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Referat
1. Valg af dirigent
Kristine Wagner
2. Beretning
Udvalget har fokuseret på opgaver fra de strategiske indsatsområder bl.a. udarbejdelse af
startpakker, talent/elite arbejde og udvikling af uddannelser. Camilla Kruse har deltaget i
GymDanmarks uddannelsesgruppe som repræsentant for det rytmiske, hvor årets fokus
har været at få en ”Træner 1” disciplinspecifik uddannelse klar. Anne Hillestrøm og Lotte
Kok har deltaget i Startpakkegruppen og Lotte Kok ligeledes dækket Talent/elite-gruppen
indtil sommerferien. I denne gruppe indgår nu 2 fra miljøet, der dækker både AGG, GPR og
RSG, hvilket vi er meget glade for. Startpakke-gruppen skal medvirke til, at vi i det rytmiske
byder nye aktører velkommen på bedste vis, så indtræden i vores miljø bliver en positiv
oplevelse. Hvordan ønsker vi at byde nye aktører velkommen? Talent/elite-gruppen
arbejder henimod samarbejdsaftaler mellem foreninger og GymDanmark, samtidig med at
Udvalget skal sammensætte en konkurrencestruktur, der imødekommer sen specialisering,
som evidens viser, indvirker positivt på udviklingen fra en talentfuld gymnast til en gymnast
på eliteniveau.
Organiseringen af arbejdsgrupper under Udvalget er blevet ændret, således at AGG
sektionen er blevet delt i 3 arbejdsgrupper: en stævnegruppe, en dommergruppe og en
camp- og udviklingsgruppe. Den sidste er en fællesgruppe for vores internationale
discipliner, Æstetisk Gruppe Gymnastik (AGG) og Rytmisk Sports Gymnastik (RSG), da de
har meget fælles synergi. Samtidig er indstillingen af medlemmer til arbejdsgrupper flyttet
til det fælles sommerseminar i juni, så URG kan beslutte, hvem medlemmerne skal være
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med udgangspunkt i indstillingerne. Arbejdsgrupperne kan således være funktionsdygtige
straks efter sommerferien i modsætning til tidligere, hvor de først lå fast henne omkring
årsskiftet.
Økonomien i 2017 gav et overskud på ca. 50.000 kr. ud over det budgetterede overskud.
Det skyldtes primært, at der ikke var budgetteret med solgte standpladser. Udvalget har
derfor overført og øremærket nogle midler til følgende aktiviteter:
•

Uddannelse af international dommer (RSG)

•

Ekstra penge afsættes til udsendelse af international dommer (RSG)

•

Sikre at der er midler til de betinget godkendte dommer kan blive godkendt
(AGG)

