REFERAT URG Udvalgsmøde

Nr. 9 – 2016/2017

Mødedato:

17. august 2017 kl. 9.30-16.00

Mødenavn:

URG møde 9

Sted:

Greve Idrætscenter

Deltagere:

Hanne Enevoldsen (hen), Inger Kluwer (ikl), Susanne Drygaard (sdr), Helle Jensen (hje) Beth
Thygensen (bth) og Lotte Kok (lko), Camilla Kruse (ckr) (kl. 12.00-15.00),

Afbud:

Anna Hillestrøm (ahi), Fie Arndal (fan)

Ordstyrer:

Inger Kluwer (IKL)

Referent:

Lotte Kok (LKO)

1.

Godkendelse af dagsorden
Ekstra punkter:
Overnatning ved 2 dages AGG stævner (beslutningspunkt).
AGG dommerkursus, Budapest (tages under Orientering fra formand)
Deltagere ved AGG møde d. 19.09.17

2.

Orientering fra formand
1. Nyt fra bestyrelsen
- Budget 2018 godkendt, bundlinje for et samlet URG er 330.000
- Økonomichef stopper med udgang september 2017, sidste arbejdsdag i GymDanmark er 22.09.17
- Der opstilles 2 kandidater til UEG valg i december 2017: Erik Juul Mogensen (Trampolin) og Max
Andersen (TeamGym)
- Følgende internationale konkurrencer afholdes af GymDanmark i de kommende år:
2018 NM Idrætsgymnastik
2020 NM TeamGym (Junior)
2020 EM TeamGym (ansøgning sendt, ikke tildelt pt.)
2022 NM Trampolin
2022 VM Idrætsgymnastik ((ansøgning sendt, ikke tildelt pt.)
2023 NM Idrætsgymnasstik (junior)
2024 NM i Rytmisk Sportsgymnastik
2027 Gymnatrada
Det er muligt at ansøge om et WC i AGG, hvis det passer ind i ovenstående og økonomi ser fornuftig
ud.
2.

Diverse information
- Møde med RG Friends (22.08.17).
BTH og LKO har afholdt møde med RG Friends. Mødet var positivt og URG vil i løbet af kommende
sæson samarbejde tæt med RG Friends i forhold til projekter i 2018/2019.
- Stævnekontrakt – er stadig under udarbejdelse. Ventes færdig primo oktober.

3.

Årsmøde GymDanmark
Årsberetning er indsendt 11.09.17. Tak for input til alle. LKO udarbejder præsentation til
aktivitetsmødet ud fra jeres input og sender det til kommentering til alle inputsgivere.
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SDR: Hvem tilmelder sig til hele weekenden? Håber alle tilmelder lørdag med middag og søndag.
LKO: Husk at være opmærksom på fredagens dagsorden for jer, der sidder i foreningsbestyrelser eller
er formænd.
4.

3.

Andet
AGG dommerkursus, Budapest. 2 dommere kan måske ikke tage eksamen, som forventet. Den ene
grundet sygdom, hvorfor velkomst møde og kursusdag mangler. Sygdom må anses for at være force
majore. Den anden grundet for sent ankomst efter velkomst møde. Der er sendt mail til IFAGG
Præsident omkring at få dispensation.
Det aftales, at der ventes på udfaldet af denne sag i forhold til fremadrettet håndtering. Enighed
omkring, at der er brug for klare retningslinjer på tværs af udvalgets discipliner.

Kort status Økonomi 2017 v/CKR
Der er ikke modtaget rapport for nylig, så ikke noget nyt siden sidst. DM AGG og DM GPR (de store) er nu
afsluttet i forhold til regnskaber. Vi skal stadig være påpasselige med at overholde budgetterne for
indeværende år..

Beslutningspunkter (kl. 12.00 – 15.00):
1.

