot´er 
Tab af balance med støtte ved skridt, 
hånd, fod, eller andre dele af 
kroppen – 0,3 point/gang 
Total tab af balance ved et fald – 0,4 

Tab af balance med støtte ved 
skridt, hånd, fod, eller andre dele 
af kroppen samt total tab af 
balance ved et fald – 0,3 
point/gang 

 Slået sammen til et fradrag 
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point pr gang 
8. Fradrag for hele gruppen 
Samme tekniske fejl/ bevægelse for 
3 eller flere gymnaster – 0,3 
point/gang 

Samme tekniske fejl/bevægelse 
pr. sværhed for 3 eller flere 
gymnaster  
– 0,3 point/gang 

 Præcisering 

9. Bonuspoint SLETTET  Hører ikke hjemme i en 
fradragstabel 

Bold, Tov, 
Tøndebånd, 
Vimpel, Køller 

Små fejl (0,1) 1-2 gymnaster Middel fejl 
(0,2) > 2 gymnaster 
 

Små fejl (0,1-0,2) 1-3 gymnaster 
Middel fejl (0,3) ≥ 4 gymnaster 

 Ændret ud fra et ønske om ikke at 
straffe så hårdt. 

 NY OPBYGNING: 
Generelle fradrag 
Specifikke fradrag 
Andre fradrag 

 Generelle og andre fradrag er ens for 
alle redskaber 
Specifikke er specifikt pr. redskab 
Alle eksisterende fradrag er 
gennemgået for at fjerne dobbelt 
fradrag 
 

Ændringer i dommerskemaer nedenfor er kun til orientering og således ikke en del af beslutningsoplægget i forhold til reglementerne. 

Kunstnerisk 
dommerskema 
– Serie 1 

STRUKTUR 
- Variation i brug af bevægelsesgrupperne 
- Variation i brug af kropsbevægelser 
- Variation i brug af balancer  
- Variation i brug af spring 
- Variation i brug af spring 
- Overgange/forflytninger er flydende og 
alsidige 
-Variation af planer 
-Variation af retninger 

STRUKTUR 
- Variation i brug af 
bevægelsesgrupperne (alle) 
- Variation i brug af kropsbevægelser 
(min. 2) 
- Variation i brug af balancer (min. 2) 
- Variation i brug af spring (min. 2)  
- Overgange/forflytninger er flydende og 
alsidige (min. 3) 
-Variation af planer (alle) 
-Variation af retninger (alle) 

STRUKTUR 
- Variation i brug af alle 
bevægelsesgrupperne 
- Variation i brug af formen på 
kropsbevægelser (min. 3) 
- Variation i brug af formen på balancer 
(min. 3) 
- Variation i brug af spring (min. 3)  
- Overgange/forflytninger er flydende og 
alsidige (min. 3)  
- Brug af alle planer 
-Brug af alle retninger 

Præcisering for at undgå 
fortolkningsmuligheder hos 
dommerne i forhold til, hvor mange, 
der kræves for, at en variation af 
elementerne er til stede. Ordene 
”Brug af” og ”i form af” kan betyde 
forskelligt, så derfor er valgt at 
anvende begge ord. 

 Tilføjet: 
FRADRAG 
FRADRAG IALT 

 Disse overskrifter er glemt ved 
tidligere revidering. 

Kunstnerisk 
dommerskema 

STRUKTUR 
- Variation i brug af bevægelsesgrupperne 
- Variation i brug af 

STRUKTUR 
- Variation i brug af 
bevægelsesgrupperne (alle) 

STRUKTUR 
- Variation i brug af alle 
bevægelsesgrupperne 

Præcisering for at undgå 
fortolkningsmuligheder hos 
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– Serie 2 kropsbevægelser/redskaber 
- Variation i brug af balancer/redskaber 
- Variation i brug af spring/redskaber 

