REFERAT URG Udvalgsmøde

Nr. 10 – 2016/2017

Mødedato:

14. oktober 2017 kl. 10.00-16.00

Mødenavn:

URG møde 10

Sted:

Bolbro Skole

Deltagere:

Hanne Enevoldsen (hen), Inger Kluwer (ikl), Fie Arndal (fan), Camilla Kruse (ckr), Helle Jensen (hje)
(via skype under beslutningspunkter), Beth Thygensen (bth) (på telefon under beslutningspunkter) og
Lotte Kok (lko)

Afbud:

Anna Hillestrøm (ahi), Susanne Drygaard (sdr) (indmelding på beslutningspunkter modtaget undtaget
ekstra beslutningspunkt påsat under godkendelse af dagsorden)

Ordstyrer:

Camilla Kruse (CKR)

Referent:

Lotte Kok (LKO)

1.

Godkendelse af dagsorden
Ekstra punkt under beslutningspunkt: Nordic Cup 2018

2.

Orientering fra formand
1. Nyt fra bestyrelsen
Deltagerpriser for kommende sæson er vedtaget og kommunikeret ud i miljøet:
Priserne er følgende for URG:
GPR: 875,- pr hold + 85,- pr gymnast, DM 875,- pr. hold + 165,- pr gymnast
Efterskole DM: 875,- pr hold + 160 pr gymnast
AGG: 2000,- pr hold (inkluderer gymnastgebyr + dommergebyr)
RSG: 215,- pr gymnast
Eftertilmeldingsgebyr for alle: 100,- pr gymnast
Ansøgning til VM i Idrætsgymnastik flyttet fra 2022 til 2021, planlagt afholdt i Royal Arena
Ny økonomiperson på kontoret i en midlertidig stilling. Carsten Bang Bertelsen
Der er koblet 2 fra kontoret på URG i forhold til økonomihåndtering (Janne og Espen)
Alt afregning skal fortsat sendes til CKR
2.

Diverse information
- Stævnekontrakter inkl. regnskabsskabelon er nu på plads. Der er en fælles skabelon for GPR, RSG
og AGG samt en for Efterskole DM. Disse er udarbejdet, så de generelt er ens for alle GymDanmark
discipliner.
- Tilmeldingsmodul RSG, nyt opsæt. Demi/Duo tilmeldes nu som Demi/Duo og ikke som individuelle
gymnaster. Dette bør give et lettere overblik i forhold til fordeling af kategorier på konkurrencedage.

3.

Årsmøde GymDanmark
Alle undtagen AHI deltager.
Præsentation afholdes af alle tovholdere for eget område. AGG tages af AGG sektionen i Annas
fravær. Indhold skal holdes på mere overordnet niveau. LKO udarbejder præsentation baseret på input
fra tovholdere

4.

Andet
N/A
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3.

Kort status Økonomi 2017 v/CKR
Der er pt. ingen status på økonomien.
Bekymring: Der er budgetteret med 45 hold i AGG Udtagelsen, men dd kun 29 hold er tilmeldt (deadline er i
morgen). Vi mister vores seniorhold. De stopper efter 1 år i rækken. Dette er både et problem økonomisk samt
især udviklingsmæssigt.
Så snart status er kendt, sendes dette ud til URG og AGG sektionen af CKR.

4.

Budget 2018 v/CKR
Budget er endelig lukket med en bundlinje på 330.000. AGG har fået en opgave med at skulle finde 20.000,
selvom at deres procentvise andel til fællesskabet er faldet dvs. de skal aflevere mindre end sidste år.
Budgetskabelonerne har ikke været lette at anvende i år. Der er brugt flere ressourcer end tidligere. Dette er
videregivet til GymDanmark i håbet om en bedring til næste år.

Beslutningspunkter:
1.

AGG udtagelsesprocedure (indsendt af AGG sektionen), bilag 3
AGG sektionen har indsendt opdateret procedure.
Der er modtaget henvendelse omkring indplacering i alderskategorier ved Udtagelseskonkurrencen
sammenstillet med IFAGGs nye aldersregelsæt. Er det tilladt for hold at deltage ved Udtagelseskonkurrencen i
en anden aldersgruppe end man skal konkurrere i 2018? Henvendelsen er modtaget da et junior hold jf. de
sociale medier konkret er tilmeldt i aldersgruppen 12-14 år til Udtagelseskonkurrencen.
Indstilling: Godkendelse af AGG sektionens oplæg
Beslutning: Oplægget godkendes. Henvendelsen er håndteret i oplæg fra AGG sektionen, idet det står beskrevet
”Ved udtagelsesstævnet skal holdet stille op i den alderskategori, som man ønsker at konkurrere i ved forårets
konkurrencer”

2.

Deltager ved AGG sektionsmøde d. XX kl. ?
Hvem kan deltage, og kender vi agendaen?
Mødet var i torsdags, og agenda var fremsendt d. 19.9. URG beklager, at der ikke har været en repræsentant
tilstede. LKO følger op i forhold til hvornår næste møde er.
Ingen beslutning under dette punkt.