Seminarer 2018 ligger i uge 25 (sommerferie weekend)(v/LKO)
Oplæg 1: Da det ikke er hensigtsmæssigt at have seminarierne liggende i sommerferie weekenden, forslås disse
flyttet til lørdag i uge 24.
Oplæg 2: Forslag om at afholde dem samlet som i år, således at instruktørerne kun bruger én dag og det giver
synergi mellem vores 3 discipliner.
Beslutning:
Oplæg 1: UDGÅR, da ferien er flyttet en uge, således at den planlagte weekend ikke er den første i
sommerferien.
Oplæg 2: Vedtaget.

2.

AGG udtagelsesprocedure (indsendt af AGG sektionen)
Indstilling: Godkendelse af AGG sektionens oplæg (bilag 1)
Beslutning:
Godkendelse udsættes til kommende møde, da der var uklarhed omkring en enkelt sætning. Henvendelse
omkring dette rettes til AGG sektionen.

3.

Budget 2018 (v/CKR)
Budgettet for URG er godkendt af bestyrelsen. URG skal aflevere 330.000 til fællesskabet mod 342.000 i
budget 2017. Der er i budgettet synliggjort egenbetaling af gymnaster for rejser til internationale stævner. Dette
dækkes ikke af GymDanmark, men er med til at synliggøre hvilket beløb, der er egenbetaling.
I oplæg til budget 2018 er indregnet, at entré indtægter tilgår foreningerne mod, at de afholder alle udgifter
forbundet med stævnet undtaget dommerkørsel + honorar. Dvs. Dommerforplejning, programmer, pynt i hal
mv. afholdes af forening, der til gengæld modtager hele entré indtægten. Dette giver en ligestilling med
afholdelse af TeamGym konkurrencer.
Udfordringer, der skal adresseres ved dette møde:
Bilag 3 – URG – ingen
Bilag 4 – GPR – ingen (skal der noteres et min.niveau for dommerforplejning?)
Bilag 5 – AGG – Der mangler 20.000 i deres budgetoplæg jf. oplæg, når stævnegebyr skal være omtrent det
2

REFERAT URG Udvalgsmøde

Nr. 9 – 2016/2017

samme som sidste år + dommergebyr. Udfordringer: Camps er dyre; Der ønskes midler til udsendelse af alle 6
dommere til 2 konkurrencer (ca 80.000); Der ønskes at alle dommere deltager på IFAGG dommerkursus á ca
7000 pr person (42.000). De skal ikke aflevere mere til fællesskabet end sidste år, når der reduceres i forhold til
det ikke afholdte nationale AGG stævne og ændring af fordeling af entré indtægter.
Bilag 6 – RSG -aktiviteter som kurser ligger pt ikke i vores regi, hvorfor det er svært at skaffe midler til
udvikling.

Bilag 2 – samlet overblik
Bilag 3 – URG – indeholder URG møder, rep møde samt head of delegation udgifter
Bilag 4 – GPR - indeholder GPR udgifter med omfordeling af entré indtægter (100% til forening)
Bilag 5 – AGG - indeholder AGG udgifter med omfordeling af entré indtægter (100% til forening)
Bilag 5a – AGG sektionens oplæg
Bilag 6 – RSG - indeholder RSG udgifter med omfordeling af entré indtægter (100% til forening + evt.
underskudsgaranti)
Beslutning:
Ny fordeling af entré indtægter besluttes, så foreninger får 100 % af entré indtægter, men skal dække alle
udgifter på nær dommerhonorar og dommerkørsel.
Budgetoplæggene godkendes i sin helhed i forhold til bundlinjer.
AGG sektionen skal finde de 20.000, som der mangler i deres budget. CKR kontakter AGG sektionen i forhold
til muligheder for at finde disse penge.
RSG budget justeret til udgifter forbundet med deres nye internationale dommer.
4.

