
 

 

 

 Nyhedsbrev nr. 4 – November 2018 

 

Reglement Seminar 2018 

På seminaret i år, blev de nye ændringer gennemgået. Der blev undervist i Special 

Requirements til DK1, DK3, Int. Balance og -Tempo.  

Der blev sendt øvelser ud på et link til Dropbox, hvor man selv kunne hente rutineskemaer 

til udfyldelse ifm. øvelse i at indsætte korrekte referencer og værdier – i stedet for papirer, 

som man skulle udfylde sidste år.  

Der var sammenlagt over de to dage ca. 60 deltagere igennem seminaret.  

Der var en god stemning begge dage, og alle evaluerede at de fik noget ud af dagen. Dog 

angav nogle få erfarne deltagere at de godt kunne have været noget af undervisningen 

foruden. Vi vil i arbejdsgruppen overveje om vi kan arrangere seminaret på anden vis, så 

nye og erfarne får lige meget ud af seminaret.  

_________________________________________________________________________ 

OBS OBS OBS OBS OBS 

Der er kommet opdateret reglement, hvor følgende ændringer er tilføjet: 

Cha-che er ikke tilladt imellem spring.  

Rondat + Baglæns salto er sat ind 

Web er slettet 

Individuel håndstand er sat ind 

Katete er tilføjet med 2” 

 

Så pointerer vi lige en ekstra gang, at……… 

…… hægtepositioner i DK 1 og DK 3 SKAL anføres i rutineskemaet. 

…… regler i DK 1 + DK3 gælder også regler i det internationale reglement, og derfor også 

FIG! Så hvis der er opdateringer i FIG gælder dette også for det nationale reglement.  

 



 

INDIVIDUELLE MOMENTER 

På Reglement-seminaret diskuterede vi meget omkring individuelle momenter i DK 3 + det 

internationale reglement.  

Der gælder i DK 3: 

27.1 Der gives kun værdi for individuelle momenter som udføres samtidig eller umiddelbart efter 

hinanden.  

Det vil sige at når der er 1 acrobat der laver et individuelt moment, SKAL hendes/hans 

makker/makkere også lave et samtidigt eller umiddelbart efter hinanden. 

Eksempel: 

 

 

 

 

 

Hvis denne kombination skal kunne godkendes til konkurrencen. SKAL den tredje person – 

der laver baglæns walkover – nå dette samtidigt eller umiddelbart efter hendes makkere 

når at springe deres flik flak.  

De lever op til kravene omkring min. 1 spring fra side 137 + min. 1 moment fra cat. 1. 

Den tredje er valgfri og kan derfor enten være fra cat. 1 eller cat. 2.  

Dette er en usikker kombination og det vurderes af den dømmende CJP til konkurrencen, 

hvorvidt udførelsen tæller som samtidig eller umiddelbart efter hinanden. Derfor anbefales 

det kraftigt at man udfører samme antal individuelle momenter fra samme kategori i sin 

gruppe.  

Som fx: 

  

 

 

 

 

 



 

Der gælder i det Internationale Reglement: 

27.1 Der gives kun værdi for individuelle momenter som udføres samtidig eller umiddelbart efter 

hinanden. Dog kan antallet af individuelle momenter udført af hver deltager være forskellige. 

Eksempel:  

 

 

 

 

 

Her ses en springserie, hvor 2 springer Rondat+flik-flak og den 3. springer rondat. Denne 

springserie, udføres samtidig. De laver ikke samme antal, men dette er også tilladt jf. 27.1 

– se ovenfor. Alle 3 laver senere individuelle momenter fra cat. 1. Den 3. gymnast – som 

ikke springer flik-flak – har nu et individuelt moment til gode, da man må udføre op til 3 

individuelle momenter. Men jf. 27.1 er dette ikke muligt, da man skal udføre momenterne 

samtidigt eller umiddelbart efter hinanden, og de to andre makkere allerede har brugt alle 

deres 3 individuelle momenter.  

 

Hvis man er i tvivl om den springkombination eller de individuelle momenter i det hele 

taget, så tag endelig kontakt til arbejdsgruppen for dommere og reglementer og vi vil 

svare på jeres spørgsmål så hurtigt som muligt.  

 

Ift. det internationale reglement: 

Vi gør opmærksom på newsletter 3:  

Kategori 2 momenter for gruppe balance, gælder det at hvis begge toppe står i samme 

position på samme tid, tæller dette kun som én position.  

Der gives IKKE +1 ved hånd-hånd for par i overgange – ej heller for samlede ben. 

 

Andet: 

I Sports Acro udvalget er det vedtaget, at for at være tællende dommer til en konkurrence 

skal man som minimum fylde 18 år i kalenderåret (januar-december). 



 

Arbejdsgruppen for dommere og reglementer er ved at udarbejde nogle protestkort, som 

vil blive udleveret til konkurrencerne. Protestkortene, er kun til låns, men det er så vi kan 

få afviklet protesterne som skrevet står i praksis. 

 

Til hjemmesiden er vi ved at få opdateret nye links til FIG. De har fået ny hjemmeside, så 

vores links virker ikke længere. Der skulle gerne være kommet nye på Gymtranet. 

 

Opdatering af overblikstabeller er under udarbejdelse. Der er fundet nogle få steder, hvor 

der er nødvendigt med nogle tilføjelser. 

 

Acro Companion: 

Vi er blevet oprettet i applikationen.  

Nu handler det om, at vi skal finde ud af, hvordan skemaerne bliver distribueret. Natascha 

er ansvarlig og kontaktperson for dette. Målet er at alle klubber er oprettet til d. 1/1-2019. 

 

Dommerkursus 12 + 13 januar 2019. 

Tilmeldingen er åben!!  

 

 

Arbejdsgruppen for dommere og reglementer 

Karina Therkelsen  Poul Hjortgaard 

Karina_therkelsen@hotmail.com  ph@juul-nielsen.dk 

Camilla Taarnborg  Hanne Boholt 

ctaarnborg@hotmail.com  Boholt.hanne@gmail.com 

 

Natascha Schak Linnemand 

nli@gymdanmark.dk / linnemand@gmail.com   30 52 27 24 
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