3.

Henvendelse fra Natallias mail vedr. indbydelse til Ukraine stævne samt deltagelse ved dansk stævne
Der er også modtaget henvendelse om pris for deltagelse, da de kun deltager i en serie og udenfor konkurrence.
Indstilling: Invitation sendes til deltagelse ved dansk konkurrence udenfor konkurrence samt videreformidle
informationen om deres konkurrence i december i Ukraine
Beslutning: De er hermed inviteret til at komme og deltage udenfor konkurrence. Invitation til Ukraine
videreformidles

4.

Nordic Cup 2018
Hvem har ønsket om at afholde dette? Jf. referat fra AGG sektionsmøde d. 2017-08-15 står følgende:
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Køge Bugt har tilkendegivet positivt, men det kan ikke være forventet at Køge Bugt som ny AGG vært skal
være primus motor i afholdelsen.
Indstilling: URG ønsker kun at afholde Nordic Cup, hvis der er opbakning og ressourcer til dette i AGG
sektionen.
Beslutning:
URG giver tilladelse til, at AGG sektionen aflyser Nordic Cup, hvis denne ikke ønsker at være tovholder/har
ressourcer til at afholde denne konkurrence. Der er budgetteret 5 hold á 750,- som indtægt samt en udgift på
6300,- på medaljer, hvilket betyder et netto tal på 2550,- som ikke længere vil være en budgetført udgift for
2018.

Debatpunkter :
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.
5.

AGG dommerkursus, Budapest – opfølgning
Status – der er sendt 5 dommere afsted, 4 skulle jf. mail, bilag 5 tage eksamen. Samme mail præciserer at
deltager man ikke i hele kurset, afholdes udgifter for egen regning.
2 dommere har ikke taget eksamen, som forventet. Den ene grundet sygdom, hvorfor velkomst møde og
kursusdag mangler. Den anden grundet for sent ankomst efter velkomst møde. Sygdom må anses for at være
force majore.
Hvad gør vi i den slags situationer?
Der ønskes en debat omkring ensretning af dommerbetingelser for både RSG og AGG samt en debat om,
hvordan vi håndterer:
- ovenstående tilfælde, der koster os 14.000 uden at formål er opfyldt.
- hvad hvis man ikke består eksamen
- skal der være max antal gange man må gå til eksamen for at forsøge at stige til samme level
Debat:
To sager i dette debatpunkt:
1) Skal der være konsekvenser for den konkrete hændelse i år? Konsekvenserne betyder, at budget 2018 måske
skal re-tænkes, da de to dommere som ikke tog eksamen skal have 2 A-konkurrencer* i 2018 for at kunne stige i
level, samtidig med at der er planlagt at en dommer skal stige og den sidste i 2019.
URG indstiller til, at det for de konkrete dommere ikke har konsekvenser, men at der udarbejdes et regelsæt for
fremtiden.
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URG har udarbejdet et oplæg til løsning af problemstilling med budget 2018 og at de dommere, der skal stige i
level skal have 2 A-konkurrencer* i 2018. Dette sendes til AGG sektionen, hvori der også fremgår forslag til at
finde noget af de manglende 20.000 i budgettet.
Oplæg til fordeling fra URG, der sendes til AGG sektionen til inspiration:
Dommer

2017 eksamen

Aktiviteter2018

2018 eksamen

2019 eksamen

Kommentar

AH

Nej

A –konkurrence
før VM +
VM (A)+
Easter Cup

Ja

Ikke relevant

Har ikke tidligere
dømt VM,
Har 4 Akonkurrencer

HJ

Nej

B-konkurrence +
Easter Cup

Ja

Ikke relevant

Har 4 Akonkurrencer

ZB

Ikke kvalificeret

A –konkurrence
før EM +
EM (A)+
Easter Cup

Ja

Ikke relevant

Mangler 1 A
konkurrence før
eksamen, fås i
2017/2018

AHI

Ikke kvalificeret

Barsel ?

Ikke kvalificeret
Skal tages som
Deep technique
course

Ja

Har 4 Akonkurrencer

MJ

Ja

Easter Cup+
evt. Bkonkurrence

Nej

Ikke relevant

Ventes at være
level 2 dommer
fra 2018

JS

Ja

Easter Cup+
evt. Bkonkurrence

Nej

Ikke relevant

Ventes at være
level 2 dommer
fra 2018

Besparelse kan eksempelvis opnås ved at de to nye level 2 dommere ikke sendes ud i forår 2018, men dømmer
Easter Cup (B-konkurrence).
* Efter møde er modtaget svar fra IFAGGs præsident omkring krav for dommergerning i IFAGG:
Der er intet krav på tidsperiode dvs. de 4 A-konkurrencer, som en dommer ska have for at kunne tage eksamen
mhp på at stige til level 2.
Det betyder, at alle på nær en dommer har det påkrævede antal A-konkurrencer. Officielle dokumenter findes
pt. ikke på IFAGGs hjemmeside, så information kommer via en mail.