Beslutning af ændring af gebyr form fra arrangementsgebyr + gymnast gebyr til et samlet holdgebyr
Det er muligt at ændre den nuværende tilmeldingsform i GPR og AGG, der består af et holdgebyr og et gebyr
pr. tilmeldt gymnast. Oplægget er et økonomisk nul forslag dvs. der tjenes ikke flere eller færre penge ved dette
oplæg.
Fordelen er at man kan tilmelde et hold, betale holdgebyr og først senere tilmelde de enkelte gymnastnavne
uden hensyntagen til antal (dog skal dette være under det maksimalt fastsatte jf. reglementerne). Espen bruger
mange ressourcer på at ændre gymnast A til gymnast B og eftertilmelde gymnast C på holdene. Disse
situationer fjernes ved dette forslag. Programmering i forhold til dette er muligt og det kan nå at blive
implementeret inden 1.11, således i god tid inden tilmeldingsfrist 1.12. (Bilag 7).
Indstilling: Godkendelse af ændring af arrangementsgebyr + holdgebyr til én samlet holdgebyr.
Beslutning:
Godkendes ikke, da ændringen for de foreninger, der altid tilmelder minimumsbeløb anses for at kunne være for
stor ved gennemsnitsberegningen. Det ønskes, at beregningen ikke kun tager udgangspunkt i antal hold, men
også antal af gymnaster pr hold. I stedet følges om der stadig ses forskel i antal tilmeldte via GymDanmark og
aktuelt fremmødte til stævnerne samt hvor tidskrævende den administrative del er for kontoret.
Det betyder, at de følgende gebyrer indstilles til godkendelse af GymDanmarks bestyrelse:
GPR: Regionsmesterskab; holdgebyr 875,- + gymnast gebyr 85,- DM: holdbegyr 875,- + gymnastgebyr 165,(reduceret med 5,-)
AGG: holdgebyr: 2.000,- inkl. dommergebyr (stigning ca. 200,- pr hold ved 8 deltagere)
RSG: individuel: arrangementsgebyr 95,- +gymnastgebyr 100,- (stigning 15,-)
RSG: gruppe: holdgebyr 875,- + gymnastgebyr 100,- (stigning 15,- pr gymnast)

5.

AGG dommergebyr fremadrettet
AGG dommergebyr har tidligere været betalt for de hold, der stillede til internationale konkurrencer, dog
undtaget Easter Cup jf. beslutning i URG i foråret 2017. Da alle hold nyder godt af de danske internationale
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dommere, samt udgiften ved at hente internationale dommere til landet i forbindelse med danske nationale
konkurrencer indstilles det ,at dommergebyret på 500,- deles i to og lægges oveni konkurrencegebyr for
henholdsvis Udtagelseskonkurrencen og DM AGG.
Beløb på 500,- kan evt. ændres såfremt at behandling af Budget 2018 fremkommer med et forslag.
Beslutning:
Størrelse af gebyr holdes uændret, men det deles i to og lægges oveni det normale konkurrencegebyr, der
samtidig samles et til holdgebyr.
6.

Spørgsmål omkring tilbud om overnatning ved 2 dages AGG stævner konkret udtagelseskonkurrencen.
Der er modtaget spørgsmål fra EIF omkring tilbud af overnatning for to dages AGG stævner eller om det er nok
at henvise til hoteller/vandrehjem og lign.
Beslutning taget som en principiel beslutning for GPR, AGG og RSG:
- Ved to dages stævner indenfor alle discipliner skal der tilbydes overnatningsmuligheder fx på skole, i hal,
eller i klublokale. Det er ikke nok at henvise til et hotel.
- Ved stævnestart, official practice eller podietræning før kl. 10.00 skal også tilbydes overnatning på samme
vilkår som ved to-dages stævner.

7.

Deltager ved AGG sektionsmøde d. 19.9 18.00-22.00
Beslutning:
CKR kan deltage efter kl. 20.00, FAN spørges

Debatpunkter (kl. 9.30-12.00):
Der tænkes en kort debat omkring følgende emner, samt (hvor det skønnes hensigtsmæssigt) nedsættelse af
arbejdsgrupper eller ansvarlige, der får til opgave at komme med et konkret beslutningsoplæg til URG inden for en
fastsat tidshorisont.

8.

