Referat møde nr. 2, 2012-2013
Dato: 29. januar 2013

1. Godkendelse af dagsorden Okay
2. Orientering fra breddeudvalget
Samling …..
3. Orientering fra formanden
Forsøger at få Vejrstrup igen som sponsor
Fået priser i Aarhus – bedste arrangement og event – 3 priser til DGF
Vores sport skal mere ud i TV – der skal arbejdes på, at det bliver helt almindeligt at TV viser EM
i TeamGym fra 2018. Der er større forståelse for TeamGym rundt omkring.
Vores vision for TeamGym skal der arbejdes videre med nu.
Vi skal priotere sponsor arbejdet videre frem.
4. Opfølgning på budget
a. Nyt budget 2013
Ser fint ud
5. Trippelgodkendelse
a. Snak omkring henvendelse fra klubber, samt evt. ændring af procedure
Et konstruktivt brev fra nogle trænere!
Vi har et korps rundt i landet som skal godkende – ubegrænset antal besøg, men de skal
godkendes før konkurrencerne. Dette gælder i denne sæson!
Målet er, at trænerne skal certificeres til at træne trippel – det kunne være et mål, at vi
lægger det sammen med spring/sikkerhed.
Måske få Helge til at komme og fortælle os mere om disse kurser – få noget mere målrettet
kursus udbud til vores trænere bla. mere viden om fysisk udfoldelse
6. Invitation af udenlandske dommere
a. Skal vi invitere en dommer fra hver af de nordiske lande til at dømme efterskole-,
ynglinge- og seniorDM og i så fald hvem
God idè – en fra Island, Norge, Finland og Sverige – Max inviterer dem!
b. Invitationskonkurrence på Island
Vil gerne have et herrehold og en dommer til Island
Vi prøver at spørge Svendborg GF og Max tager afsted som dommer!

7. Resultatformidling

Forslag fra Kim – gerne mere service fra deres side. Vil gerne have dem!
Vil gerne have dem til at stå for hele NM i Odense og resultatformidling via DGF’s
hjemmeside.
NM skal streames ligeledes senior konkurrencerne – meget gerne DR
8. Landshold
a. Landsholdsstruktur – oplæg fremsendt sammen med dagsorden
Meget flot oplæg fra Max og Anders
Vil skal have fundet nogle penge for, at kunne have 6 landshold.
Der arbejdes meget hårdt på det.
Vi skal have fundet en model der skal virke mange år frem – Max og Anders´ oplæg kan
godt bruges, da vi nu får en god struktur at arbejde fremad rettet med.
Der kunne godt arbejdes med at lave nogle cup konkurrencer for klubholdene.
9. Opfølgning fra OD-kursus
Gik fint med mange gode ting. Ønske om en to do liste – gennemgang af alle OD-fradragene.
Forsøge at lave od-møde 10 min før hver gang – mobil tlf. / påklædning / tjekker redskaber /
sparringspartner / kontakt til trænere / fortolkningsspørgsmål gives til UTG / man bakker op om
UTG’s beslutninger / dommerlokalet er lukket land for trænere / dommerne må selv bestemme om
man vil aflevere sedlerne til trænerne – dommeren egen beslutning / ingen dommere forlader
dommerbordet uden at OD ved det / ingen går hjem før OD giver lov / OD er i hallen min. 30 min
efter sidste konk.
10. Gennemgang af OD fradrag
instruktion til gymnaster – kun dem der er på gulvet
antal gymnaster på gulvet – dømmes ved rytmen
nøl – hvor tit? – er man ikke klar når det er ens tur gives der fradrag
markering af tilløb – gives en gang pr. disciplin
Når der ikke står andet er det fradrag pr. disciplin
11. Regionansvarlig
a. Vi skal have snakket om hvad den regionansvarliges opgaver er i UTG
udsættes til næste møde den 10. april 2013
12. Evt.
Kredsmesterskaberne – det går fint med planlægningen.

