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Mødedato: 29. februar 2017 kl. 10.00-16.00 

Mødenavn: URG møde 6 

Sted: Parkvej 78, Tåstrup (TIK klubhus)  

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), Helle Jensen (hje) og Lotte Kok (lko) 

Afbud: n/a 

Ordstyrer: Susanne Drygaard 

Referent: Camilla Kruse 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Uddannelse ved Jonas Vestergård og Pil Lindekron (90 minutter) 

 

- Indhold (det hørte vi  ) :  
Nogenlunde enighed om at der skal ændres i GP og AGG reglementet for de mindste  
Træneruddannelse skal have stort fokus 
Stort spænd mellem karakterer? Skal der være karakterer eller finskmodel med tilbagemeldinger?? 

 
Umiddelbare refleksioner og ideer fra Pil og Jonas:  
DM for de mindste skrottes…  
Kan vi i stedet lave små konkurrencer lokalt med fokus på udvikling, feedback og kompetenceudvikling hos 
både gymnaster og trænere.. ??  

Kan vi se til Finland?? Udvalgs studietur til Finland.. ??   
 

Kan man lave ”belønning” for de klubber der formår at have gymnaster i alle aldersgrupper.. Faciliterer til 
fastholdelse og samarbejde på tværs i klubben 
Kan man belønne på baggrund af udvikling fremfor belønning af vinderen og gymnasten/holdets aktuelle 
niveau? 

-  
 

3. Godkendelse af referat med tilhørende bilag. 
Godkendt – med note om at vi skal være skarpe på hvordan vi rent teknisk skriver ind 
når vi efter mødet har ændringer til referatets beslutninger 
 

4. Orientering fra formanden 
Lotte orienterede kort omkring formanden for GymDanmarks tanker omkring ny 
struktur i Forbundsledelsen. Der er ikke implementeret endnu. 
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Debat omkring, hvordan vi får højere takst til dommerne.  
Udvalget beder Lotte gå retur til FBL og bede om at taksten bliver højere for vores 
dommere og følger DIF´s Tariffer 
 

5. Status Økonomi 2017 & Budget 2018 v/CKR (se bilag 1-4) 
Camilla gennemgik kort hvordan processen havde været omkring budget 2018.  
RSG fik vejledning i hvordan budgetskema på landshold skal udfyldes. 
 
Regnskab 2017 ser fornuftigt ud – mange indtægter på nuværende, de fleste udgifter 
mangler stadig 
 

6. Kort gennemgang af årsregnskab for URG (bilag 5) 
Regnskab for 2016 ser fornuftigt ud. CKR laver udkast til årsmøde for hver disciplin i 
forhold til hvilke poster der har givet under og overskud 

 
 
Beslutningspunkter: 

1. Medaljer ved AGG Udtagelseskonkurrencen indsendt af AGG sektionen v/AHI 
Indstilling AGG sektionen (bilag 6), budget for AGG udtagelseskonkurrence 2017 (bilag 
7) 

1) AGG konkurrencen afholdes fremover som en selvstændig konkurrence med 
medaljer og diplomer i alle rækker.> 
 
Udvalget ønsker ikke, at der skal være medaljer til udtagelseskonkurrencen, da der 
skal være fokus på udviklingen hen over en sæson 
 
URG indstiller til, at der bliver uddelt et diplom kun med karakter og tak for 
deltagelsen 
 
URG indstiller til større fokus på tilbagemeldinger til trænerne ala Sorø cup med 
mundtlig tilbagemelding sat i struktureret orden. 
 

2) AGG udtagelses konkurrencen afholdes fremover efter samme struktur som DM i 
AGG – med indledende runde og finale for alle alderskategorier.  
 
Udvalget bakker op om to runder. 
 

2. Stævnekalender URG v/SDR 

1. 2017 
JM/FM GPR: evaluering og beslutning om fremadrettet struktur 
Indstilling: Samlet stævne, men en fælles afslutningsceremoni (uddeling af 
JM/FM i samme rækker samtidig), da den tog 1 time i år. 
 
Indstillingen er, at det er et samlet stævne 2 konkurrencer men samme dag og 
at udmarch/præmieoverrækkelse bliver struktureret bedre så den ikke er så 
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lang. 
 
Derudover så skal der kigges på hvordan programmet skal sættes sammen så 
det kommer gymnasterne bedst til gavn. Set i forhold til hvordan rækkerne og 
reglementerne mikser i mellem hinanden, og hvor meget dommerne skal 
omstille sig  
 
- SM RSG/GPR: tilbagemelding fra miljøet omkring dette og beslutning om 
fremadrettet struktur. 
Indstilling: Flertalsbeslutning URG på baggrund af tilbagemeldinger fra 
foreninger med både RSG og GPR i samme årgange. 
 
