Referat RSG-møde

17. november 2017

Referat – RSG-møde
Mødedato: 17. november 2017, kl. 14.00-15.30
Mødenavn: RSG møde
Sted: Idrætshuset, Gunnar Nu Hansens Pl. 7, 2100 København Ø.
Deltagere: Beth Thygesen, Helle Jensen og Louise Jørgensen
Referent: Louise Jørgensen

1. Dommere i Danmark
• Kun 9 dommere i Danmark i denne sæson (17/18)
• Hver dommer skal kunne dømme mere end en karakter
o Nemmere at få en svær dommerkabale til at gå op.
• En dommer kan ikke kun dømme DM, men skal også dømme andre konkurrencer i løbet af
sæsonen.
• Obligatorisk dommerkurs for nuværende dommere den 16. december 2017 i Taastrup i
forbindelse med Landsholdssamling. Den 17. december 2017 vil det være muligt at
prøvedømme landsholdsgymnasterne. Datoen er meldt sent ud, hvilket beklages meget. Vi
håber at se så mange som muligt.
o Sofie Jørgensen vil være underviser.
o Nye dommer er meget velkommen
• Der arbejdes på at oprette et begynderdommerkursus i starten af det nye år.

2. Landhold/ungdomslandshold
• Navnene på disse samlinger er blevet vendt og udvalget er blevet enige om at fortsætte med
disse. Der er ingen Team Danmark støtte, hvorfor der ikke er nogle krav/regler for, hvad
samlingerne kaldes.
• Tilstedeværelse af udtagne gymnasters trænere:
o Ungdomslandhold: obligatorisk for trænere at deltage, både for at støtte pigerne og
for at se hvad de laver, samt hjælpe pigerne med at huske eventuelle rettelser. Er
man forhindret i at deltagelse gives besked til landstræner eller en fra udvalget.
o Landshold: Ikke obligatorisk for trænerne at deltage. Udvalget ser dog gerne at
trænerne er tilstede.
• Aldersgruppen på ungdomslandsholdet:
o Skal junior gymnaster være en del af ungdomslandsholdet, når der også er
juniorgymnaster på landsholdet? Hvad er potentialet? Dette vendes på et senere
møde inden næste sæsons udtagelse.

3. Talentsamling
• Tiltænkt de yngste gymnaster i Danmark.
o Talenttræning vest – 9. december i Hjerting
o Talenttræning øst – der arbejdes på at finde en dato.
4. NM 2018
• Udvalget har på nuværende tidspunkt ikke modtaget en officiel indbydelse.
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• Stævnet ligger den første weekend i marts 2018 og foregår i Norge.
• Udvalget ønsker at sende fuldt hold, hvis niveauet blandt gymnasterne er til dette.
• Udtagelse sker ved testkonkurrence primo januar og endeligt efter Jyske Bank Pokalen. Det er
landstræneren i samarbejde med udvalget og elitesektionen der udtager gymnasterne.
• Udtagelseskrav:
o Junior: Nr. 1-3 ved test konkurrence primo januar udtages til NM. Den fjerde
plads er åben og vil evt. blive tildelt en af de gymnaster, der bliver nr. 4-6. Her
bliver gymnasternes niveau/kvalitet, udvikling og stabilitet taget i betragtning. Der
er mulighed for at to gymnaster deler en plads.
o Senior: Nr. 1-2 ved test konkurrence primo januar udtages til NM. Den tredje og
fjerde plads er åben og vil evt. blive tildelt en af de gymnaster, der bliver nr. 3-6.
Her bliver gymnasternes niveau/kvalitet, udvikling og stabilitet taget i betragtning.
Der er mulighed for at to gymnaster deler en plads.
o Gruppe: Udvalget har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at se nogle
grupper i konkurrence inden udtagelsestidspunkt. Derfor inviteres grupper med
ambition om deltagelse ved NM til test konkurrence primo januar, samt til Jyske
Bank Pokal. Der sendes mail ud til klubberne.

5. Håndbogen
• Denne er i år revideret af Sofie Jørgensen – kæmpe stort og flot stykke arbejde.
• Nyt element i fri serie à Akrobatisk kombination.
o Værdien er 0,2
o Består af to forskellige sammenhængende rotationer (flydende uden stop)
o Ingen min/max antal, dog må en rotation ikke gentages i forskellige ”akrobatiske
kombinationer”
o Samme værdi uanset om der er akse/niveau skift eller ej.
• AD i minirækken.
o Det er tilladt med 1 base + 1 kriterier. Det har en værdi på 0,2.
o Tilladt at udføre en AD med 1 base + 2 kriterier eller omvendt, hvilket har en
værdi på 0,3.

6. Camps/internationale konkurrencer
• Der er et ønske om at få oprettet en side på gymdanmark, hvor diverse internationale camps
og konkurrencer står beskrevet og hvor trænere har mulighed for at gå ind og skriver deres
oplevelse ift. deltagelse. Der arbejdes videre med dette.

7. Licenskontrol
• Har kørt i Grand Prix og AGG i nogle år og indføres nu også ved RSG konkurrencer.
• Licenskontrol – Procedure
o Foregår som stikprøvekontrol, hvor to gymnaster/grupper i hver række
kontrolleres.
o Sygesikringsbevis afleveres til den på dagen ansvarlige kontrollant (navnet vil stå
på sedlen med de udtrukne gymnasters navne).
o Kontrollen skal foregå inden konkurrencestart.

8. Udtagelsesprocedure
• Står beskrevet i Elite skrivet, som kan findes på gymdanmarks hjemmeside.
• Udtagelsesprocedurene er vendt i udvalget og er blevet revideret (se punkt 4 for NM og punkt
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9 for EM+VM).

9. Eliteskriv
• Blev vendt ift. kriterier i forbindelse med udtagelse af gymnaster til diverse internationale
konkurrencer. Karakterkrav fjernes. Gymnasternes niveau, udvikling og stabilitet vægtes
højt. Elite skrivet opdateres og ligges på gymdanmark snarest.
• Udtagelsesprocedure for EM og VM.
o Udtagelse til EM finder sted efter Jyske Bank Pokalen.
o Udtagelse til VM finder sted efter DM mangekamp.

10. FIG-Dommer
• Plan for at få opgraderet Sofie Jørgensen fra level 4 til level 3 FIG-dommer.
o Deltagelse i Asker Cup 2018 (med gymnaster fra landsholdet)
o Deltagelse i Miss Valentine 2018 (med gymnaster fra landsholdet)
o Deltagelse i EM 2018 (med to junior gymnaster fra landsholdet)
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