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Mødedato: 6. juni 2017 kl. 19.00-21.00 

Mødenavn: URG møde 7 

Sted: Via SKYPE  

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: Inger Kluwer 

Referent: Fie Arndal 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden ok. 
 
 

2. Orientering fra formand 
1. Nyt fra bestyrelsen 
Der skal være Bestyrelses Seminar på lørdag. Her skal den Nye politiske struktur 
tages op. Der diskuteres om forslaget, og vi er alle uenige om forslaget til den nye 
politiske struktur.  
 
Efter sommerferien tages der op på bestyrelsesmøde, om dommerhonorar skal 
sættes op fra 200 til 250 kr. Altså følge DIF’s tariffer. 
 
2. AGG VM 
GymDanmarks Formand har haft møde med IFAGG præsident Tatiana. Her er aftalt 
at fremover skal al kommunikation til IFAGG skal gå gennem Espen. Dette gælder 
også for kommunikationen til FIG 
Dette vil blive et punkt til Seminar, både under AGG og RSG. 

 
3. Maximum gavebeløb 
Max beløb for gaver er 250,- jf. GymDanmarks regler. 

 
4. Andet 
Intet at bemærke 

 
3. Status Økonomi 2017 & Budget 2018 v/CKR  

Der er ingen nye filer om budgettet for 2017 endnu. I forhold til budget for 2018, som 
er sendt til Hanne Hede, så mangler der i AGG, beskrevet et budget på udvikling og 
mål. Uddannelse osv. Anna tager det med til AGG sektionen.  
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Beslutningspunkter: 

1. Godkendelse af kommende reglement v/HEN/LKO (bilag reglementer_final, 
Ændringslog) 
Alle skal tilmelde sig 1. Runde, men behøver ikke deltage. Dette bliver præciseret. Man 
skal tilmeldes, men hvis man ikke deltager skal der meldes afbud. Dette for at får 
overblik over hvor mange hold der kommer til DM 2. Runde. 

 
Ved bold og tøndebånd skal der bare være en minimums str. På og at den skal passe til 
holdet. Samt præciseres om det er diameter eller omkreds.  

 
En præcision af konkurrenceansvarlig. Der skal meldes tydeligt ud, hvem det er, og de 
konkurrenceansvarlige skal ikke spørges på dagen, men informeres i god tid.  

 
I Pige/Tweens reglement står der:  
“4. Hele holdet skal udføre samme sværhed, ellers vil sværheden ikke tælle med. 
Hvis 2 eller flere gymnaster ikke udfører sværheden korrekt, bortfalder den.”  (Bilag: 
Pige Tweens Reglement side 10) Ordet ”Korrekt” slettes pga for mange misforståelser.  

 
Teksten omkring deltagere i serie 2 i Junior/Senior reglement skal rettes til. 

 

2. Stævnekalender 

1. 2018 
DM GPR inkl. Pigerække/Tweens i St. Bededagsferien (IKL/LKO) 
SM RSG (SDR) 
Vi holder fast i, at DM GPR 2018 bliver afholdt i lørdag i St. Bededagsferien. 
Dette skal nævnes  på Seminaret, da det har været forkert meldt ud på 
GymDanmark.dk. Det har været en tastefejl. 

 
Punkt til næste møde – skal DM 2. Runde slås sammen til et stævne? 

 
SM RSG: Den ene dag lægger oven i FM/JM grand prix. Diskuteres om der vil 
være problemer med at sætte dommerteams. Men kommes til enighed om at 
det ikke burde være et problem. 

 
Stævnekalender klar til 2018.  
Indstilling: Godkendelse af oplæg fra SDR/URG på dagens møde 
 

3. Køb af rytmiskscore.dk v/LKO 
For at gøre det nemmere for publikum I forhold til anvendelse af det svenske system 
anbefales det at købe et dansk domæne: 
Fra Formand for stævneudvalget, TeamGym: 
”I kunne med fordel købe et domæne der peger over på GymDanmark eller direkte over 
på svenskernes hjemmeside. Det koster ca. 120kr/år. 
Jeg har købt TeamGymScore.dk. Det peger direkte over på GymDanmarks side. 
RytmiskScore.dk er ledig :) Det gør det noget nemmere for speakeren at guide folk det 
rigtig sted hen. 
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Indstilling:  
Godkendelse til at købe rytmiskscore.dk.  
Stor opbakning om dette, men der diskuteres om det er et optimalt navn. Lotte 
undersøger ved Lars ang. Domænet Rytmiskgymnastik.dk.  
 

