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Mødedato: 25. september 2016 

Mødenavn: URG møde 7 

Sted: Idrættens Hus, Brøndby  

Deltagere: HAJE, IKL, SDR, AHJP (LKOK under enkelte punkter pr. telefon) 

Afbud: NVP, LKOK, CKR, GLY 

Ordstyrer: IKL 

Referent: HAJE 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt, ekstra punkt om elitesektionen som sidste punkt på dagsorden. 

CKR, NVP og LKOK havde på forhånd tilkendegivet holdninger til beslutningspunkter. 

 

2. Orientering fra formanden 

Har været til fælles bestyrelsesmøde med SVØM med inspiration vedr. brug af sociale medier i 

markedsføring. 

Repræsentantskabsmøde 2016 byder på valg til flere poster, herunder formandsposten. 

Musik klagesagen er afsluttet (nævnt på FBST møde). URG mangler at få endeligt besked om 

udfaldet. 

 

3. Status Økonomi 2016 v/CKR 

Status viser at vi p.t. er i underforbrug (31/8). Vi undrer os over at overskuddet er så stort, og der 

skal tjekkes op på, at der ikke er dobbelte / manglende bogføringer. 

FM regnskabet er endelig afsluttet, med overskud. 

IKL efterlyser, at der kommer en bekræftelse på mail, når bilag modtages i bogholderiet (HHE / 

CKR). 

 

RSG overvejer at finde et eller to emner til et internationalt dommerkursus, hvor udgifterne kan 

afholdes i 2016.  

 

Indkøb af stop-ure: Der indkøbes 2 stopure til dommerkufferten (IKL sørger for indkøb). 

Efterfølgende vedligeholdelse ligger i dommergruppen. 

 

Beslutningspunkter: 

4. URG sponsor regler v/IKL 

Dokumentet ændres / præciseres i henhold til ordlyd for gældende kontrakt med DSC.  

Inger reviderer og sender ud igen til endelige beslutning. 

 

5. Stævnekalender URG v/SDR 

1.  2017 - Udestående stævnekalender, beslutninger fra sidste møde 

AGG stævne i januar mangler værtsskab. Der er forespørgsler ude, og hvis disse ikke melder 

positivt tilbage må vi vente med at holde dette stævne til sæsonen efter.  

SM i GPR = 1-dags stævne, lørdag d. 4/3 i Espergærde. 
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FM/JM – Silkeborg, lørdag d. 18/3. Stævnet afvikles således at 1 aldersgruppe afsluttes ad 

gangen for både fynske og jyske hold (startrækkefølge ved lodtrækning). Medaljesæt som 

hidtil, med FM og JM medaljesæt. 

DM GPR tweens/pige/junior/senior – 7. maj Odense. SDR sender mail til Espen om at rette 

på hjemmesiden. 

 

2. URG stævnekalender 2018 - 2019 

Forslag til datoer i bilag til dagsorden. 

AGG udtagelseskonkurrencen bliver liggende indtil videre, Elitesektionen har møde d. 6/10 

og drøfter alternativ dato. 

SM: URG vil gerne igen forsøge med kombineret GPR / RSG stævne, men kun med RSG 

junior / senior i kombination fro 2018. Modellen skal arbejdes grundigt igennem, så det 

bliver hensigtsmæssigt for både tilskuere og gymnaster. 

Øvrige:  

Princess Cup tilføjes i kalenderen, samt AGG national konkurrence i januar, uge 3. SDR 

beder Espen opdatere hjemmesiden, og lade klubberne byde ind på datoerne (GymNyt). 

Senest d. 1/12 indgives ønsker for 2018. Foreningerne kan allerede nu byde ind på 2019, 

men endelige stævnekalender for 2019 kan først besluttes, når 2018 er fastlagt. 

6. Elitesektionen AGG v/AHJP: 

1. Indstilling om brugerbetaling til dommerpulje 

Indstillingen godkendt for 2017. Der skal for 2018 arbejdes videre med modellen, evt. en 

nivellering af beløbet for hold, der rejser hyppigere. 

Det kan ikke lægges på udtagelseskonkurrencen i 2016, da vi ikke må opkræve ekstra gebyr 

i forhold til GymDanmarks økonomiske retningslinier. 

Til spørgsmål fra LKOK: Forslaget gælder også for børnehold. 

Der laves en tilmeldingsprocedure via GymDanmarks hjemmeside (elitesektionen). 

Formidling til miljøet (elitesektionen). 

 

2. Indstilling om ændret udtagelsesprocedure 

Det indstilles, at DM i maj bliver en ekstra mulighed for at kvalificere sig til efterårets 

konkurrencer.  

Det skal præciseres, at kvalifikation sker for konkurrenceåret (kalenderåret), og at der skal 

ske en genvurdering, hvis holdene udskifter gymnaster henover sommerferien. 

Genvurdering skal ske inden tilmelding til konkurrence. 