•

Camp på tværs af AGG, RSG og GPR

Kommunikation med miljøet har Udvalget fortsat haft fokus på, og har i den forbindelse
oprettet en Facebook-gruppe for instruktørerne, så information kan deles her. Derudover
er der gjort en ekstra indsats for at gøre den rytmiske officielle Facebook-side mere
levende samtidig med, at den dækker alle tre discipliners aktiviteter. En stor tak skal lyde til
de instruktører, der sender live-stream link og billeder hjem til redaktørerne. Referater for
alle mødeaktiviteter er tilgængelige via GymDanmarks hjemmeside.
Nationalt har vi i løbet af året arbejdet på at blive mere skarpe omkring, hvad vil vi i
Udvalget i forhold til vores tre discipliner? Vi ser en tendens til, at de ældste årgange
forsvinder og et svagt dalende deltagerantal i GPR. Hvordan kan vi modarbejde denne
tendens? I RSG byder vi nye foreninger velkomne, men får de den bedste velkomst eller
kan vi være bedre? Indenfor AGG ser vi en generel positiv udvikling i forhold til niveau og
byder måske en ny række velkommen i den kommende sæson, Short Programme.
Udvalget arbejder på en vision for 2020, hvor både konkurrencestruktur, reglementer, sen
specialisering og en fælles ordbog for vores discipliner indgår.
Internationalt har forventes det, at mandlige rækker indføres i æstetisk gymnastik (AGG)
efter ønske fra de asiatiske medlemslande. Vi forventer at se disse ved konkurrencer i
2019. Danmark har i flere år rykket inden for den æstetiske gymnastik (AGG), og i år
opnåede den højeste score nogensinde givet til et dansk seniorhold. Den rytmiske
sportsgymnastik opnåede medaljer ved Nordisk Mesterskab for første gang i flere år.
Spændende at følge den fremtidige udvikling, hvor en fælles synergi for vores
internationale discipliner kan være med til at løfte dem begge.
Én enkelt weekend i juni var ekstra travl, da vi lørdag afholdt vores fælles sommerseminar
for alle tre discipliner og søndag var Gymnastikkens dag i Tivoli. Lørdag var velbesøgt af
AGG og GPR instruktører, mens vi stadig kunne ønske os at se flere repræsentanter fra RSG
miljøet. Vi håber, at se flere af jer næste år. Søndagen var en dag, hvor GymDanmarks
mangfoldighed virkelig kommer til udtryk, for familien Danmark og de mange turister, der
lægger vejen forbi Tivoli, og hvor vi atter fik lov til at vise alle vores tre discipliner.
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UDDANNELSE
Uddannelsesgruppen
Medlemmer: Camilla Kruse (Rytmisk), Jesper Due Lind (Trampolin), Nis Rykær Simonsen
(Tumbling), Louise Brandeborg Jensen (Idrætsgymnastik), Kamine Jacobsen (Sports
Acrobatik), Anders Thorup Prendergast (TeamGym), Sofie Slettebo (Rope Skipping), Søren
K. Nielsen (Gymnastik for alle)
Medlemmerne i gruppen er udpegede.
Udvalget har siden sidste årsmøde haft 4 møder med stort fokus på de tre nye tiltag;
GymDanmark Inspiration 2018, GymTræner Camp 2018 og udviklingen af GymTræner 2 –
Basis uddannelsen.
GymDanmark Inspiration så dagens lys 22. september på Sorø Gymnastikefterskole.
Gruppens opgave har været at sammensætte et udbud af korte spotkurser som
foreningerne efterspørger og kan bruges på tværs af discipliner. Ca. 40 deltagere var med.
GymDanmark Inspiration forventes at vende tilbage i 2019 og input til spotkurser meldes
gerne ind til gruppen.
GymTræner Camp løb af stablen 7.-9. september på BGI Akademiet og er et udpluk af
GymDanmarks Træneruddannelser. Camp formen giver mulighed for i løbet at
uddannelsen at mødes på tværs af discipliner. 50 deltagere fordelt på 5 uddannelser var i
år de første til at afprøve dette nye koncept – Feedbacken var rigtig god og vi forventer, at
GymTræner Camp 2019 bliver en realitet.
For 2. år kører vi GymTræner 1 – Basis. I år har vi implementeret forberedelse inden
uddannelsen via E-læring.
Der skal afholdes 8 GymTræner 1 – Basis uddannelser over hele landet. Med et gennemsnit
på 25 deltagere på uddannelsen, har vi en god dynamik på disse uddannelser. Over 200
deltagere har/eller skal på GymTræner 1 – Basis, mens kun 60 af disse har valgt at gå i gang
med deres specialisering på GymTræner 1 – Disciplin i år.
Fordelingen af specialiseringerne:
GymTræner 1 – Trampolin – 15 deltagere
GymTræner 1 – Rope Skipping – Afholdes kun hvert 2. år – Næste gang 2019
GymTræner 1 – Rytmisk – 7 deltagere
GymTræner 1 – Sports Acrobatik – 5 deltagere (afholdes hvert 2. år)
GymTræner 1 – TeamGym – 11 deltagere
GymTræner 1 – Idrætsgymnastik – Afholdes kun hvert 2. år – Næste gang 2019
GymTræner 1 – Tumbling – 1 deltager – Aflyses
GymTræner 2 – Basis
Ny uddannelse for den erfarne træner. Uddannelsen består af 3 selvstændige moduler,
som kan tages i vilkårlig rækkefølge.
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GymTræner 2 – Basis – Træneren som leder – 17 deltagere
GymTræner 2 – Basis – Træningsplanlægning og fysisk træning – Afholdes 8.-9. dec. – Pt. 6
tilmeldte
GymTræner 2 – Basis – Sportspsykologi og skadesforebyggelse – Afholdes 15.-16. juni – Pt.
3 tilmeld
Træner 1 - disciplin specifik
Udvalget og GymDanmark har i 2017 for første gang afviklet den nye træner 1 uddannelse
som er udviklet i samarbejde med Pil Lindekron fra kontoret. Vi fik samtidig færdiggjort
arbejdet med Træner 1 – disciplin indenfor det rytmiske, og fik ligeledes afviklet første
kursus.
Det fik rigtig god evaluering, og de nye dygtige trænere er nu ude i hallerne. Vi forventer, at
kunne køre Træner 1 - disciplin hvert år med min. 10 deltagere på hvert kursus.
Et kæmpe TAK til Emilie Blixenkrone Madsen, der har lavet et kæmpe arbejde med at
udvikle al materialet til Træner 1 – Disciplin (rytme), samt undervist på både Træner 1Basis og Træner 1- Disciplin (rytme).