4. Priser konkurrencer i sæson 2017/2018 v/AHI/HEN/LKO 

1. AGG dommergebyr: Sidste sæson blev vedtaget 500,- i dommergebyr for hold 
som rejste jf. sidste URG referat. Dette gebyr er for at afholde udgifter vedr. 
dommere hvad enten de danske dommere sendes ud internationalt eller 
udenlandske hentes til Danmark for at medvirke til AGG konkurrencer.  
 
Indstilling: Da alle hold, der deltager i AGG konkurrencer enten udenlands eller 
nationalt får glæde af denne udgift, bør denne inkluderes i tilmeldingsgebyr for 
AGG udtagelseskonkurrencen. 

Hvad prisen skal være, for at budgettet kan løbe rundt, skal AGG sektionen 
regne på. Beløbet skal være ekstra oven i deltagergebyret  
Alle enige om at det skal være et beløb i deltagergebyr i tilmeldingsgebyr til alle 
URG AGG konkurrencer, som f.eks. Udtagelselseskonkurrencen, DM og hvis der 
kommer flere AGG konkurrencer som URG arrangerer. 

2. DM 1. runde / 2. runde tilmeldingsgebyr: De forrige sæsoner har det været 
muligt at tilmelde sig 2. runde og derved spare gebyr på 85,-/gymnast. Da 
inddeling af divisioner har været udfordret grundet manglende tilmelding ved DM 
1. runde, kommer reglementsgruppen med et oplæg til kommende reglement, 
der betyder, at ALLE skal tilmelde sig DM 1 runde, således at divisionsinddeling 
kan foretages i overensstemmelse med reglementet.  
 
Indstilling: For at undgå at pålægge ekstra udgift, for de hold som ikke deltager 
ved DM 1. runde, indstilles det til at gebyr for deltagelse ved DM 1. runde og 2. 
runde sammenlægges, således at det forefalder ved tilmelding til DM 1. runde. 
Gebyr størrelse skal være minimum svarende til et hold, der kun tilmelder sig 
DM 2. runde dog under hensyntagen til at udgifter for begge runder skal kunne 
dækkes. 

Der diskuteres om der i stedet bør laves et fælles holdgebyr ved tilmeldinger til 
konkurrence. Derved vil hold ikke kunne ”spare2 penge på at melde færre piger 
til konkurrence.  
Kunne der evt. gøres som i Team Gym, hvor man først tilmelder holdet med et 
antal gymnaster pr 1. dec. Og først senere melder navnene ind? 

 
I løbet af sommerferien sætter et par stykker af os sammen, for at planlægge 
dette. Bør på som oplæg på seminaret. Udvalget tænker på at samle gebyrerne, 
og med ny tilmeldingsordning.  
Besluttes senere.  

5. Køreplan Seminarier/Forum 

Gennemgang af ansvarsopgaver 
Indstilling: Beslutning om referent og oplægsholder for de forskellige punkter på dagen:  



 

          REFERAT URG Udvalgsmøde 
        Nr. 7 – 2016/2017                                                                    
 

4 
 

AGG: AGG sektionen ved Anna, Louise, Karoline, Hanne.  
Anna tager præsentationen.  
Anna er ansvarlig  
Referent er Camilla 

 
GPR: Alle udvalg.  
Hanne tager dommerkurser,  
Reglementsgruppe tager Lotte 
Dommergruppen tager Fie 
Referent er Anna og supplerende er Inger. 

 
RSG: RSG udvalget ved Malene, Susanne, Beth og Helle.  
Helle er referent.  

 
Stævnekalender: Lotte, skal vises et eksemplar hvor alle arrangementer er samlet, men 
tre versioner hvor hver disciplin er fremhævet. 

6. Stævne programmer tilføjelse til stævnekontrakt/drejebog  
Program for konkurrencen lægges i samarbejde med den dommer ansvarlige (v/IKL) 
Tider til prøve (GPR/AGG=4 minutter ved 2 dommerteams, 5 minutter ved 1 
dommerteam) (v/LKO). 

 
Stævneprogram skabelon skal ligge samme sted som drejebogen. Der mangler en 
skabelon til RSG DM program.  
Bør ligge samme skabeloner til alt, inden for alle discipliner.  
 