Vi vil have dygtige trænere – HVAD ER EN DYGTIG TRÆNER? (v/CKR)
Hvilke værdier og kvaliteter vil vi fokusere på?
TO DO – Vend med jeres udvalgskammerater – Sæt uddannelse på dagsordenen
Følgende kom frem rundt bordet:
Helhed er vigtig,
Kende til Alders Relateret Træning
Kende noget om kroppen
Mentaltræning
Tilgang til forening og hvordan man agerer som frivillig
Empati
Kunne lære fra sig
Skabe respekt og være konsekvent
Være faglig dygtig
Formidling (gå fra at være en dygtigt gymnast til at være en god træner)
Erfaring fra Gymtræner 1 – BASIS var at dele af det var meget rettet mod karakter indenfor TeamGym og ikke
så relevant, som breddeinstruktør.
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9.

Datoer for næste sæsons træneruddannelser
Og kan vi finde et sted, hvor alle kan være?
1.

Placerering af:
GymTræner 1 – Basis (afholdes over 1 weekend)
GymTræner 2 – Basis (3 weekend afsluttede moduler)
Debat:
Snak omkring hvilke lokationer, der har flere haller samt overnatningsmuligheder. Foreninger,
efterskoler m.fl. blev nævnt. CKR tager det med videre til GymDanmark.