KURSER
Spotkurser skal gerne afspejle ønsker fra instruktørerne og være en hjælp i arbejdet med
Rytmisk Gymnastik, så meld gerne gode idéer ind.
2. juni 2018, gennemførte vi et dobbelt spotkursus i Silkeborg med ”Ballet, grundtræning og
spring” om formiddagen og et teoretisk kursus ”Grand Prix, hvad er det?”, om
eftermiddagen. Begge kurser var velbesøgt.
På ballet-kurset fik deltagerne enten frisket deres viden op eller noget nyt med hjem fra
ballettens verden. Kurset blev afholdt med undervisning af den kyndige underviser, Louise
Bolding, fra Århus Balletkompagni. Kursister var alle meget aktive og der er ros fra Louise
over deres store arrangement.
På Grand Prix kurset underviste Emilie Madsen, Greve Gymnastik. Her blev både teoretisk
og praktisk gennemgang flot udført af Emilie. Spørgelysten var stor og efter kurset var
evalueringen, at lignende kurser var et ønske fra deltagerne. På denne måde, kan vi også
fortælle nye foreninger om Grand Prix Gymnastikken.
Vejen kurset 2018
Der var mulighed for tilmelding som en enkelt dag, eller hele kurset med overnatning. Der
var flere deltagere end sidste år, måske den differentierede tilmelding var medvirkende.
Stadig flest deltagere fra Grand Prix miljøet.
Kurset var lagt op til, at alle 3 discipliner fra det rytmiske miljø kunne deltage, da lørdagen
var lagt i hænderne på Maria Garcia-Trio fra Norge (AGG og RSG), mens søndag var i
hænderne på Alua Petrukova, Holland (RSG, dansk landstræner)
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Lørdag startede med opvarmning og forslag til øvelser hertil, derefter gik det over i
kropsmomenter og sammensætninger, hvor deltager var delt i små grupper og kunne
arbejde sammen. Om aftenen var der programsat Info om de 3 reglementer og spørgsmål
hertil og evalueringen viste, at der er forskellige forventninger til ordet INFO. Desuden
præsenterede Maria Garcia, det nye ”Short Programme” indenfor AGG.
Søndag var alle med på vimpel og tøndebånd, hvor der ligeledes blev arbejdet i gruppen
med sammensætning af koreografi.
I skrivende stund arbejdes der på, at få et balletkursus op at køre i Køge i efteråret.
Evalueringen af Vejen kurset indikerer, at vi skal re-tænke det kommende sæt-op, så vi kan
få flere deltagere og gerne på flere niveauer og desuden tages op i Udvalget, hvordan vi
fremover skal videreføre sporkurserne.