Indstillingen godkendt af URG. 

 

3. Indstilling om afholdelse af internationale B-konkurrencer i GymDanmark regi 

2017 

Elitesektionen har fået en entydig melding fra Ifagg om, at der ikke findes private 

konkurrencer i Ifagg regi (B-konkurrencer), men at det er GymDanmark som medlem af 

IFAGG, der skal stå som officiel stævnearrangør. Indstilling fra elitesektionen om en aftale 

med Greve for 2017. 

Kommentarer: Greve og elitesektionen skal koordinere dommernes hotel, transport og 

forplejning (sammen). Vigtigt ikke at pålægge foreningen omkostninger, hvor de ikke selv er 

inde over. Dommerbesætningen foretages af elitesektionen. Stævnegebyret betales af 

Greve. 

Tilføjes, at alle stævneomkostninger afholdes af Greve G&T. Invitation til konkurrencen 

udarbejdes af Greve men godkendes af elitesektionen. Desuden tilføjes at 

junior/seniorgymnaster skal indløse Ifagg licens. 
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Der skal laves en stævneaftale for 2017 med Greve, som bl.a. beskriver proces mht. 

indberetningspligten på karakterer, navne mv. (elitesektions opgave). 

 

Indstillingen godkendt af URG incl. LKOK pr. telefon. 

 

I forhold til 2018 og fremadrettet, vil Easter Cup stævnet og forhold for dette, blive taget på 

et kommende møde. 

 

 

7. Grand Prix arbejdsgrupper:  

1. Stævnekontrakt v/IKL 

Kommentarer er indkommet pr. mail og endelige forslag fremsendt til beslutning. De sidste 

kommentarer tilføjes - bl.a. afsnit med sponsorer skal erstattes af henvisning til URG 

dokument med retningslinjer for sponsorer.  

Budget – drøftelse: Flertallet mener, at dette ikke skal laves af foreningerne, men der skal 

laves retningslinjer for de udgifter, som foreningen bør bruge inden for de forskellige 

udgiftsposter, eks. oppyntning af hallen, max. kuvertpris for forplejning, trykning af 

programmer mv.  

 

Vi beslutter: at regnskabsmodellen udbygges (på grundlag af nuværende skabelon fra SDR), 

og at der afholdes møde med alle værtsklubber, med min. 1 person fra stævnegruppen, 

hvor stævnet gennemgås – herunder explicit økonomien. Det er den URG-stævneansvarlige, 

der har ansvaret for at kontrakten laves for hvert stævne. 

 

Efterskolerne skal have deres egen stævnekontrakt. 

 

IKL tilretter og sender stævnekontrakt ud til endelige godkendelse i URG. Målet er at lægge 

det ud på hjemmesiden inden årsmødet, så eventuelle kommentarer er mulige her. 

 

2. Drejebog Grand Prix stævner v/IKL 

Alder for linjedommere ændres til 14 år (juniorgymnaster). 

Det skal præciseres overfor kontoret, at print af diplomer skal foretages, så rækkerne ligger 

sammen, og holdvis. Vigtigt så værtsforeningen ikke skal bruge tid på sortering. 

IKL tilretter med ekstra kommentarer, og sendes ud til endelige beslutning, sammen med 

stævnekontrakten. Det bemærkes, at drejebogen er dynamisk. 

 

3. Forslag til stævneregnskab opstilling v/IKL 

Stævneregnskab skabelon fra SDR anvendes. IKL og SDR sætter flere ord på i fællesskab. 

 

4. Efterskole DM i Rytme v/LKOK 

Opdeling i divisioner foreslås på grundlag af sidste års DM. 

Kommentarer: Problematisk at opdele efter sidste års DM, da erfaring viser, at skolerne kan 

have gode gymnaster det ene år og knapt så gode gymnaster næste år. Desuden giver en 

opdeling af skolerne i A- og B- skoler, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til skolernes 

image og markedsføring.  

 

Opdeling skal ske på dagen i stedet (eks. ved 18 hold deles i 2 divisioner, dvs. der uddeles 

medaljer til hold nr. 1,2,3 til 1. division og nr. 9,10 og 11 for 2. division).  

Opdeling i divisioner følger Grand Prix reglementet. 

LKOK deltog i beslutningen pr. telefon, og beslutningen vedtaget. 
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Debatpunkter v/HAJE:  

Der tænkes en kort debat omkring følgende emner, samt (hvor det skønnes hensigtsmæssigt) nedsættelse 

af arbejdsgrupper, der får til opgave at komme med et konkret beslutningsoplæg til URG inden for en fastsat 

tidshorisont. 

 

8. Opfølgning på GPR seminar: ”Begynderrække” og inddeling i divisioner 

Emnet tages op på week-end dommerkurset, og evt. spørge Karina (som stillede forslaget på GPR 

seminaret) om hun vil være tovholder på en arbejdsgruppe, og komme med et oplæg. 

