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Mødedato: 17. december 2017 

Mødenavn: RSG-møde nr. 2 

Sted: Taastrup Idræts Center 

Deltagere: Helle Jensen, Beth Thygesen, Malene Månsson og Louise Jørgensen  

Referat: Louise Jørgensen 

 

 

1. Dispensationsansøgning fra Betina 
Der søges dispensation til to duogrupper, som ikke har samme alder. Se bilag 1. 
 
Forslag: Vi vil gerne fremme RSG-grupper i DK. God begrundelse ift. gymnasternes niveau. 
Dispensationen gives, så grupperne må stille op i den række hvor alderen på den ældste 
gymnast høre til. Caya og Clara får dispensation til at stille op som rekrut eller junior? 
(håndbogen siger 2005 begge steder). Rebecca og Anelija får dispensation til at stille op som 
rekrut. 
 
Beslutning: Begge duo’er får lov at stille op i rekrut rækken. Den ældste gymnasts alder er 
afgørende. 
Ændring af aldersgrupper i duo-reglement for at få flere grupper. Max 3 år mellem de to 
gymnaster. Den ældste gymnast alder er gældende for, hvilken rækken duo’en stiller op i. 
Satser på nordiske à samme årgang. 
Indførsel af fri serie for 5-mands grupper i mini- og rekrut-rækken for at være med til at højne 
niveauet kropsligt. Ved DM kåres samlet vinder af fri og redskab, samt en disciplinvinder. 

 
2. Landstrænerkontrakt 

Helle har udarbejdet et forslag med nogle punker som skal gennemgås. Se vedhæftet 
dokument. 
 
Beslutning: Kontrakten skal med til fælles URG møde. Skal vi selv oversætte den til engelsk?
  
 
Alua vil gerne med til internationale konkurrencer. Men hvor for vi penge fra? 
Spørge resten af udvalget om de har nogle ideer. 
Afholdelse af flere kursus og camps for at tjene penge – måske 3 gange årligt. Udnytte Emma 
og nogle af seniorgymnasterne, som gerne vil undervise nogle af de mindre gymnaster. 
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3. Deltagelse i internationale konkurrencer 
Hvordan kontrollere vi, hvem der drager ud til hvilke konkurrencer? Hvordan holder vi styr på 
deadline og tilmelding? Hvem udtager gymnasterne? 
 
Forslag: Udvalget/elitesektionen for RSG udtager i samarbejde med landstræneren gymnaster 
til NM, EM, VM, World Cups, Youth Olympic, OL og Skåne/Danmark, som det står beskrevet i 
Eliteskrivet.  
Landstræneren afleverer senest 15. oktober en liste med internationale konkurrencer, som hun 
finder relevant for landsholdsgymnasterne at deltage i, samt hvilke gymnaster hun regner med 
skal deltage. Landsholdsgymnaster har førsteret til at deltage i de konkurrencer, som 
landstræneren har valgt at sende gymnaster ud til. Tilmeldingen til disse konkurrencer sker af 
udvalget eller landstræneren. 
Alle gymnaster som ønsker at deltage i internationale konkurrencer skal give 
URG/elitesektionen besked. Trænerne sender en mail til udvalget senest 1. november med en 
liste over, hvilke konkurrencer man har planer om at sende gymnaster ud til. Herefter 
sammenholder udvalget dette med landsholdsgymnasternes konkurrencer og 
godkender/frakender. 
 
Beslutning: Godkendes - Listen udarbejdes så godt som muligt. Der kan komme flere 
konkurrencer til og så skriver man bare en orienteringsmail til udvalget. Vi vil gerne være 
orienteret – både ift. dommerbetaling og da der til nogen konkurrencer, er begrænsninger på. 

 
4. Dommergebyr på 250 kr. 

Der blev den XX.XX.XX besluttet, at alle gymnaster der deltager i internationale konkurrencer 
skal betale. Dette er for, at vi har mulighed for at opretholde Sofie Jørgensens FIG-licens og 
sende hende med ud til konkurrencer, hvor det er påkrævet. Dette er ikke meldt ud til 
klubberne og hvor skal de betale det? 
Forslag: Udvalget udarbejder et skriv som sendes ud til klubberne (se bilag 2 for forslag). Der 
oprettes et link på www.gymdanmark.dk, hvor gymnaster/trænere/klubber selv går ind og 
betaler. En fra udvalget (hvem?) tjekker op på om der er blevet betalt. Skal gymnaster der 
deltager i Skåne/Danmark være en del af dette? 
 
Beslutning: Skåne/Danmark er en venskabkonkurrence og ikke indbefattet af dette. Louise 
skriver til Espen og høre om mulighed for oprettelse af konto til dette specifikke formål. Holde 
styr på om alle har betalt. 
 