GRAND PRIX RYTME
Årets konkurrencer:
Året bød på de sædvanlige konkurrencer, DM 1. & 2. runde, SM, FM, JM og Efterskole-DM.
DM 2. runde blev samlet på to hele dage som opfølgning på sidste års korte dage, og vil i
2019 blive afholdt som 1 konkurrence henover en weekend. Deltagerantallet er svagt
faldende i de ældste årgange, hvilket Udvalget kigger ind i for at se, om vi via
konkurrencestrukturen kan holde på de ældste gymnaster i længere tid. FM og JM blev
igen, på baggrund af sidste års evaluering, afholdt som ét stævne med dobbelt
præmieoverrækkelse på samme tid.
Igen i år viste det sig, at være særlig spændende i flere rækker, da karakterforskellene viste
sig at være minimale, så det var dagens form, der afgjorde placering. En dejlig udvikling,
der giver incitament til at give en ekstra skalle i træningshallerne, som også betød at
mesterskaberne blev fordelt over flere hold.
Efterskole DM blev afholdt i det fynske på Vejstrup Efterskole i flotte rammer. For anden
gang kørte konkurrencen efter Grand Prix Rytme reglementet, og inddeling i divisioner blev
for første gang foretaget efter en indledende runde uden officielle karakterer. En løsning,
der gik over al forventning og som blev så positivt evalueret, at fremadrettet det bliver
processen. Redskabsserien har været udfordret i flere år og i år blev det muligt at stille
med valgfrit redskab. Vi håber fortsat på at kunne bevare redskabsserien for efterskolerne,
så man kan kun anmode om at stille i denne række eller i begge rækker.
Dommeruddannelse:
Dommeruddannelsen er uændret fra sidste år og består af en række kurser, placering som
dommerspirer i smørhul ved DM 1. runde og Regionsmesterskaberne, samt en afsluttende
dommerprøve, der består af video-bedømmelse og en skriftlig prøve. Der har været positiv
tilbagemelding på forløbet, så vi arbejder videre og udvikler på denne model.
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I år ventes to nye dommere, hvoraf en dommer udvider med en ekstra kompetence, mens
den anden er helt ny. Dommereksamen afholdes 6. oktober 2018. Vi glæder os til at byde
velkommen til begge til den kommende sæson. De to dommere er Caroline Damgaard
(Teknisk serie 1 dommer), Ane Kruse (Kunstnerisk dommer).
Da vi stadig har udfordringer med at stille dommerteams, anmodes alle foreninger om at
stille med dommerspirer, særligt de foreninger, som er gamle i gårde, men uden dommere.
Dommerkurser
Dommerkursus strukturen er blevet videreført fra sidste år. Fremmødet var fint på alle
kurserne - det virker som en god model - hvori vi løbende kan justere indholdet og formen
- så det passer til vores behov.
•

Begynderdommerkursus - september 2017

•

Weekenddommerkursus - oktober 2017

•

Redskabsdommerkursus - november 2017

•

"Klar -parat - start" dommerkursus - januar 2018

Dommergruppe
I denne sæson har det igen været svært at sætte dommerteams til årets konkurrencer,
primært grundet mangel på dommere. Til hver konkurrence er det prioriteret, at det ikke er
de samme dommere, som dømmer sammen hver gang, samt at alle dommere har deltaget
på dommerkurserne. Ved sæsonafslutning, har Udvalget ligeledes afholdt
evalueringsmøder, for at høste erfaringer fra dommerne omkring bl.a. stævnestruktur og
reglementsændringer.
Dommergrupperne ønsker sig stadig nye medlemmer. Dette bakkes op af Udvalget.

Reglementsgruppe
Det nye reglement for sæson 18/19 blev præsenteret på årets seminar i juni, og
efterfølgende godkendt af Udvalget. Alt er tilgængeligt på hjemmesiden og fremlægges til
orientering på årets aktivitetsmøde.

ÆSTETISK GYMNASTIK (AGG)
I det forgangne år har der i AGG Sektionen været arrangeret konkurrencer og camps. Der
har været udviklet på udtagelsesproceduren, så der nu er udtagelser ved begge
konkurrencer i AGG-regi. Udtagelsen ultimo november giver adgang til forårets
konkurrencer, hvor DM ultimo maj, giver adgang til efterårs internationale konkurrencer.
I juni blev der afholdt sommerseminar. Her blev der fortalt om det forgangne samt det
kommende år. Der blev berettet om nye arbejdsgrupper i AGG, så det arbejde der bliver
lavet, kommer ud på flere hænder. Derudover blev der talt om interessen for afholdelse af
short program i AGG. Én forening tilkendegav på Forum, at de kunne være meget
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interesserede. Én forening har efterfølgende tilkendegivet, at de ønsker at stille i short
program.
Årets konkurrencer
Nationale konkurrencer:
I november 2017 afholdtes Udtagelseskonkurrence, hvor 36 hold deltog fordelt på alle
aldersgrupper. De 18 hold blev udtaget til at måtte rejse, mens kun 16 hold valgte at gøre
brug af muligheden.
I maj blev der afholdt DM i AGG, her deltog 41 hold, her blev 29 af holdene udtaget. Ingen
har ønsket at deltage internationalt.
Internationale konkurrencer:
De danske børnehold er efterhånden blevet rejsevante og deltager ved flere internationale
konkurrencer.
På hjemmebane blev Easter Cup blev atter godkendt af IFAGG som international Bkonkurrence.
Ved VM i Budapest var Danmark repræsenteret i både junior- og senior-rækkerne. Der var
ingen dansk deltagelse i Short Programme (junior/senior) eller mix rækkerne.

