UTG møde 21. august 2018 kl. 17.30 – 21.30
Nyborg Strand – Østerøvej 2 – 5800 Nyborg
1. Godkendelse af dagsorden OK
2. Godkendelse af referat OK
3. Elite – Max
Int. nyt scoresystem – hurtigere system
Tarif i udvikling
Testkonkurrence 2020 – godkendt testevent i 2020
Mangler stadig, hvordan forløber skal være
Udbud af dommerkurser
20 nationer til EM i Portugal
1 overdommerposition til EM
Max orienterede om internationale konkurrencer
4. Uddannelsessektionen – (opfølgning)
a. Træneruddannelse
Rikke, Sebastian er kommet ind i sektionen
Anders orienterede om videoer, Gymakademi
Udbredde kendskabet til TeamGym
Pil og Anders - pilotskole – for sent ude
Pil arbejder videre med projektet
b. Spotkurser
Nye kurser på tegnebrættet
Hvis ændringer vedr. reglement – skal det ud som spotkurser

5. DORS/UGTSS
a. Afklaring af stævnechef/official/ingen (opfølgning)
Official skal være ved hver stævne
b. Ombytning af konkurrencer? Junior vs senior
Efterskole DM og junior 2. R afholdes i Randers i samme weekend
30/31. marts 2019
c. Forslag til ny konkurrencestruktur version 2.0 – Skal måske kobles
sammen med Pingels forslag. (opfølgning)
 Integration af det internationale reglement
Fastholde strukturen junior/senior

96 hold – alle skal kører efter int. reglement
Nye stævner - aspirant øst og vest
Dors laver tilrettelser i de små rækker i reglementet
Udmelde, hvilke reglement, der køres efter i 2019
d. Forslag om midlertidige løsninger i forhold til kommende konkurrence
år.
 Værdien ved håndstand
 Andre værdier der hjælper udviklingen.
Sværhedsmomenter
– 9.2.2 kun de 2 første, der tæller
Balancemonenter:
Håndstand: junior/senior – skal med
Stilstand i 2 sek.
Flexibilitetsmoment: komposition?
Beslutning - ingen indførelse af ændringer før 2020
Informer om små ændringer
Mesterrækken: int. reglement i 2019/2020 junior/senior
Beslutning: reglement oversættes til dansk
Sættes i gang straks af Christina og Bettina
Dommerkursus: intet nyt
e. Henvendelse fra klubber i forhold til dialog om reglement 18/19
6. Nyt fra formanden
a. Økonomimøde budget 2019
b. Udviklingsmøde med foreninger 15/9-2018 kl. 10.00 – 15.00
c. Repmøde 26.-28./10-2018
i. Ny valgstruktur
1. alle valg sker om lørdagen
2. aktivitetsmødet er om lørdagen.
ii. Hvem og hvordan støtter vi en kandidat til formand for
GymDanmark.

Referent Lene M. Sørensen
19/09 2018.

