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Mødedato: 9. juni  2017  kl. 17.30 

Mødenavn: Elitesektions møde 7 

Sted: Gerthasvej 10, st. mf., 5000 Odense C 

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

Ordstyrer: Anna Hillestrøm 

Referent: Louise Skytte Andersen 

1. Godkendelse af dagsorden, valg af ordstyrer og referent 

 

2. Gennemgang af tjeklister 

Tjeklister vedr. dommerkuverter gennemgået og opdateret. Kommissorium og Drejebog mangler stadig den 

sidste opdatering. 

 

3. Program for Basis camp 

AGG sektionen har gjort sig følgende tanker vedr. indhold for Basis Camp. 

 

Målgruppe: alle æstetiske aldersgrupper (hold) 

 

Ideer til program: 

- Gennemgang af AGG reglement 

- Ballet modul 

- Sammensætning af kropssekvenser 

- ”Individuel” vurdering  

Behøvet/interessen for en basiscamp tages med på AGG forum som debatpunkt.  

 

4. Henvendelse fra Freja vedr. 6-8 år  

AGG sektionen har modtaget en forespørgsel fra Freja om, hvorfor aldersgruppen 6-8 år ikke kan deltage i 

AGG konkurrencer i DK. Jf. IFAGG reglement er 6-8 år ikke en officiel aldersgruppe i AGG. De ældste 

mikrohold, vil dog have muligheden for at deltage ved AGG DM i rækken 8-10 år for at få erfaring.  

 

Punktet sættes på som debat til AGG forum for at høre, om der er et stort ønske blandt foreningerne om, at 

denne aldersgruppe kan deltage ved eks. AGG DM.  

 

5. Forberedelse AGG forum 

Indhold til præsentation blev gennemgået. Anna forbereder slides og sender rundt til AGG sektionen i starten 

af den kommende uge.  

 

6. Dommerretningslinjer 

Det er vigtigt, at vi får klarhed over IFAGG kriterier for at dømme et VM. Erfaringerne fra i år er, at man skal 

have dømt min. én World Cup for at kunne dømme VM. Dommergruppen erfaringsudveksler ift. de ting, som 

de har hørt i løbet af sæsonen. Dommergruppen kommer med et oplæg til retningslinjer og fordeling af 

konkurrencer for den kommende sæson. Hanne og Anna er tovholdere på dette. 

 

7. Budget for 2018 
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Louise efterspørger budget for 2017 hos Camilla Kruse. Budget for 2018 afventer godkendelse. GymDanmark 

efterspørger konkret plan for uddannelse af dommere og instruktører. AGG sektionen afventer mere konkret 

tilbagemelding ift. hvad der efterspørges.  

 

8. Udtagelseprocedure fremadrettet 

Der udarbejdes en indstilling til URG omhandlende nedenstående punkter:  

1) Udtagelsesprocedure: AGG udtagelsesstævnet giver adgang til konkurrencer afholdt i perioden 1. januar 

t.o.m. 30. juni, mens AGG DM giver adgang til konkurrencer afholdt fra 1. juli t.o.m. 31. december. 

Dermed kvalificerer udtagelsesstævnet ikke længere til at deltage i konkurrencer hele sæsonen.  

Ifm. ovenstående bør det præciseres, at ved udskiftning af to eller flere gymnaster på et hold, skal holdet 

genvurderes, hvis man ønsker at rejse. Dvs. én gymnast må gerne udskiftes uden at holdet skal 

genvurderes. Tilføjelser til det eksisterende hold er OK, så længe størrelsen for det samlede hold ikke 

overstiger IFAGG’s regler på området.  

Anna sender indstilling til URG. Og udbeder hurtigt svar.  

 

2) International deltagelse: A-hold kan deltage ved EM/VM + World Cups og andre B-konkurrencer, mens 

B-hold kan deltage i B-konkurrencer samt udvalgte A-konkurrencer. Ændringer foreslås på baggrund af, 

at tidligere B konkurrencer bliver opgraderet til A konkurrencer, hvis de afholdes ifm. en WC.  

 

Anna sender indstilling til URG og udbeder hurtigt svar, så det kan præsenteres på AGG forum. 

 

9. Dommergebyr 

Anna rykker Espen for mail vedr. indbetaling. Der mangler stadig indbetaling for hold flere hold.  

 

10. Diverse 

- Al kommunikation til/fra IFAGG skal gå gennem Espen. Jf. mail fra Anders til URG. 

 

- Facebookgruppe for URG/AGG hvor man som instruktør kan stille spørgsmål (lukket gruppe) 

Anna er administrator. Hvad er formålet helt præcist? Retningslinjer for brugen? 

 

- Ansøgning af stævner til IFAGG skal foregå samlet. Tilbagemelding fra danske klubber skal ske senest: 

15-07-2017. Dette meldes ud ifm. AGG forum.  

 

- Anna gensender manglende referater på hjemmesiden til Espen 

11. Næste møde  

Tirsdag d. 15/8 i Odense  