Camps
For de hold der blev udtaget internationalt, blev der i januar arrangeret en Elite camp, hvor
der var fælles balletmoduler, individuelle moduler med udenlandske instruktører og et
dommermodul. For de hold der ikke blev udtaget, blev der afholdt en udviklings-camp,
ligeledes i januar. Her var der også fælles og individuelle moduler, samt dommermodul.
I forbindelse med Elite Camp’en blev der afholdt et ”reglements” kursus, hvor
instruktørerne havde mulighed for at debattere reglementet med en af de danske
dommere. Kurset havde positive feedback, så AGG Sektionen vil gerne takke Mette Jørck
for undervisning samt debat på kurset. Ligeledes skal der lyde en tak til de øvrige AGGdommere som deltog på camps: Anette Hjermitslev, Julie Søndergaard, Hanne Jensen,
Zarah Bonvang og Anna Hillestrøm.
Dommergruppen
De danske dommere fik alle mulighed for at deltage på IFAGGs årlige dommerkursus, hvor
næsten alle deltog. To af deltagerne tog eksamen i forhold til at stige til Level 2 dommer,
men det lykkedes desværre ikke. Dommerne har dømt, hvor danske hold har deltaget
internationalt. Alle har opretholdt deres kompetencer i henhold til IFAGG krav om 1 Bkonkurrence.
Udvalget har efter ønske fra AGG-sektionen nedsat en arbejdsgruppe ”AGG
dommergruppe”, som skal håndtere de dommerrelaterede opgaver under Udvalget på
samme vilkår, som de øvrige dommergrupper.
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RYTMISK SPORTS GYMNASTIK
Endnu et godt år er gået i RSG’ens tegn, flittigt, festligt, funktionelt, flydende.
Vi igen i år afholdt seminar sammen med de 2 andre rytmiske discipliner, denne gang med
et par flere deltagere end sidste år, men stadig ikke så mange, så man kan kalde det
succes. Vi håber, at flere vil bakke om næste år.
Årets konkurrencer
Der har været afholdt de sædvanlige pokal-konkurrencer, div regions-mesterskaber,
nationale mesterskaber samt Skåne / Danmark-kampen. Denne gang var det Danmark, der
lagde hal til, det blev det tætteste resultat i mange år, men desværre igen med Skåne som
vinder.
Det var i år året for Nordisk Mesterskab, og det foregik i Norge i marts måned. Vi sendte et
fuldt hold af sted i forhold til de individuelle konkurrencer (4 junior & 5 senior) samt en
senior-gruppe. Vi har altid stilet mod en finaleplads, det fik vi så sandelig også – og flere af
dem oven i købet (5 junior og 2 senior). Overraskende og flot var det, at vi fik en
bronzemedalje hos juniorerne i mangekamp, tillykke til Isabella Schultz fra Ballerup og
ligeledes tillykke til juniorholdet, som tog en bronzemedalje med hjem.
Flere piger har igen i år været til udenlandske konkurrencer og Cups. I juni deltog 2 juniorgymnaster i EM og senest har 2 piger deltaget i VM i Sofia. Alt i alt et spændende år for
vores dygtige piger, der bruger så mange timer i hallerne.
Landshold
Ungdomslandshold:
Vi valgte i år at omdøbe Rekruttræning til Ungdomslandsholdstræning, der i ordet fortæller
lidt mere om, hvad vi forventer, nemlig seriøsitet i træning og at de unge mennesker
forberedes til Landsholdet. Træner for Ungdomslandsholdet har været og er igen Katja
Thygesen krydret med gæstetrænere.
I 2017 mødte 22 gymnaster op til udtagelsen, og 12 blev udtaget til efterfølgende 2 dags- +
1 weekend-træning. I år 2018 har der været 20 piger til udtagelsen.
Landshold:
Alua Bekturova står stadig for vores landstræning. Seks af slagsen i sæsonen 2017/18 og
igen nu i 2018/19. Der blev indbudt til udtagelse i juni, hvor 16 piger dukkede op. De 4
ønskede ikke at deltage i det videre forløb, de resterende arbejder videre på landsholdet.
Dommere
Vi afholdt dommerkursus i oktober og igen i december med efterfølgende test i forbindelse
med en landsholdstræning, hvilket er en god måde at kombinere teori og praksis på.
Dejligt at vi har en international dommer, Sofie Jørgensen, så vi ikke er afhængige af
udenlandsk hjælp. Sofie har dømt, når vi har haft danske gymnaster i vælten, senest ved
VM i Bulgarien.