- Variation i brug af 
kropsbevægelser/redskaber (min. 2) 
- Variation i brug af balancer/redskaber 
(min. 2) 
- Variation i brug af spring/redskaber 
(min. 2)  
- Overgange/forflytninger er flydende og 
alsidige (min. 3) 
-Variation af planer (alle) 
-Variation af retninger (alle) 

- Variation i brug af formen på 
kropsbevægelser/redskaber (min. 3) 
- Variation i brug af formen på 
balancer/redskaber (min. 3) 
- Variation i brug af spring/redskaber (min. 
3)  
- Overgange/forflytninger er flydende og 
alsidige (min. 3)  
- Brug af alle planer 
-Brug af alle retninger 

dommerne i forhold til, hvor mange, 
der kræves for, at en variation af 
elementerne er til stede. Ordene 
”Brug af” og ”i form af” kan betyde 
forskelligt, så derfor er valgt at 
anvende begge ord. 

 Tilføjet: 
FRADRAG 
FRADRAG IALT 

 Disse overskrifter er glemt ved 
tidligere revidering. 

 

 



Efterskole DM i rytme 
Sæson 2015/2016: 
 

 - Kursus afholdt for efterskoler (september 2015)  
 - Efterskole DM – samme uge som TeamGym 
 - 2 rækker – frit valg: 
  - en fri serie (18 deltagende hold) 
  - en redskabsserie (8 deltagende hold) 
  
Tilbagemelding: 
Et ønske om inddeling i divisioner 
DM i samme landsdel som TeamGym 



AGG news   
 

      AGG forum & Workshop om AGG dommerstruktur – 14. august 2016 - Materiale/senarier bliver sendt ud primo august 
 
IFAGG konkurrencekalender 2016/2017 
Open Oscar Cup incl. børnekategorier 14-16 oktober 2016 – Rusland 
Open Tampere Cup incl. børnekateg. 09-11 december 2016 – Tampere, Finland 
World Cup I / Challenge Cup I:  10-12 februar 2017 – Tartu, Estland 
World Cup II / Challenge Cup II:  31 marts – 2 april 2017 – Padova, Italien 
VM:     25-26 maj 2017 – Helsinki, Finland 
EM & World Cup III / Challenge Cup III:  19-22 oktober 2017 – Sofia, Bulgarien 
World Cup IV / Challenge Cup IV:  23-26 november 2017 – Chicago, USA 
 
Basiscamp (AGG & GPR) 27.-28. august 2017 
Grundtræning; formål: instruktører skal lære at fejlrette; forudsætning: at gymnasterne er en aktiv del af campen 
Håndredskab GPR 
 
AGG-kursus – reglement og koreografi for instruktører efterår 2016 (15. oktober 2016) 
Gennemgang af reglement af danske AGG dommere 
Hands-on koreografi i praksis med udgangspunkt i et holds koreografi , der allerede og i gang; instruktion af international AGG instruktør 
 
Udtagelseskonkurrence 19-20 november 2016 
 
DM 2017 20-21 maj 2017 
 
Ny konkurrence, evt. ultimo januar/medio marts 2017 
En konkurrence i AGG, 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 afholdes i region vest. Primært danske dommere. Skaber incitament for nye klubber, der vil i gang med AGG 

IFAGG General Assembly 10. juni 2016 Brno Tjekkiet – 2 programs presentation/start 2017 
Forslag stammer fra ekstraordinær GA september 2014 i Finland blev fremlagt. Fremover vil der være 2 koreografier/programs: 

• Kort program hovedsagelig med tekniske elementer, fast kort program tiltænkt som start for at tiltrække nye lande 
• Langt program som det program, der eksisterer i dag 
• Demonstrationsvideo med estisk hold vil blive udarbejdet og være klar oktober 2016 
• Kort program kan igangsættes fra World Cup III oktober 2017 i Sofia, Bulgarien 
• Kort program bliver en officiel IFAGG B-konkurrence 

Danmark stemte for dette forslag            AHP/23-jun-2016 
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