2) Hvad skal reglerne være for et fælles regelsæt gældende for både AGG og RSG dommere
Debat:
URG mener at følgende punkter skal indeholdes:
- Kurser, der skal deltages i hele kurset (start til slut), ellers afholdes for egen regning.
- Eksamen: 2 forsøg kontinuerlige forsøg betales af URG, fra 3. forsøg og fremad er 50% egen betaling
- Nye dommere: skal godkendes af URG
- Antal dommere skal holdes sammen med antal licenser. Er antallet licenser for nedadgående skal antal
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dommere ikke være for opadgående.
- Danske internationale dommere er forpligtet til at dømme til danske nationale konkurrencer samt nationale
IFAGG godkendte B-konkurrencer og nationale FIG godkendte konkurrencer.
- Danske internationale dommere kan ikke kræve flere konkurrencer end påkrævet antal fra det internationale
forbund henholdsvis IFAGG og FIG.
- IFAGG dommere på level 2 og opad er forpligtet til at medvirke til at uddanne nationale dommere
- FIG dommer er forpligtet til at medvirke til at uddanne nationale dommere
AGG sektionen og RSG sektionen får ovenstående tilsendt mhp at udarbejde et regelsæt, der efterfølgende kan
samles til et fælles dokument gældende for internationale dommere i regi af URG.
6.

Fornyelse af arbejdsgrupper
Hvor er vi henne?
Følgende blev besluttet på sidste møde:
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:
Tovholdere går så småt i gang med at sætte de kommende arbejdsgrupper til kommende arbejdsår.

7.

Status GPR-dommere kommende sæson
Hvad er status for kommende sæson? Kan vi allerede nu forudsige, hvor der er flaskehals, så det er muligt at
melde dette ud af hensyn dommernes muligheder for måske flexibilitet.
Debat:
Møde afholdes på søndag, hvor kommende dommerteams planlægges. Når dette er afholdt vil overblikket være
til stede i forhold til at få lukket evt. huller.

Orienteringspunkter:
8.

Status drejebøger (RSG/AGG)
Hvor langt er vi nået med drejebøgerne?
RSG – drejebog udarbejdes i uge 42
AGG – tjekliste er modtaget, der udarbejdes en drejebog ud fra dette som sendes rundt til kommentering.
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9.

Status på kommende aktiviteter i efteråret frem til 1. januar 2018, er der styr på dem?
- GPR :dommerkursus d. 5. november, planlægning af dommere til kommende sæson, reglementskursus for
GPR - primært i Nordjylland i forhold til at få nye foreninger i gang.
- RSG: 09.12.17, kurser for gymnaster og instruktører, Vestdanmark. Østdanmark planlagt til 09.12.17, men
forsøges flyttet til 10.12.17 grundet sammenfald med GPR konkurrence, dommerkursus d. 16.12 i TIK. Info
omkring disse sendes til LKO af HJE, så der kan komme begivenheder på FB
- AGG: udtagelseskonkurrence i november, DM AGG er under planlægning, møde afholdes med Køge Bugt og
medlemmer af AGG sektionen d. 16.10.17.

10. Valg af referent og mødeleder
Næste møde aftales efter aktivitetsmødet, men der er Onboarding weekend d. 24.-26. 11, hvor søndag er udlagt
til udvalgsmøde.
Referent: Aftales efter aktivitetsmødet
Mødeleder: Aftales efter aktivitetsmødet

11. Eventuelt
CKR: Forslag omkring at der afholdes 2 åbne URG møder om året, hvor alle med interesse kan komme med
input og/eller spørgsmål. Dialogmøder/netværksmøder. Sættes på næste dagsorden som beslutningspunkt.
LKO: Husk on-boarding seminar 24.11 – 26.11, foreløbig dagsorden dækker tidsrummet kl. 12 lørdag til kl. 13
søndag. Overnatning er inkluderet.
GPR- dommer: snak omkring dommerstrategi, uddannelse, kurser, krav, fastholdelse, nye dommere, tidsforbrug
På dommerkursus Klar-Parat-Start evalueres ønsker og økonomiafholdelse omkring deltagelse på diverse
dommerkurser.
RSG: snak omkring deltagelse på landsholds/ungdomslandstræninger med/uden instruktører.
12. Godkendelse af referat
Udsendes på mail. Deadline for tilbagemelding er 2017-10-25

6

Version Oktober 2017

1. UDTAGELSESPROCEDURE - AGG
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.

1.-3. plads

4.-5. plads

6. plads og
under

A-gruppe

Kan deltage i
IFAGG Akonkurrencer

B-gruppe

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

C-gruppe

Ikke mulighed
for at deltage
internationalt

* 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 forudsat at det tekniske
niveau bibeholdes. Hold udtaget ved AGG DM må således gerne ændre koreografi til den nye sæson,
ligesom hold udtaget ved AGG Udtagelseskonkurrencen må foretage ændringer i koreografien uden holdet
skal genvurderes.
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