8

MU

Referat

Udvalget for Rytmisk Gymnastik - Aktivitetsårsmøde 2018
FIG bekendtgjorde i foråret, at Sofie var udtaget til at dømme ved Ungdoms-OL I Buenos
Aires, som foregår i oktober. Herfra skal lyde et stort tillykke med udtagelsen.
Til slut vil vi gerne takke alle jer i det rytmiske miljø, for uden jer sker der ingenting i
miljøet. I er alle ildsjæle, som gør en forskel, uanset om I er instruktører, dommere eller
medlem af en arbejdsgruppe.
En stor tak skal også lyde til medarbejderne på GymDanmarks kontor for jeres hjælp til os
frivillige. En speciel tak til Espen Larsen, der hjælper os med tilmeldinger,
kalenderopdatering og diverse korrespondancer med de internationale forbund.
Dog vil vi gerne rette en helt speciel tak til Emilie Blixenkrone Madsen, for hendes arbejde
med træner 1 uddannelserne – hvis det ikke havde været for hende, så havde vi ikke haft
en Træner 1- Disciplin for det rytmiske område. Tusind tak for hjælpen.
Hvad vil vi i fremtiden? Vi vil gerne arbejde for at få os organiseret anderledes, så vi
udnytter kompetencerne bedre, og har større synergi imellem vores forskellige grene. Her
behøver vi jeres viden og hjælp, for sammen kan vi gøre en forskel, som måske kræver at vi
er modige. Tør vi alle sammen være det?

Kommentarer
Helle Storm, Greve Gymnastik & Trampolin og Gymnastikefterskolen Stevns:
- Bekymring for strukturen på aktivitetsmødet, der nu ligger efter
repræsentantskabsmødet. Der er ikke mange tilmeldte – kan man bare afholde
sommerseminar og droppe aktivitetsmødet?
- Ros til afvikling af efterskole DM i Rytmisk.
- Efterlyser de planer, som blev nævnt vedr. konkurrenceafvikling på samme niveau ønsker Hanne Enevoldsen skal uddybe.
- Lidt forvirring omkring tæppestørrelse ved Grand Prix Rytme.
Lisbeth Blom, Farum Gymnastik Forening:
Efterlyser forklaring på tæppestørrelsen i de forskellige discipliner, der er lidt forvirring.
Hanne Enevoldsen, URG: Konkurrenceafviklingen skal være mere ligeværdig, og derved skal
der gentænkes divisioner. Dette bliver der arbejdet på.
Kristine Wagner: Der skal afvikles aktivitetsmøder, da de er vedtægtsbestemt. Der kan
gentænkes hvad mødet skal bruges til, men det kan kun laves om ved en vedtægtsændring.
Helle Storm, Greve Gymnastik & Trampolin og Gymnastikefterskolen Stevns:
Man er nødt til at erkende at man har en elite, som består af en top tre i de forskellige
divisioner – dette i høj grad en effekt af dem som også deltager i AGG. Måske skal man
gentænke reglementet – man kan ikke bare løse dette problem med at lave en
divisionsløsning.
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3. Regnskab

Realiseret

Budget

2017

2017

Udvalget for Rytmisk
Gymnastik
Diverse indtægter
Kursusindtægter

0
3.850

0
0

Indtægter i alt

3.850

0

Egne kurser
Møder og administration
Øvrige udgifter

-8.081
-27.600
-12.800

0
-49.000
0

Udgifter i alt

-48.481

-49.000

Resultat, Udvalget for Rytmisk
Gymnastik

-44.631

-49.000

Grand Prix
Startgebyrer
Kursusindtægter
Arrangementsindtægter

223.295
77.400
498.254

629.000
105.000
0

Indtægter i alt

798.949

734.000

Mesterskaber og konkurrencer i DK
Møder
Egne kurser
Projekter
Øvrige udgifter

-295.944
-5.180
-84.352
0
-4.362

-169.000
0
-136.000
0
0

Udgifter i alt

-389.838

-305.000

409.111

429.000

Resultat, Grand Prix
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Realiseret

Budget

2017

2017

Rytmisk Sports Gymnastik
Startgebyrer
Arrangementsindtægter
Landsholdsaktiviteter
Kursusindtægter

22.775
107.206
0
9.900

0
114.000
0
13.000

Indtægter i alt

139.881

127.000

Mesterskaber og konkurrencer i DK
NM og landskampe
Fællestræninger/lejre og lignende
Internationale møder/tekn.
Kongresser/kurser
Egne kurser
Overført til 2017
Møder og administration
Øvrige udgifter