9. Opfølgning fra GPR seminar: gulvstørrelse 

Emnet tages op på week-end dommerkurset, og evt. indgå i ovenstående arbejdsgruppe. 

10. Opfølgning fra sidste møde: retningslinjer for lydniveau  

Tilkendegivelser om bordet, at lyden ofte er for høj. Det afhænger af hvor højt der er til loftet, hvor 

meget tilskuerne larmer osv., så der kan være forskel på musikkens højde fra prøvegulv til reel 

konkurrencesituation. 

Vi skal overholde arbejdstilsynets regler (dommerne er på arbejde). Der findes en decibel måler, til 

at konstatere dette. 

Vi spørger kontoret /Ditte, om der er GymDanmark retningslinjer for musikkens højde. 

Info fra Sundhedsguidens hjemmeside: Musik i normal lydstyrke: 80 db. Over 80 giver risiko for 

høreskader. Arbejdstilsynets regler: max. 85 db ved 8 timers arbejde. 

Vi kan teste de 85 decibel ved 2 konkurrencer til prøvetid og med tilskuere på 

(udtagelseskonkurrence og Julekonkurrence). Det skal meldes ud til alle klubberne, at de to 

konkurrencer afvikles på denne måde. Der indkøbes en decibel måler eller findes en App, der kan 

måle dette. Der udnævnes en URG-ansvarlig, der er ansvarlig for denne opgave på dagen. 

Orienteringspunkter: 

 

11. Status på projektgruppe ”konkurrenceansvarlige”. 

Projektgruppe: har møde i oktober, hvor emnet tages op (LKOK) 

 

12. URG kommunikation via ”grupperum/ekstranet”. 

Status v/CKR. Afventer CKR deltagelse på næste URG møde. 

 

13. Resultatformidling 

Status i forhold til det svenske system v/LKO. Der afventes svar fra Hanne J omkring om vi er 

tvunget til at bruge dette system. Kostpris 1.500 kr. pr. konkurrence, og hvad er inkluderet i dette. 

Johan (systemejer) har oprettet konkurrencerne med brugernavn/pw og vi har selv indtastet alt 

data. Stadig issues i forhold til fejlfri benyttelse, offline adgang for haller med dårligt netværk, samt 

server nedetid når vi afholder samme dag som TeamGym og Idrætsgymnastik. 

HAJE kommentarer: det er ikke svar fra Hanne J men fra kontoret (Ditte/Hanne H). 

 

14. Årsmøde 2016 

Afholdes d. 29.-30. oktober 2016. Valg og kandidater. 

På valg, lige år:  

 Formand (Hanne), Camilla Kruse, Anette Hjermitslev, Gitte Lylloff 

 Regionsansvarlig: Nicoline V. Pedersen 

På valg, ulige år: 

 Næstformand (Beth), Lotte Kok, Susanne Drygaard, Inger Klüwer 

  

Status: 3 ledige poster, mulige kandidater debatteret.  
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15. Næste møde, fastsættes til: 

Torsdag d. 10/11 kl. 17-21. 

Valg af referent: LKOK og mødeleder: SDR. Agenda for første møde: fastlæggelse af arbejdsgrupper 

og forretningsorden for det kommende arbejdsår. 

 

16. Elitesektionen – ekstra punkt 

3 medlemmer af elitesektionen har meddelt at de ønsker at udtræde efter årsmødet. 

Reetablering debatteret – mange arbejdsopgaver (”rugbrødsarbejde”, kun en lille del er udvikling). 

 

Der laves en GymNyt, at der er ledige poster og at man kan melde ind på opgaver indenfor AGG 

sektionen, inden årsmødet. Skriv et par ord om dig selv. Profil: AGG interesseret/erfaring som 

gymnast eller instruktør. 

 

DHG har budt ind med en ressource, som gerne vil deltage, hvilket modtages positivt, 

vedkommende kontaktes. 

 

Afvikling af opgaver for nuværende elitesektion:  

 

A-camp i januar: 

Instruktører: AHJP og MLOLK vil gerne finde instruktører.  

 

Udtagelseskonkurrence: 

- Møde med værtsklub – stævnekontrakt SDR 

- Dommerbesætning + fly  AHJP + MLOLK (+ HAJE på cc:)  

- Hotel + forplejning  HAJE + værtsklub 

Overnatning sker lokalt denne gang. 

 

17. Eventuelt 

Der er klager fra udvalget på tidshorisonter på de opgaver der kommer fra kontoret, som er for 

korte. Det er ikke fair, at der kommer omfattende opgaver med korte deadlines. HAJE har nævnt 

dette for Ditte. 

 

Tøjsponsor – mail fra Anders. IKL besvarer mail, at vi ikke p.t. har landshold eller behov for fælles 

beklædning. 

 

18. Godkendelse af referat 


