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Mødedato: 16. januar 2017 kl. 20.30-21.30 

Mødenavn: URG møde 3 

Sted: Skype møde  

Deltagere: Anna Hillestrøm (ahi), Camilla Kruse (ckr), Fie Arndal (fan), Hanne Enevoldsen 
(hen), Inger Kluwer (ikl), Susanne Drygaard (sdr), Beth Thygesen (bth), Helle 
Jensen (hje) og Lotte Kok (lko) 

Afbud: n/a 

Ordstyrer: Camilla Kruse 

Referent: Lotte Kok 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 
 

2. Oplæg vedr. strategisk spor 5 (vedhæftet denne mail, rød = udfyldt af mig jf sidste 
møde) 
Oplæg gennemgået og tilrettet i forhold til indkomne kommentarer, vedhæftet som 
bilag 1. 
 

3. Gennemgang af spørgeguide - er vi igennem alt? (vedhæftet denne mail) 
Kort gennemgået i forhold til om vi har haft alle punkter med i første oplæg. Vedhæftet 
som bilag 2. 
 

4. Henvendelse fra Næsby 
Henvendelsen er behandlet og der er sendt svar til foreningen. 
 

5. Stævnekalender 2017-18 v. SDR 
Gennemgang af diverse hængepartier i forhold til at få 2017-2018 helt på plads. Der 
meldes ud til foreningerne i forhold til tildelte stævner og kontaktpersoner 
 

6. Valg af referent og mødeleder til næste møde 19.02.2017 
AHI referent og IKN mødeleder 
 

7. Eventuelt 
n/a 
 

8. Godkendelse af referat 
Referat udsendt og godkendt pr. mail 
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BILAG 1, URG møde 3, 16. januar 2017 
 
Skabelon til resultat- og procesmål for 
aktivitetsudvalg 
1) Resultatmål – MÅLBART 

Hvor mange af de ikke-konkurrenceaktive foreninger i GymDanmark skal 
have været aktive inden for jeres disciplin i 2021? Indsæt tal __9-12______ 

 

2) Procesmål – Skal sikre os succes med målopfyldelsen  

Hvad skal gøre de ikke-konkurrenceaktive foreninger aktive i GymDanmark?   

(Sæt ét kryds) 

X Få flere til at deltage i konkurrencer (mentor ordning, for nye foreninger, 
konverterting af børnegymnastik til GPR mikro gymnastik) 

X Nye aktiviteter, der er målrettet dem, der ikke vil konkurrere (”Søstjerne 
stævnet”, GPR mikrorække uden konkurrence) 

X Markedsføring af nuværende aktiviteter og tilbud  
 1) Kontakte foreninger, der ikke har aktiviteter indenfor GymDanmark 

X Hjælpe foreninger i gang med at udbyde jeres disciplin  
1) startpakke indeholdende kontaktdetaljer, video link, oversigt over 
aktiviteter, praktisk hjælp, mentor ordning; inspiration fra Finlands AGG 
akademi 
2) Konsulent, der tager kontakt til foreningerne 
3) konverterting af børnegymnastik til rytmisk gymnastik 
4) 1-2 hold gratis med til stævner/konkurrencer 
5) Mentor ordning for nye foreninger 

X Age Development konkurrence under FIG reglement (konkurrence med 
tvungne basis elementer, der er tiltænkt til at hjælpe foreninger i gang 
med RSG) 

� ….. 

o Hvem er målgruppen for indsatsen? (Sæt ét kryds)   

� Gymnaster 
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X Instruktører  

� Foreningens bestyrelse 

� Andre?  

Beskriv indsatsen meget kort:  
Der skal udarbejdes en startpakke, som tænkes som en samlet pakke for hele 
GymDanmark præsenterende de tilbud som GymDanmark kan præsentere. Vi tænker 
at der udarbejdes en skabelon, der udfyldes af alle, således at man kommer med en 
samlet ens pakke.  
Alle foreninger har børnehold, der ligger tæt op af rytmisk gymnastik. Dem vil vi vise 
hvor lidt forskellen er mellem rytmisk gymnastik og deres dagligdag. da nogle har 
modstand mod konkurrence eller indskrevet i vedtægter at de ikke må deltage i 
konkurrencer, vil vi starte et stævne op, der ikke er en konkurrence, men kom og 
deltag.  
Det er foreslået at vores gpr mikro-rækken overgår til denne således at en udtalelse 
modtages modsat en medalje. Inspiration kan hentes fra Finlands AGG struktur. 

___________________________ 

Vær opmærksom på, at I ikke kommer til at skabe tilbud, der henvender sig til andre 
hold/gymnaster/instruktører for allerede konkurrence-aktive foreninger. Det er de 
foreninger, som ikke er konkurrenceaktive, der er målgruppen. 

Det er også tilladt at byde ind på de andre spor – i 
samme skabelon: 
 

1) Resultatmål – MÅLBART: 

Hvad vil vi måles på i år 2021: Beskriv og indsæt tal_ 
I 2021 er der 9-12 nye foreninger repræsenteret i konkurrenceregi (AGG/RSG/GPR) 
samt i alt 12-16 nye foreninger/efterskoler/højskoler deltagende i aktiviteter under 
URG. 

 

2) Procesmål – Hvad skal sikre succes med målopfyldelsen  

Vi vil nå målet bedst ved at… Formuleres i én sætning –  
Sikre at nye foreninger ikke skræmmes væk ved første kontakt med 
konkurrencemiljøet, samt at tilbyde et alternativ for de foreninger, der ikke må 
deltage ved konkurrencelignende aktiviteter.  
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Indsatsen er rettet mod målgruppe (Gymnaster, foreningsformænd): 
Instruktører i foreningerne/lærere ved efterskoler/højskoler 

 

Beskriv indsatsen meget kort: 

1) GPR/RSG/AGG: Fælles startpakke for alle udvalg ønskes udarbejdet med 
kontaktdetaljer for udvalg, præsentation af udvalg og deres aktiviteter, videolink til de 
forskellige aktiviteter, oversigt over de enkelte udvalgs aktiviteter og hvor fås praktisk 
starthjælp til at komme i gang. 

2) RSG: Age Development Stævne, begynderaktivitet, hvor serieindhold er givet via 
reglementet. 

3) GPR: Aktivt kontakte nye foreninger, men hvad kan vi byde ind med. mange har 
allerede børnehold, der er rytmiske, men kender ikke vores verden eller tilbud. Her 
skal vi sikre, at de ikke skræmmes væk grundet manglende begynderrækker. 

4) GPR/RSG: 1-2 hold fra nye foreninger inviteres gratis med til konkurrencer under 
Udvalget. 

5) GPR/RSG: Mentor ordning for nye foreninger, således at de får en erfaren 
instruktør og/eller dommer med på sidelinjen for at hjælpe dem i gang på bedste vis. 
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