 
5. Talenttræning Øst 

Den 27. januar 2018 fra kl 12.30-18.00 i Taastrup Idræts Center. Emma Erangey er underviser 
og Louise Jørgensen er tilstede fra udvalget og præsentere.  
Er der sendt invitation ud til klubberne? Skal der oprettes begivenhed på facebook? 
Malene – har du mere der skal vendes for så er du på her J 
 
Beslutning: Der skal sendes mail ud til klubberne og oprettes begivenhed på facebook. Malene 
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sørger for dette à skriver til Espen og Lotte. 
 

6. Deadline for tilmelding af konkurrencer 
Der er et ønske fra mange om at kende datoen for de forskellige konkurrencer noget før.  
 
Forslag: Vi rykker deadline fra den 1. januar til den 1. december ligesom den er i Grand Prix. I 
klubberne er man i gang med sæsonen allerede i august og burde i start december vide, hvilke 
grupper/gymnaster man har. På den måde kan vi hurtigere få et overblik over, hvor mange der 
er i hver rækker og kan fordele rækkeren på de forskellige konkurrencedatoer. 
 
Beslutning: Ikke alle er klar til at tilmelde den 1. december. Deadline den 15. januar. 
Konkurrencedagene/fordelingen for de forskellige rækker genbruges fra forrige år. 
Junior/senior er lørdag den 24. Marts i Greve. 

 
7. Ekstra Ungdomslandsholdstræning 

Dette er den 27.01.17. Er alt på plads til dette og har gymnasterne fået besked? 
 
Forslag: Invitation af dommere. Det skal ikke være et krav dommerne dukker op, men vi kan 
sende en invitation. Det er en god måde for de nye dommere, som deltog i kurset den 16.12.17, 
til at se nogle serier, hvor tempoet ikke er så højt som hos junior/senior. 
 
Beslutning: Det er fra kl 13-19 i Valby hallen. Beth sender invitation ud. Beth spørger Katja om 
det kan passe ind i programmet med invitation af dommere i et par timer.  

 
8. International konkurrence i Portugal 

Beth, du sendte en mail ud tidligere. Var denne blot til orientering eller noget vi skal forholde os 
til? 
 
Svar: Blot til orientering. 

 
9. Ekstra Landsholdstræning. 

Sidste weekend i feb. à hjerting, 
  
 

10. NM 
Se på provisional registration. 
 
Svar: Gennemgået og Louise Sender til Espen. 
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Bilag 1 

    Taastrup den 09.12.17 

TIL UDVALGET FOR RYTMISK GYMNASTIK 

             

TIK Gymnastik vil gerne søge 2 dispensationer til 2 af vores duo grupper i RSG. 

 

Det drejer sig om duoen Anelija Shaginjan (årgang 2008) og Rebecca Odér (årgang 
2006). 

Derudover Clara Vinzentsen (årgang 2005) og Caya Klint (årgang 2006). 

I reglementet står der, at de i en duo skal have samme alder.  

Clara og Caya er begge nybegyndere og har aldrig lavet gymnastik før. Som de eneste på 
vores hold. 

Anelija og Rebecca har begge dyrket RSG i mange år som individuelle og ville derfor ikke 
passe med de 2 andre i niveau. (Rebecca og Caya har samme alder, men er to meget 
forskellige steder i deres gymnastiske udvikling).  

Anelija har ingen på sin egen alder, men passer fint med Rebecca i niveau trods 
aldersforskel. 

Begge duoer er villige til at stille op i den række de må. 

 

Vi håber URG vil se på dette og at pigerne kan få lov at gå i konkurrence sammen i 2018. 

 

Med venlig hilsen 

Betina Koch Hansen 

TIK-Gymnastik 
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Bilag 2 

Kære gymnaster, trænere og klubber 
 
Det er i udvalget (fælles i URG) blevet besluttet, at alle gymnaster der deltager i internationale 
konkurrencer skal betale et dommergebyr på 250 kr. per sæson. Dette har været gældende i AGG i 
nogle år og indføres nu også i RSG, da vi har været så heldige at få en international dommer. Dette 
træder i kraft fra den 01.01.18.  
 
Gebyret er indført for at gøre det muligt at opretholde vores internationale dommers FIG-licens. Penge 
skal yderligere gå til at sende Sofie med ud til de internationale konkurrencer, hvor det er påkrævet og 
ellers kan lade sig gøre. 
 
Gebyret skal indbetales på www.gymdanmark.dk og skal være betalt inden gymnasten deltager i den 
internationale konkurrence. Direkte link: http://gymtranet.dk/discipliner/rytmisk-
gymnastik/konkurrencer/. 
 
Med venlig hilsen 
Udvalget for Rytmisk Gymnastik og Eliteudvaglet i RSG 
 

 


