REFERAT URG MØDE - SØNDAG D. 1. JUNI 2014
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Godkendelse af dagsorden, valg af mødeleder og referent
Mødeleder: SDR
Referent: AHP
Til stede: HAJE, SDR, IJO, CKR, BTH, GLY, TKR, AHP
Afbud: HHE
Tema: Status RSG arbejdsgruppe
- Sæsonens konkurrencer v/SDR
Overskud fra SM, lille underskud fra JM/FM
- Dommerkurser v/GLY
Dommerkursus i D-karakteren planlagt til september, pris kr. 250,-, Nye dommeremner: 2 fra
Sjælland, 5 fra Jylland. Opfordr også redskabsdommere fra Grand Prix til at deltage. Nye
dommere skal forpligte sig til at dømme til mindst 1 konkurrence i næste sæson. Svensk
instruktør er desuden inviteret til at undervise i E-karakteren.
Justeringer til reglement: 2. div. skal fremover køre efter 1. div. reglement.
- Udtagelse til landstræninger v/BTH
16 individuelle gymnaster er blevet udtaget
- JM/FM konkurrence individuel v/SDR
Resultater (slutkarakterer) bliver lagt på www.dgf.dk
- RSG seminar v/SDR
Bliver den 4. september i TIKs lokaler
- NM 2016
Tid: 12.-13. marts 2016
Sted: Evt. Brøndby – CKR undersøger
Arbejdsgruppe skal nedsættes snarest; mulighed for hjælp fra kontoret skal undersøges. HAJE,
SDR, BTH, CKR, Karen, Katja, Carsten, Janne
Tilmelding efterår 2015
Økonomi – undersøg, hvad er den internationale aftale om entré
TEMA: Grand Prix konkurrencer/Reglementer i fremtiden
- Ændringer i reglement, nye forslag v/IJO
Redskabsserie (serie 2) mere enkel, fokus på bold i mini- og pigerække, fokus på tøndebånd i
junior- og seniorrække. Beløn brug af redskab frem for krop alene
Yderligere point ved kombinationsøvelser og samarbejdselementer.
Væsentlige ændringer for mini: 6 kropsbevægelser, hvor det ikke behøver at være kropssving og
kropsbølger. 3 studs, hvoraf 1 skal være en forflytning, kombinationsøvelser krop + redskab og
flere point på redskabet, så serien kommer op på maksimum 5,0.
Kombinationsøvelser krop + redskab.
Præcision: v/sidelean på gulv med knæstøtte, tillades håndstøtte IKKE
Tilmeldingsfrist for første runde er den 1. december
- Medaljer - indskrives i reglementet?
Der bestilles medaljer i december ud fra det antal gymnaster, der er tilmeldt (inkl. reserver).
Max 2 instruktører. Giv besked til CNA
- Spørgeundersøgelse v/HAJE
- Vil blive udsendt snarest til alle instruktører med hold i tweens/senior 3 sæsonen 2013/2014,
således at vi kan behandle emnet på juni Grand Prix seminaret
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Økonomi 2014/2015
- Status 2013 v/HAJE
Regnskab 2013 DGF samlet – underskud (kr. 500.000,) - primært pga. mangelfuld budgettering
generelt og manglende sponsorindtægter
- Status 2014 v/CKR
Regnskab 2014 DGF samlet – mindre underskud. URG går sandsynligvis ud med et lille
underskud (indtægter fra første AGG camp er afholdt i 2013 og ikke i 2014 (kr. 50.000,-)
- Input til budgetseminar – plan for 2015 v/CKR
Rammen bliver det samme som for 2014, i 2015 med separate bundlinjer (3 delrapporter GPR,
RSG, AGG) samt 1 fælles URG bundlinje
Budgetseminar 14. juni 2014. Fokuspunkter 2015 er NM i RSG, videre udvikling af AGG campsystem, uddannelse af dommere
Status stævnegruppe v/SDR
- Evaluering DM 2014 i Odense
Alt i alt et rigtig godt stævne. God dynamik mellem de forskellige gymnastikarter.
Publikumsvenligt.
- Stævnekalender 2015-16
Stævnekalender for 2015 er næsten på plads
Mulighed for at lægge JM/FM sammen
2016: Mulighed for at blande RSG/GPR – udfordring pga. gengangere af gymnaster
- Efterskole DM Vejstrup
Forslag: Vinder af DM vil som første prioritet have mulighed for at afholde DM året efter, dog
ikke 2 år i træk. Derfor bør Stevns have mulighed for at afholde i 2015. SDR kontakter Stevns.
Status Grand prix arbejdsgrupper
- GPR seminar, dagsorden v/HAJE
Forslag udsendt, svarfrist den 9. juni
AGG seminar kl. 09.30 - 11.00
GPR seminar kl. 12.00 - 16.00
- Status instruktørkurser v/CKR
13.-14. september i Vejen: Helle Storm (junior/senior, den intelligente koreografi) og CKR
(mikro/mini/pige koreografi). Emnet vil også blive taget op på grand prix seminaret. Nele tager
evt. redskabsdelen. Dommerpanel lørdag aften ca. 1 time (1 fra hver disciplin samt redskab)
med udgangspunkt i årets konkurrencer, erfaringer vi kan tage med os (AHP finder emner, der
kan spørges)
- 30. august Spot seminar
Idrætspsykologi
Stangskole
- Træner 1 Grand Prix i sommerferien
Mange trænere på
- Status dommeruddannelse v/HHE og IJO
Begynderkursus 6. september 2014 i Odense ligger fast
IJO koordinator for begynderkursus
HHE koordinator for andre dommerkurser
Status AGG
- VM i Moskva
3 danske hold med – flot oplevelse. Bedst placeret danske hold var meget tæt på at komme i
finalen
General assembly, hvor Færøerne præsenterede for værtskabet VM 2015. VM 2016 er stadig
ledig. VM 2017 er i Finland.
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Ekstra general assembly senere på året for at diskutere redskabsserie i AGG
- C camps v/HAJE og AHP
Tidspunkt: 4.-5. oktober el. 11.-12. oktober. Oplæg: 1 dag ca. 6 timer inkl. pauser. Kun
fællestræning. Aldersopdelt. Grundtræning af tekniske elementer, balancer, smidighed, spring,
akrobatik. Krop for juniorer. Sted: Sorø, Greve el. Odense. Instruktører. forslag om ekstra Ccamp senere på sæsonen inkl. koreografi. Vil blive diskuteret med Elitesektionen senere i juni.
- AGG seminar
Vil blive afholdt sammen med Grand Prix seminar Se ovenfor under punkt 6
Tivoli 2014 v/BTH
Tid: 14. juni 2014
Der er inviteret klubber fra Fyn og Sjælland (Greve, EIF, DHG, Næsby, TPI i rækkerne mini 8-10,
mini 10-12, pige). Detaljer er på plads, inkl. div. konkurrencer
Eventuelt
HAJE:
DGF update – nyt informationsmedie
Hvem er på valg? (CKR, AHP, TKR, GLY) – hvem ønsker at genopstille?
IJO:
Efterskole DM reglement – forslag til at ændre til Grand prix reglementet. BTH forelægger til Katja
Næste møde: søndag 17. august, sted: evt .Valby hallen – BTH undersøger