10. Fælles spotkursus
Hvilken dag skal fælles spotkursus dag være?
25., 26. aug eller 1, 2. september (kun en dag)
Tænk over en ”Hot Shot” til et fælles foredrag.
Debat:
Respons fra Vejen kursus var positivt, Man var glade for at det var en weekend. Der ønskes mere redskab. Der
ønskes mere relateret indenfor GPR. Der var ikke foredrag om aftenen, men til gengæld var en løs snak
omkring reglementer givtigt for alle. Tilmeldingsmuligheder ønskes som enkelt dage samt weekend samlet.
- kunne man tænke mere synergi mellem RSG og GPR redskabstræning?
- kunne man tænke bedre sammenhæng mellem AGG og GPR fri serie?
- skal Vejen kurset være et fælles kursus med indhold til alle 3 discipliner? undervisere i år kunne både AGG og
RSG?
11. Dommere
– Skal vi lave fælles dommeruddannelse – Altså afholdelsen ????
Der lægges en føler ud i udvalget (få evt. en kontaktperson så vi kan ”parre” alle dommeransvarlige – Dem der
praktisk står af afholdelsen af uddannelsen… )
Debat:
Tror ikke at en fælles uddannelse giver mening
GPR:
Begynderdommerkursus GPR – 6 deltagere i år, 13 deltog sidste år, hvoraf 3 endte med eksamen.
Er der behov for en ny struktur for dommere i GPR? Der var positiv evaluering af dommeruddannelsen, som
netop er skudt i gang.
Forslag: Hvert andet år afholdes begynderdommerkursus, og hvert andet år ligger det i forbindelse med Vejen
kurset.
RSG:
– dommere og instruktør kursus 7.okt. 2017., RSG dommerkursus 16.-17.dec. 2017.
Der er ingen struktur på dommeruddannelse generelt, men det bør der være.
Samlet med debat under emne AGG dommerkursus var der enighed om at der er behov for fælles
dommerretningslinjer i forhold til deltagelse på kurser, krav for at kunne dømme konkurrencer, skal der stilles
krav i forhold til at kunne dømme DM
Emnet tages op på næste møde og de disciplinerne melder ind med:
1) Hvilke udfordringer er de stødt på i de sidste sæsoner i forhold til dommergerningen
2) Hvilke områder skal medtages i en fælles retningslinje
Indsendes i punktformer til LKO, der samler dem til et samlet oplæg til kommende møde
RSG (HJE & BTH)
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GPR (FAN/HEN)
AGG (AGG sektionen)
12. Fornyelse af arbejdsgrupper
Indmeldte kompetencer for:
1) GPR grupperne:
Reglement – 4-5 personer, min. 2 dommere (med kendskab til alle tre dommerdiscipliner) og 2 instruktører.
Dommergruppe – 4 personer, med god sans for struktur. Min. 1 dommer i gruppen.
Uddannelse/Kursus – min. 1-2 personer med relevant viden
2) AGG sektionen:
AGG sektionen bedes om at komme med input til dette og et oplæg til organisering - Inddeling i 2 grupper??
dommer & camp/stævner. Samarbejde på elite niveau mellem RSG og AGG?
3) RSG gruppen:
Inddeling pågår lige pt i grupper: Ungdoms-/Landshold, Dommer, Stævne. Man skal være en del af miljøet
4) Elitearbejde på tværs af AGG/RSG:
– skal vi have det i gangsat for kommende år, nu hvor RSG har et stykke arbejde foran sig med at strukturere
deltagelse af gymnaster ved internationale konkurrence og vedligeholde international dommerlicens.
Vi afventer, at RSG får struktureret deres arbejde, men ønsker samarbejde i forhold til camps mellem RSG og
AGG.
Debat:
Generelt ønskes engageret, modenhed, rummelighed, kendskab til miljøet, geografisk fordeling, ressourcerne.
Se tekst i kursiv ud for de forskellige arbejdsgrupper.
13. Kurser (v/IKL)
Der efterspørges et reglementskursus for trænere placeret i Vestdanmark. IKL tager teten. Instruktør er på
plads.
14. RSG håndbog (v/IKL)
Der er udarbejdet en drejebog for afholdelse af RSG konkurrencer. Tilbagemeldinger på første udgave ønskes.
IKL samler tilbagemeldinger. Næste step er AGG drejebog.
15. Valg af medlemmer til URG på kommende repræsentantskabsmøde
Følgende er på valg:
SDR – genopstiller ikke
HEN – genopstiller
IKL – genopstiller
BTH – genopstiller
Orienteringspunkter:
16. Status på kommende aktiviteter i efteråret frem til 1. januar 2018, er der styr på dem?
- GPR – Kurser er på plads
- RSG – Aktiviteter er på plads
- AGG – Jf korrespondance på res mailen, ser det fint ud.
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17. Valg af referent og mødeleder
Referent: LKO
Mødeleder: CKR
Næste møde 14.10.17 kl. 10.00 – 17.00 – Bolbro, HEN booker.
18. Eventuelt
- GPR – dommergruppe: der findes et årshjul. Etiske regler er udarbejdet. Der forespørges et overblik allerede
ultimo oktober, således at man allerede der kan advisere efter manglende dommer ved forårets konkurrencer. Vi
ved allerede nu at der er dommer€ på barsel samt at GPR JM/FM samt RSG SM ligger samme dag.
- Er det ok at det er forældre, kan uddannes til GPR dommere? Der står ikke noget på skrift noget sted.
Dommergruppen er blevet bedt om at komme med et oplæg. Som udgangspunkt synes dette ok, da uddannelsen
afsluttes med en eksamen.
- Henvendelse omkring procedure for udtagelse til RSG Ungdomslandshold.er behandlet. Der har i flere år
været bedt om tilstedeværelse fra Udvalget, men dette har ikke været muligt at imødekomme. I år var HJE til
stede i den udstrækning det var muligt grundet landsholdstræning. Det forsøges struktureret anderledes til næste
gang. HJE svarer afsender af henvendelsen.
- Stævnekalender 2018 forår revideret i forhold til aldergrupper for SM RSG i farum, da 04.03 falder sammen
med NM i RSG.
- Tilmeldingsfrist til RSG rykkes fra 1.1 til 23.1, med 7 uges mulighed for for sent tilmelding med dobbelt
gebyr.
- GPR reglement: Tilmelding af færre antal gymnaster. Der er faste rammer i reglementet: antal, alder og
musiklængde. Hvorfor går vi så på kompromis med antal? Diskussion omkring bordet i forhold til om den skal
bibeholdes eller ej. Det henstilles til, at det behandles i reglementsgruppen, så en evt. ændring er besluttet og
kommunikeret ud i miljøet i god tid inden sæsonstart.
19. Godkendelse af referat
Udsendes pr mail med 7 dages godkendelsesfrist (2017-09-25)
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1. UDTAGELSESPROCEDURE
Nedenstående procedure er gældende for sæson 2017/2018 og fremefter.
Der afholdes to nationale udtagelseskonkurrencer i løbet af en sæson, hvor hold kan kvalificeres sig til at
deltage ved internationale IFAGG konkurrencer.
AGG udtagelseskonkurrence (efterår)
• kvalifikation gælder for internationale konkurrencer afholdt i perioden 1. januar til 30. juni
AGG DM (forår)
• kvalifikation gælder for internationale konkurrencer afholdt i perioden 1. juli til 31. december
Hold kvalificerer sig efter nedenstående kvalifikationsprincipper.