-38.568
-6.801
-66.136

-38.000
-5.000
-60.000

0

-18.000

-12.377
15.000
-129
-2.908

-13.000
0
0
0

-111.919

-134.000

27.962

-7.000

Udgifter i alt
Resultat, Rytmisk Sports
Gymnastik
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Realiseret

Budget

2017

2017

Æstetisk
Startgebyrer
Arrangementsindtægter
Øvrige indtægter
Fællestræninger/lejre og lign.
Kursusindtægter

51.440
303.616
0
0
2.500

0
275.000
0
0
20.000

Indtægter i alt

357.556

295.000

Mesterskaber og konkurrencer i DK
Fællestræninger/lejre og lign.
Internationale møder/tekn.
Kongresser/kurser
Dommerdeltagelse ved int.
Konkurrencer
Øvrige
Egne kurser
Møder og administration

-80.853
-54.126

-83.000
-161.000

-170.516

-30.000

0

-30.000

0
-36.686
-12.535

0
-12.000
-10.000

-354.716

-326.000

2.840

-31.000

395.282

342.000

Udgifter i alt
Resultat, Æstetisk

Resultat, Rytmisk Gymnastik

Kommentar:
Lisbeth Blom, Farum Gymnastikforening: Kan vi være sikre på, at de penge der ligger i
resultatdisponeringen tilfalder det man har søgt om?
Lotte Kok, Formand URG: Det der ligger i resultatdisponeringen er en pulje, der er
øremærket til et bestemt område – og dette er godkendt af bestyrelsen. Derved kan de 50
t.kr., som URG har øremærket kun blive brugt til det øremærkede område.
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4. Strategi
Vision for rytmisk gymnastik
De strategiske spor:
- Talent /elite struktur
- Sen specialisering
- Øge antallet af ældre gymnaster
- Beholde seniorgymnaster i længere tid
Startpakker – byde velkommen
Uddannelse
Tværdisciplinære aktiviteter

Strategi – Grand Prix Rytme
Nye foreninger
Stævnestruktur
Uddannelse
- Instruktør
- Dommer
- Reglement

Strategi - AGG:
I løbet af 2019 skal der afvikles to kurser i AGG reglement for alle AGG interesserede
instruktører. Der skal afvikles en Elite Camp, hvor programmet bliver lidt anderledes, sådan
at vi kan blive ved med at give holdene en masse godt at arbejde med. Der skal også
afvikles en Basis Camp for C-hold, samt interesserede Grand Prix-hold. Her vil det
individuelle for holdene, som noget nyt, også være i fokus, som på Elite Campen, så også Choldene kan bruge denne camp til at forbedre og få hjælp til deres koreografi. Denne camp
kommer som noget nyt til at ligge umiddelbart efter Eliten Camp.
Som noget nyt vil der blive afviklet et kursus i Short Program for alle interesserede, for at få
denne disciplin implementeret i den danske AGG. I slutningen af året forventes det at
afvikle den første konkurrence i Short Program. Denne konkurrence kommer til at køre
sideløbende med AGG udtagelsen 2018.
Strategi – RSG
Hvordan bliver det lettere at starte op i RSG:
- Instruktørkurser
- Drejebog omkring stævneafholdelse
- Bedre struktur omkring konkurrenceinformationer
Dommerstruktur herunder uddannelse
Samarbejde med AGG omkring camps/internationale instruktører/basis som ballet m.m.
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Fokus på økonomiskabende aktiviteter, som kommer miljøet til gavn

5. Budget

Kommentarer:
Helle Storm, Greve Gymnastik & Trampolin og Gymnastikefterskolen Stevns:
- God ide med en udregning på, hvor mange penge der er til rejseaktivitet, men jeg forstår
det ikke. Hvorfor skal vi give så mange penge væk, når vi selv har brug for dem. Er vi ikke
for pæne?
Mette Jørck, AGG international dommer:
- Hvordan det kan være at der står nogle penge under talent, som man ikke kan råde over?
- Hvorfor får vi ikke betalt noget mere, kan vi ikke aflevere noget mindre?
Lotte Kok, Formand URG: Der er afsat midler til internationale dommere i GymDanmark på
300 t kr. heraf er der penge til dommere i RSG, men der er gjort opmærksomhed på, at der
I rytmisk også er AGG. Det er italesat at der skal kigges på fordelingen af midler og det vil
jeg arbejder for. Det er en opgave som jeg har været og fortsat vil være opmærksom. på og
arbejde på i relation til den nye bestyrelse. Jeg vil gerne have vi har lige vilkår alle sammen.

6. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
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7. Eventuelt
Bo Sachmann TIK/RG Friends:
- Opfordring til URG omkring bedre referater og at arbejde mere ordentligt.
- Har I tænkt jer at lave rammer til landsholdstræneren i RSG, således at der bliver nogle
restriktioner? Opfordring til at der bliver lavet en arbejdsbeskrivelse til landstræneren.
Lisbeth Blom, Farum Gymnastik Forening:
Er der noget i rygterne omkring en AGG- konkurrence i januar, fordi vi har et julestævne
som ligger tæt på? Det ville være rart med noget koordinering.
Helle Storm, Greve Gymnastik & Trampolin og Gymnastikefterskolen Stevns:
- Opfordring til at kikke på årskalenderen i URG, således at det er mere sammenkørt på
tværs af discipliner.
- Vi kunne godt tænke os at invitere til en AGG konkurrence i januar, så det er nok os
rygterne er kommet fra.
- Det er mangel på respekt at AGG Denmark Open ligger en uge før Easter Cup. Hvordan er
det med godkendelserne fra IFAGG – hvordan godkendes de og hvilke kriterier?
Lotte Kok, Formand URG:
- Referater ligger inde på gymtranet, alle referater er tilgængelige. Jeg forstår ikke hvad der
menes med at arbejde ordentligt.
- Der ligger nogle overordnede rammer for landsholdstræneren, og der bliver ageret efter
dem. Hvad en landstræner gør i sin fritid som privat person, kan vi ikke bestemme over. Vi
kan kun bestemme i henhold til hendes virke, når hun er landstræner.
- Konkurrence godkendelse: Vi opfordrer til, at alle konkurrencer afholdes i samarbejde
med URG, men vi kan ikke bestemme over foreningerne. Vi ønsker et samarbejde og
opfordrer stærkt til dette.
- I forhold til godkendelserne vedr. IFAGG, så er det svært at få et klart svar, da svarene er
forskellige på forespørgselstidspunkt. Sidste beskrivelse af A, B og C konkurrencer
modtaget fra IFAGG blev præciseret hvor alle kræver et samarbejde med det nationale
forbund.
Helle Storm, Greve Gymnastik & Trampolin og Gymnastikefterskolen Stevns:
Opfordrer til at der bliver lavet en struktur, og der bliver strammet op. Der er behov for at
foreningerne der afholder konkurrencer udenom GymDanmark inviteres til et møde, så
der kan diskuteres konkurrencedatoer.
Sussie Busk, Greve Gymnastik & Trampolin:
Jeg forstår ikke, hvorfor AGG Denmark Open kan være en IFAGG konkurrence?
Lotte Kok, Formand URG:
AGG Denmark Open er pt ikke en IFAGG konkurrence, før denne er ansøgt og godkendt af

15

MU

Referat

Udvalget for Rytmisk Gymnastik - Aktivitetsårsmøde 2018
GymDanmark og IFAGG. IFAGGs sidste svar omkring involvering af nationalt forbund for
både A, B og C konkurrencer er det vi forholder os til.

Bo Sachmann, TIK/RG Friends:
Jeg synes, det er mærkeligt at en landstræner kan gøre hvad de vil og invitere de gymnaster
hun vil. Jeg vil opfordre til at der bliver lavet en arbejdsgruppe omkring hvordan dette kan
løses.
Der rejses en problematik omkring ordet ”ungdomslandshold” og at dette er i modstrid
med GymDanmarks talentpolitik.
Lotte Kok, Formand, URG:
RSG afdelingen har bestemt navnet og det der er fokus på er at pigerne som deltager, får
en god træning. Vi vil tage navnet op til efterretning i forhold til om det skal hedde noget
andet.
I forhold til landstrænerproblematikken, så kan jeg kun forholde mig til den kontrakt som
landstræneren har. Hvis vi skal lave restriktioner for en landstræner, så skal det i
kontrakten.
Der skal ikke betales for en landstræners flybillet, når denne afholder en træning først –
dette skal ikke komme en klub til gode.
Rita Christoffersen, Gymnastikforeningen Køge Bugt:
Tak til udvalget og især Lotte, som formand. Jeg har været glad og der har været en god
stemning, når jeg er kommet hjem.
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