
REFERAT AF MØDE I KONKURRENCESEKTIONEN 17/12/2018 

DELTAGERE 
• Anders Sørensen 
• Jakob Rasmussen 
• Malthe Hvid 
• Poul Bredvig 
• Sune Jensen 

POWER SERIES 4 - 2019 
Ollerup ønsker ikke at være værter for Power Series 4, den 16. marts. 

PS4 flyttes til den 17. marts og afholdes i Odense Idrætshal. 

Indbydelse er pr. 20/12 sendt til Espen, sammen med infomail der bliver sendt ud til 
tumblingklubberne. 

KONKURRENCEKALENDER 19/20 
Der er fastsat nedenstående datoer for næste sæson, der bedst muligt skal tage hensyn til internationale 
konkurrencer, helligdage samt teamgymkonkurrencer. 

Alle konkurrencedage er lagt til lørdag. Hvis det ikke lykkes at afsætte en konkurrence til en 
arrangerende klub, vil konkurrencen i første omgang blive flyttet til om søndagen frem for at flytte til 
en anden weekend. 

Sune udarbejder et brev, der sendes til tumblingklubberne, der så kan byde på, hvilke konkurrencer de 
gerne vil holde. Derefter fordeler konkurrencesektionen konkurrencerne. Målet er at have en endelig 
konkurrencekalender klar senest i april. 

• PS1 – 5.oktober (Falder desværre sammen med World Cup i Valladolid, men ingen bedre 
alternativer) 

• PS2 – 16. november 
• PS3 – 25. januar 
• PS4 – 14. marts 
• Hold-DM – 4. april 
• Efterskole-DM – 16. april (Efterskolerne vil blive forespurgt på, om torsdag fortsat er den 

bedste ugedag, eller om de hellere ønsker konkurrencen afholdt en anden dag.) 
• Forbundsmesterskabet – 18. april (Så vidt muligt ønskes denne konkurrence afholdt af den 

efterskole, der afholder efterskole-dm.) 
• DM – 16. maj 

DM 2019 
Ralph ønsker at ”Klubben” skal være tovholdere på at arrangere DM. Konkurrencesektionen har brug 
for at se, at der sker noget og meget snart. Jakob følger op på dette med Ralph og melder tilbage. 

Lidt brainstorming: 



• Der skal være styr på en erfaren speaker 
• Der skal være en eller flere personer, der er ansvarlige for videoforsinkelse og andet IT 
• Power Series vinderne vil til PS4 modtage 4 fribilletter til DM. Til DM får Power Series 

vinderne overrakt PS-pokalerne. Vinderne får prøvet T-shirtstørrelse ifm. PS4, så de kan få 
overrakt en T-shirt ifm. DM. 

Jakob laver et opslag til Facebook og et brev som Espen kan sende ud til klubberne, så vi får gjort 
opmærksomme på den nye struktur. 

DOMMERKURSUS 
12. januar afholder Anders dommerkursus for begyndere i SG Huset. Kurset er lagt på gymtranet og 
meldt ud i dommergruppen. 

Dato for næste sæsons dommerkursus er 28. september 2019. Den er lagt på gymtranet og meldt ud i 
dommergruppen. 

• Dommerkurset er kun én uge før PS1, så vi skal informere klubberne om, hvordan de 
håndterer tilmelding af dommere til PS1. 

• Klubberne må gerne tilmelde ikke godkendte dommere til PS1, hvis de er tilmeldt 
dommerkurset. Skulle en domme dumpe kurset, bliver klubben ikke straffet med bøde for at 
mangle en dommer. 

• Vi inviterer Norge og Sverige med til vores dommerkursus. 

REGLEMENT M.M. 
Efter Power Series 4 fjerne vi aflevering af springlister. I stedet vil der blive udskrevet en tom 
skabelon til hver gymnast, ligesom der p.t. gøres i 5-springsrækkerne. Sune opdaterer reglement og 
springlister til at afspejle dette. 

Vi har diskuteret, om C-rækken Niveau 1 piger skal konkurrere i en samlet aldersgruppe ved Hold-
DM, eller om de skal konkurrere i 2 aldersgrupper ligesom til de øvrige konkurrencer. Baseret på de 
tilmeldte ved PS2 vil det være muligt at stille 7 hold i den laveste aldersgruppe, hvorfor vi har valgt at 
holde fast i de to aldersgrupper. 

Vi har vedtaget en seneste frist for flytning af gymnaster mellem rækkerne til konkurrence. Denne vil 
være sammenfaldende med fristen for eftertilmelding. Dette er for at forhindre unødige ændringer og 
arbejde, efter tidsplan og startlister er blevet lavet. I særlige tilfælde, hvor en gymnast er blevet forkert 
tilmeldt, vil vi stadig gerne hjælpe. Men de mange tilfælde af gymnaster der blot skal flyttes en 
række/aldersgruppe op eller ned, vil vi ikke længere flytte. Sune skriver dette i infobrevene til de 
næste konkurrencer. 

Fra sæson 19/20 vil vi straffe hårdere på teknisk dårlige whips, således at en høj ineffektiv whip (strakt 
baglænder) straffes med 4-5 tiendedele, selv om den har strakte ben og arme. 

FREMTIDIGE INDKØB 
• Ny pc til sekretariat. Sune/Anders holder øje med tilbud. 
• 50 m netværkskabel på tromle. Sune køber. 
• Mus til alle computere. Anders er på udkig. 
• Betræk til nedspringsmåtter + lufttilløb. Poul overtager opgaven fra Jakob. 



• Indkøb af trailer bør sættes på standby. Vi mener, det p.t. giver bedre mening at arbejde 
sammen med efterskolerne om lån af lastbil/trailer. 

EVENTUELT 
I forbindelse med PS3 vil vi pointere dresscoden tydeligt for dommerne, så alle er repræsentable. 