A-gruppe

Kan deltage i
IFAGG Akonkurrencer

4.-5. plads

B-gruppe

Mulighed for at
deltage i IFAGG
B-konkurrencer
og evt. udvalgte
A-konkurrencer*

6. plads og
under

C-gruppe

Ikke mulighed
for at deltage
internationalt

1.-3. plads

* Undtaget EM, VM og WC/CC. AGG sektionen vurderer hvilke A-konkurrencer et B-hold evt. kan deltage i.

Den endelige inddeling vurderes af dommergruppen på konkurrencedagen under et evalueringsmøde med
AGG sektionen, der finder sted umiddelbart efter konkurrencen. Der lægges vægt på følgende kriterier:
•
•

Karakterniveau
Teknisk niveau

Dvs. dommergruppen skal godkende et holds placering i f.eks. A-gruppen, selvom holdet rangerer som nr. 3.
Ligeledes godkender dommerne, hvorvidt gruppen har mulighed for at deltage i internationale konkurrencer.
OBS! Holdenes rangering ved udtagelsen fungerer som prioritering ved konkurrencer med deltagerbegrænsning. Bedst placerede hold har således fortrinsret (også selvom samme hold deltager i flere konkurrencer).
Jf. IFAGGs General Rules er det tilladt en gymnast at konkurrere på to forskellige hold og i to forskellige
alderskategorier i løbet af et konkurrenceår, eks. junior og senior. Har et juniorhold ved AGG DM kvalificeret
sig til at deltage internationalt, kan holdet deltage internatonalt i seniorrækken i efteråret. Dog kategoriseres
hold, er rykker fra en række til en anden som B-hold uanset oprindelig kvalifikation. Holdet vil ligeledes
prioriteres lavest i tilfælde af hold med deltagerbegrænsing. Rykker flere hold fra eks. junior- til seniorrækken
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bibeholdes den interne prioritering mellem disse hold. Ved udtagelsesstævnet skal holdet stille op i den
alderskategori, som man ønsker at konkurrere i ved forårets konkurrencer.

2. GENVURDERING
Et holds kvalifikation gælder for et halvt år (jf. punkt 1) forudsat, at holdets sammensætning ikke ændres
væsentligt. Såfremt et hold udskifter to eller flere gymnaster fra tidspunktet for udtagelsen, skal holdet
genvurderes af AGG sektionen i samarbejde med en AGG dommer for at bibeholde sin kvalificering for
perioden. Det er altså tilladt at udskifte én gymnast.
Holdet defineres som det antal gymnaster, der er tilmeldt konkurrencen (inkl. eventuelle reserver). Det er
tilladt at tilføje yderligere gymnaster til holdet uden genvurdering er påkrævet. Jævnfør dog IFAGG regler ift.,
hvor mange gymnaster et hold maksimum må bestå af.
Eksempel
Har et hold kvalificeret sig til at deltage internationalt ved udtagelseskonkurrencen i efteråret, skal holdet
genvurderes, såfremt to eller flere gymnaster udskiftes i perioden frem til 30/6. Ligeledes skal et hold udtaget
ved AGG DM genvurderes, hvis to eller flere gymnaster udskiftes i perioden frem til 31/12.
Genvurdering foretages af AGG sektionen i samarbejde med en AGG dommer. Genvurdering foretages
fysisk eller på baggrund af videooptagelser af holdet, hvor der primært lægges vægt på holdets tekniske
formåen og gymnastiske kvalitet.
Det er tilladt at ændre koreografi efter udtagelsen uden genvurdering er påkrævet.

Comment [LKOK1]: URG er i tvivl om
hvad denne sætning betyder. Det skal
præciseres før vi kan godkende oplægget.
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