URGs indstilling til SM 2018 – er at stævnet ikke bliver samlet RSG og GPR Men 
at GPR SM afholdes lørdag d. 3 marts og at den 4. marts bliver der afholdt SM 
junior/senior RSG 
 
Greve spørges, om de kan komme afholde sm i 2017  i Rsg 
 

2. 2018 
- Henvendelse fra DHG omkring at DM 2 runde ligger som endagsstævne på 
søndag, og har Pigerækken med, der er konfirmationsramt. Ønske om at stævnet 
flyttes til lørdag. 
Indstilling: Grundet konfirmationer i Pigerækker skal stævnet ligge lørdage 
 
 
I 2018 – stævnet allerede om lørdagen – det er en fejl i GymDanmarks kalender 
 
- DM 2. runde er to meget korte stævner, skal de lægges sammen til ét stævne? 
(LKO) 
Indstilling: Flertalsbeslutning i URG 
 
Udvalget indstiller til, at vi på seminaret beslutter sammen med klubberne 
hvordan fordelingen af hold skal være når vi i 2019 afvikler DM 2. runde i samme 
weekend.  
 
- Status fra SDR 
 

3.  2019 
- Status fra SDR 
Spørgsmål fra Beth, kunne det tænkes at der skal kigges på strukturen på 
konkurrencerne i forhold til øst/vest fordelingen af DM – tages op på seminaret. 
Hvis der er mange Øst hold, skulle fordelingen måske være s gange øst en gang 
vest osv.  
 
Orienteringspunkt: 
- General stævnekontrakt udarbejdes gældende fra 2017/2018 
 

4 – hvordan skal dele divisionerne til Efterskole DM? 
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Inddeling i divisioner Efterskole DM Rytme 2017 

Præmisser: 19 hold stiller i fri serie: 

Der skal som minimum være 7 hold i første division, efterfølgende inddeles ved karakterforskel 
på 3.0. Er der ikke en sådan forskel, inddeles med 10 hold i første 1 division og 9 hold i anden 
division. 

3. Struktur og kommunikationsvej for AGG/RSG/GPR aktiviteter v/LKO & IKL 
Struktur og kommunikation bør være ens for alle tre discipliner, således at man som 
instruktør, forening eller gymnast kan finde alt information omkring stævner, 
trænerkurser, hjælpemateriale m.m. ét sted. Dette skal være GymDanmarks 
hjemmeside.  
 
Indstilling:  
Kommunikationsflow for AGG, RSG og GPR skal være via GymDanmarks hjemmeside. 
Information omkring konkurrencer skal ligge tilgængeligt på denne side mindst 1 uge 
før konkurrence 
Information omkring trænerkurser m.m. skal ligge på GymDanmarks hjemmside 
Drejebøger, programskabeloner, infobrev skabeloner, regnskabsskabeloner skal ligge 
under ”Værtsforening” for alle 3 discipliner. 
 
Beslutning 
Udvalget er enige om at al information skal ligge på Gymdanmarks hjemmeside. Hver 
disciplin sikrer at materialet bliver udarbejdet. 
 

 
4. Underudvalg til Elite i RSG v/SDR 

RSG sektionen har indkaldt til brainstormings elitemøde torsdag den 20.04.17 med 
træner, som i dag har forbindelse til lands- og rekrut træningen. Dette har vi gjort, da vi 
ønsker at nedsætte et underudvalg, som skal arbejde/hjælpe med elitearbejdet indenfor 
RSG. Måske det skal ligne strukturen i AGG, men alt er kun på tegnebrættet endnu.  
Men vil gerne have URG´s accept til at arbejde videre med dette. Pt kan der blive nedsat 
et udvalg, hvor der selvfølgelige skal afklares, hvilke beføjelse de har, og der skal 
udarbejdes et oplæg til hvordan elitestrukturen i RSG skal være fremover.   
Tænker ikke dette kommer til at koste det helt vilde, men der vil komme til transport og 
mødeudgifter. 
 
Indstilling: 
Godkendelse af dette underudvalg. 
Forslag kunne væe jf. vores Arbejdsgrundlag, at det er fælles for både RSG og AGG. 
Medlemmer bør repræsentere elitemiljøet i de to discipliner. 
 
Beslutning: Udvalget bakker om op om indstillingen 
 

5. Dommergebyr Easter Cup 2017 (besluttes efter debat pkt. 7) 
Jf. URG møde beslutning (bilag 8 & 9) og referat af Aktivitetsmøde 2016 (bilag 10), skal 
der betales dommergebyr for deltagelse i Internationale konkurrencer i Indland og 
Udland. Jf. Stævnekontrakt (bilag 11) tilfalder alle indtægter for Easter Cup til Greve 
Gymnastik og Trampolin. Dette betyder, at også indbetalte dommergebyrer for hold, der 
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kun deltager ved Easter Cup, tilfalder Greve. 
Fakta: 
Budget for dommergebyr 2017: 9000,-. 
Indbetaling for hold, der rejser udlands: 8500,- 
Indbetaling for hold, der kun deltager i Easter Cup: 9500,- (primært børnehold) 
Afholdelse af Sorø Cup og Easter Cup i forhold til dommerudgifter på samme præmisser, 
dvs URG har ingen udgifter på hverken Sorø Cup eller Easter Cup, da alle udgifter 
herunder dommerudgifter afholdes af Greve.  
 