Tider til program: Dette skal sættes ind i drejebogen. Inger laver forslag til næste møde. 
 
Facebook grupper (v/IKL) 
- gruppe for instruktører  
– gruppe for for dommere - dialog med hinanden. 

 
Indstilling: 
Oprettelse af disse grupper med forankring i URG. 

 
En god ide. Der bør også laves en fælles gruppe til dialog og videndeling. Inger arbejder 
i dette. Både en AGG, GPR og RSG.  

 
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 
Opfølgning fra sidste møde ift. A/B/C konkurrencer. Oversigtsskema over forskellene 
mellem B og C konkurrencer. 

Skydes til næste møde.  
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8. Dommerpleje i Grand Prix Rytme v/FAN  
Opfølgning fra sidste møde, Hvad ønsker dommerne? 
Vi dropper denne indtil videre, da der arbejdes i at dommerhonoraret stiger til DIF tarif.  

 
  

Orienteringspunkter: 
 

9. Status på instruktør til Vejen Kurset, har vi fået besked fra de udenlandske 
instruktører?  
 
Forslag:  
Jessica fra Finland, kan undervise i fri serie, hun kunne være en mulighed. Hun 
underviser ikke i redskab. Der skal aftales fly og tog. Camilla og Inger arbejder i dette.  
Jessica har sagt ja.  

 
Maria Garcia – er god til det hele og god til de små. Har haft RSG, kan evt lidt redskab. 
Anna tager kontakt. 

 
Alua – vi mangler svar fra hende. Helle kontakter Alua.  

 
 

10. Dommerkurser – status for kommunikation 
 

  
11. Lagt på dommer Facebook gruppen ca. 8 i gruppen om hvad de kunne tænke 

sig som en lille gave en fælles spisning f.eks,  
kommentar:  
- ikke alle dommer er med til hver konkurrence derfor ikke spisning. 
- kørselstilskud til dommerkurserne, så vi er sikker på dommerne/nye kommer. 
 
Se punkt 7 

 
 
 

12. Kort status fra arbejdsgrupperne  
 
AGG: 6 hold til VM, 4 hold til PNV cup. Dansk juniorhold i finalen til VM. Et seniorhold 
opnåede den højeste karakter, som nogensinde er givet i udlandet til et dansk hold. DM 
var en flot weekend med flotte høje karakterer.  
 
RSG: 2 gymnaster til EM. De klarede sig flot, og er tæt på nogle nordiske gymnaster. 
Juniorgymnasterne knokler, og giver seniorerne konkurrence i disciplin finalerne. Der 
kommer et oplæg til hvordan strukturen til camp skal være. Der er udtaget 2 gymnaster 
til VM. Til Skåne Danmark klarede de danske piger sig flot. 
 
GRP-grupperne:  
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Reglementsgruppen: har haft 2 møder, resultatet er disse ændringer som er vedhæftet 
her (bilag). Forsætter arbejdet.  
Dommerkurser: Er lagt op på hjemmesiden, der arbejdes på endelige programmer.  
Dommere: På søndag skal der afprøves den første dommerprøve.  
Opfordrer til flere dommere, bør kigges på kravene til at være dommer, og på kravene 
på deltagelse til kurser.  
Budget er afleveret – afventer kommentarer.  
 
 
 

13. Valg af referent og mødeleder  
Referent: Lotte 
Mødeleder: Camilla 
 
Der skal laves ny dato for næste møde pga. Aflysninger 

 
14. Eventuelt 

 
Der bliver spurgt ind til dommerkurser i RSG. Der planlægges kursus i efteråret men her 
er ingen datoer endnu.  
Der er ikke planlagt kurser for RSG trænere endnu.  
Nye RSG trænere efterlyser noget hjælp til at komme i gang.  
Der påtænkes at lave et dommer/træner kursus, for at synliggøre, hvad der lægges 
vægt på, når der dømmes, samt kunne synliggøre, hvad der er vigtigt. Der påtænkes at 
dele kurset op i to dage, hvor det er dommere den ene dag, og trænere den anden. 
Der er endnu ikke en dato, men påtænkes i okt eller nov.  

  
Efterskole DM næste år er på Fyn. Vi er blevet tilbudt at være med i TeamGyms stævne 
i Odense, som betyder at det ikke er en efterskole, der afholder stævnet, men en 
forening. Vil vi dette? Tages op på næste møde. 

 
15. Godkendelse af referat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


