REFERAT AGG Sektionsmøde

Nr. 5 – 18. april 2017

Mødedato:

18. april 2017 kl. 17.30

Mødenavn:

AGG Sektions møde 5

Sted:

Gerthasvej 10, st. mf., 5000 Odense C

Deltagere:

Louise Skytte Andersen, Karoline Lender, Anna Hillestrøm, Hanne Jensen

Ordstyrer:

Louise

Referent:

Hanne

1.

Godkendelse af dagsorden, valg af ordstyrer og referent

2.

Nyt fra URG v/Anna
Intet nyt – der er først møde om 14 dage.

3.

Gennemgang og opdatering af kommissorium
Se Dropbox.
Vedr. økonomi: Der efterlyses større gennemskuelighed i forhold til budgetprocessen i URG; da tidshorisonten
for input fra AGG sektionen til aktiviteter og budget har været meget kort.
Louise retter til og sender rundt, så vi kan kommentere. Herefter sendes til URG til godkendelse.

4.

AGG Camps
Dato for basiscamp i Odense: Der er mulighed for at få d. 1/10 i Dalum hallerne. Beslutning på næste møde.

5.

AGG konkurrencer
Opfølgning fra sidst: Indstilling vedr. udtagelseskonkurrence
Indsendt til URG d. 27.marts. Status v/Anna. Punktet er ikke behandlet – er på dagsorden til URG møde om 14
dage.
Easter Cup - evaluering
Erfaringer vi kan bruge ved kommende konkurrencer?
Tidsplan: Overvejes om der ved stævner af denne størrelse kun er Official Practice for junior/senior.
Dommerne opfordrer til, at børneholdene skal løbe ind for at spare tid mellem holdene.
Der efterlyses information til /for dommerne.
AGG sektion skal udarbejde procedurer for information og processer for dommere (skemaer, information,
dommermiddag, praktisk vedr. mødetider, inhabilitet, lodtrækningssedler, ansvarsfordeling mv.)
Anna har modtaget nye skemaer fra IFAGG, og lægger i DropBox.
Tidsplan – 3 min. pr hold Official Practice
DM i AGG 2017
Godkendelse af tidsplan, og vurdering af antal hold i finalerne i de enkelte rækker. Status dommere: der er
nationale stævner i Finland, Italien, Tjekkiet mv i samme week-end. Foreløbigt tilsagn fra 2 udenlandske
dommere.
Kommende AGG konkurrencer i DK
Drøftelse af mail fra IFAGG. Vi læser mailen fra IFAGG, som at klubber kan afholde en AGG konkurrence på
B eller C- niveau. Oplæg til struktur for AGG konkurrencer i Danmark (GymDK/klubber/Ifagg) – drøftes på
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næste møde.
6.

AGG dommere
Status deltagelse 2017
Antal konkurrencer og status. Mette+Anette har 4 A-konkurrencer, Julie, Hanne og Anna har 3 Akonkurrencer. Zarah har 2. Anna mangler et Deep Technique kursus for at avancere til Level 2. Hanne finder
opdaterer oversigten.
Politik for dommere
Igangsætning af politik på området (Prioritering, Retningslinier, økonomi). Hanne og Anna finder de tidligere
oplæg frem, som vi kan drøfte på næste møde.

7.

International deltagelse danske hold
Dommergebyr
Status på manglende betaling af dommergebyr / Easter Cup. Sagen skal behandles på kommende URG møde.
Drøftelse af problematikken. Det ikke et er stævnegebyr men et dommergebyr, der dækker dommernes
uddannelse, og dommergebyret er besluttet i URG, med opbakning fra instruktørerne på AGG Forum.
Dommergebyret dækker hele årets deltagelse i international konkurrence, ikke kun Easter Cup.
AGG sektionen ønsker en afklaring af, hvordan budgettet for dommerkurser hænger sammen, hvis det ikke
opkræves for Easter Cup, da der i givet fald vil mangle indtægter på posten ”dommeruddannelse”.
Drejebog for deltagelse i internationale konkurrencer – gennemgang og opdatering
Se udkast i dropbox ”Under udarbejdelse”.
Punktet udsættes til næste gang.
Udtagelseskriterier (A/B konkurrencer)
Drøftelse af udtagelseskriterier (Udtagelseskonkurrence 2017).
Gældende bestemmelser, jf. AGG Forum 2016:

Udkast til ændringer:
Junior/senior:
Ændre ”Mulighed for at deltage i B-konkurrencer” – til ”A-konkurrencer, eks. World Cups / World Challenge,
dog ikke VM/EM”. Hvis flere hold ønsker at deltage i samme internationale konkurrence prioriteret højest
placerede hold (koordinering via AGG Sektion). Bibeholde, at der foretages en vurdering af de internationale
dommere.
Children kategorier forbliver som nu.
Hold 1-3: A gruppe, kan deltage i alle børnekonkurrencer
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Hold 4-5: B gruppe, Mulighed for deltagelse i internationale børnekonkurrencer.
Kriterier for DM – drøftelse:
Kvalifikation forår/efterår fremadrettet:
Overvejes at hhv. Udtagelseskonkurrence og DM skal fungere som kvalifikation ved forår/respektiv efterår,
som det praktiseres i eks. Spanien og Italien.
Jf. den nye mulighed for udtagelse ved DM: Der skal afholdes et evalueringsmøde efter DM, så der kan blive
udtaget hold, jf. den nye mulighed for udtagelse ved DM.
Ny ordning medfører problematik vedr. prioritering af hold der ønsker deltagelse i samme stævne (i forhold til
oprindelige / nye placering samt evt. skift af kategori). Overvejes til næste møde, hvor oplæg udarbejdes.
8.

AGG sektions budget
Status 2017
Udsættes til næste gang – efter URG mødet.
Budget 2018
Status - udkast fra Anna? Budget proces / aktivitetsplan AGG sektionen.

9.

AGG Forum 2017
Dato og tidspunkt / tidsramme.
17. juni 2017. 2 timer.

10. Næste møde
Dato og sted aftales:
SKYPE møde 6. maj kl. 14. Dagsorden: Udtagelseskriterier / prioritering, samt status fra Anna på diverse.
Fysisk møde: 30. maj kl. 17 i Odense.
Dagsorden: Forberedelse af AGG Forum, dommerpolitik, konkurrencestruktur.
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