Indstilling: 
At der ikke skal opkræves dommergebyr for deltagelse i Easter Cup for hold, der ikke 
skal betale dette gebyr af andre årsager.  
Dette med begrundelsen: 
- Overfor miljøet vil det være svært at forsvare, at der indkræves et gebyr uden at URG 
afholder udgifterne som gebyret skal dække, samt at beløbet vil tilgå direkte til 
afholdende forening. 
 
Beslutning: URG vælger efter enig afstemning - at omstøde den formulering omkring 
hvornår en klub skal betale 500 kr. til dommerpuljen. Det besluttes at URG ikke vil 
opkræve de foreninger der har deltaget til Eastercup og IKKE været ude og rejse. 
 
Dette grundet, at kommunikationen omkring gebyret ikke har været meldt ordentligt ud 
i miljøet. Samt at vi i URG ikke har en udgift at binde gebyret op omkring, da vi 
efterfølgende i URG har besluttet at alle indtægter og udgifter til Eastercup ligger i  
Greve Gymnastik og Trampolins eget regnskab. 
 
Derudover så er det nu er muligt at samle arrangementsgebyrer og deltagergebyrer og 
det kigges der på i URG før tilmelding til kommende sæson. 

 
 

6. Strategiske Spor v/LKO 
Behandling og godkendelse af de samskrevne strategiske spor for URG (bilag 12) 
Indstilling: Godkendelse af sporene og beslutning om den videre process.  

 
 
Debatpunkter:  
 
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. 
 

 
7. Klubstævner i AGG v/AHI 

Vi skal tage stilling til om vi vil være en del af disse fremadrettet, og hvilke vilkår det er 
på, uanset overskud/underskud.  
Under dette punkt vil jeg også gerne debattere, hvordan vi som udvalg ser klubstævner 
i agg, set ift. A/B/C konkurrencer. 
Bilag 13 – Indstilling fra den gamle AGG sektion 
Bilag 14 
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 – Mailkorrespondance mellem Præsident IFAGG og AGG Sektionen 
 
Det er B-konkurrencer der tæller for Dommerne – hvorfor det er mere attraktivt at 
komme til danmark og dømme i de uger. 
 
Fordele og ulemper: 
Ulemper:  
Ingen medaljer til de udenlandske hold 
Ingen reklame på Ifaggs eller Gymdanmarks hjemmeside 
Ingen point til de internationale dommere der kommer til konkurrencen, så de ikke kan 
avancere i level 
 
Fordele: 
Kan selv lave rammerne 
Kan selv invitere andre lande 
 
Udestående: 
Ved en klubkonkurrence skal det så være elitesektionen der er ind over?  
Eller må foreningen selv bestemme over dommerne ved klubkonkurrencer 
AHI udarbejder et oversigtsskema over forskellene mellem B og C konkurrencer. 
 
 

8. Dommerpleje i Grand Prix Rytme v/FAN & LKO 
Da vi ikke må hæve dommerhonoraret, må vi ses om der er andre ting som kan bruges 
som dommerpleje. Gavekort er ikke en mulighed. Kunne det være en dommermiddag? 
Opgaven bæres over i dommergruppen af IKL, som undersøger hvad der skal til? Forslag 
at alle dommere kommer med ud og spise en dag af dagene på 2 dages stævner. 

 
  

Orienteringspunkter: 
 

9.  Kort status fra arbejdsgrupperne  
AGG: 
Info fra seminar i Padova - herunder short program 
IFAGG vil gerne indføre et short program, der er en fast program for nybegyndere. 
Reglement kommer efter VM, og første konkurrence bliver i efteråret. 
Beregnet til nye hold, serie 1:30-1:45 minutter, 6-10 gymnaster på gulvet, ingen acro 
og ingen løft. Det er udformet til junior/senior og ikke børnehold. 
 
RSG: 
N/A 
 
GRP-grupperne: 
Reglementsgrp har holdt møde og kommer til næste URG møde med et oplæg til 
revideret reglement, samt opdateret GPR katalog. 
Dommergruppen evaluerede efter DM 2. runde Mikro/Mini. Der samles op på dette. 
 
Seminarieopfølgning: 
Rækkefølgeforslag: AGG, GPR, RSG, en fælles tilmelding for hele dagen. 17.6.17.  
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(kl. 9.30-17.00) 
 

10. Valg af referent og mødeleder  
Referent: Fie 
Mødeleder: Inger K 
 

11. Eventuelt 
Fælles basis camp for RSG, AGG og GPR for instruktører og gymnaster med international 
instruktør fra AGG verden.  
 
Stævnekalender for 2019 overdrages til LKO fra SDR. 
 
Evaluering af året, der er gået i forhold til forskellige konkurrencer (AHI & LKO), oversigt 
udarbejdes til kommende møde.  
 
 

 
 

12. Godkendelse af referat 
 
 
 


