REFERAT URG MØDE 5 - SØNDAG D. 12. AUGUST 2012
Sted: HP Simonsens Allé, 5250 Odense SV.
Afbud fra Sisse.
Kl. 11-17
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Godkendelse af dagsorden / valg af mødeleder & referent
Nyt punkt på dagsorden: URG arbejdsform. Foreslås indsat som punkt 4.
Godkendelse af mødereferat URG møde 4
Godkendt. Der aftales ny godkendelsesproces (2 uger fra modtagelse af referat sendes
kommentarer til referenten, der retter til og sørger for at sende til DGF kontor (til nettet).
Orientering fra formanden
- Ny struktur i forbindelse med repræsentantskabsmødet debatteret, herunder ændringer i
forhold til URGs arbejde.
- Budget seminar i juni.
- Orientering om mødet med HST og kritikpunkter. Mistillid til URG ledelse. Mødets
konklusioner ridset op. (der er senere sendt et notat ud fra mødet)
URG arbejdsform
-Enighed om, at URG har den overordnede beslutningskompetence og udstikker rammerne for
arbejdsgrupperne.
- Arbejdsgrupperne tager beslutninger indenfor de rammer, som URG sætter. Hvis man er uenig
i en overordnet beslutning, eller hvis en arbejdsgruppe finder en beslutning uhensigtsmæssig,
kan denne tages op i URG igen.
- Flere URG-medlemmer giver udtryk for at de ikke er enig i HST kritikpunkter.
- Det er vigtigt, at alle siger deres oprigtige mening i rette regi.
- Vi skal have flere ressourcepersoner på, som kan hjælpe i arbejdsgrupperne.
- Enighed i URG om at dommerbesætning til konkurrencer tages i udvalget, og ikke i
arbejdsgruppen. Vigtigt at den nye arbejdsgruppe får holdt et møde snarest og afstemmer
forventningerne. SVA indkalder til møde, evt. i forbindelse med GPR kurser.
- Mødereferater sendes ud fremover lige efter mødet, og det aftales at alle har 14 dage til at
komme med bemærkninger til referater og herefter lægges de på nettet.
Opfølgning på Grand Prix Seminar
- Referat – Godkendt og lægges på nettet (SBJ)
- Tweens/3.div med til 1. runde. Beslutning: OK men ingen tvang.
- Karakterskala (Silkeborg forslag)
o Enighed i udvalget om, at vi bibeholder nuværende karakterskala, da den
kunstneriske er meningsdannende, og ikke bør fylde mere. Samtidig er det ikke
hensigtsmæssigt at bevæge sig væk fra den æstetiske dommerskala.
- Dommertilbagemelding
o Dommergruppen tager kontakt til TeamGym og finder ud af, hvordan man gør med
skemaer og tilbagemelding her (HJH).
o Optimalt hvis kan nå frem til en løsning, hvor instruktørernes ønske om
tilbagemelding kan imødekommes, samtidig med at dommerne ikke belastes
uforholdsmæssigt.
- Dommere – skal alle stille med en dommer? – skal op i dommergruppen.
- Licenskontrol – total eller stikprøve

Totalkontrol bibeholdes.
Vi skal have set på proceduren. Stævnegruppen følger op på tidligere procedure,
og ændrer så den er mere up-to-date (SDR).
- Antal koreografiskemaer
o Vi laver en workshop på GPR-kurset om hvordan man udfylder koreografiskemaer
(HBJ+CKR + andre tilstedeværende).
o Vi foreslår 7 skemaer. Prøvedommere må nøjes med 1 til fælles.
- Diplom – ”tilmelding” i seniorrække
o Ok – fin løsning som Katja foreslog på GPR seminaret. Lad os prøve dette
(formidles til Katja). At man kan skrive på tilmeldingen hvor mange diplomer, man
ønsker.
- Udtagelse til internationale konkurrencer – der savnes nogle klare udmeldinger på det
(formidles til elitesektionen). SDR følger op.
- Prøvedommere
o Et svar til SOR, som rejste kritik på GPR seminar. Se mail udveksling. HJH følger op.
- Måske skal vi finde et andet sted at være ved GPR-seminar (større lokale). Problemer med
plads og akustik, hvis der fortsat kommer så mange.
Eliteudvalg og elitesektion – status v/SDR
- Elitesektionen er i gang med at få etableret det praktiske med camps og
udtagelseskonkurrence.
- DM Æstetisk
o HBJ har kontaktet Katja og bedt om ændring af aldersgrupperne i
tilmeldingsmodulet.
- Camp 2012
o Ingen camp 2012. Først efter udtagelseskonkurrence (som fremlagt på GPR
seminaret)
- Udtagelseskonkurrence
o Udtagelseskonkurrence dato 24/11 2012 i Højby Hallerne, Odense. Dato lægges på
nettet samt dato for sidste tilmelding.
- Æstetisk dommerkursus / dommere
o Debat om hvordan vi skaffer kvalificerede dommere.
Status driftsaktiviteter:
- GPR reglement 2012-2013 – er lagt på nettet med de ændringer vi talte om på seminaret.
Dynamiske balancer er lagt i kataloget. Tilføjes til reglementet: at kredsene kan slå rækkerne
sammen, og at det besluttes af kredsene senest 14 dage efter 1. runde, hvilke rækker der
konkurreres i til kredsmesterskaberne.
- RSG reglement 2012-2013 – der er seminar på torsdag. Det foreløbige reglement er kommet.
Der er ændringer i de tekniske sværheder. Vi forventer at sende en dommer afsted på kursus i
januar – da kurserne her i efteråret kun foregår på russisk eller spansk ;-) Der ændres også i
”håndbogen”, som gælder for piger (bold) og junior (tøndebånd)
- Økonomi 2012: Ingen nye statuslister. Siden maj måned et lille underforbrug, men alle
stævneregnskaberne var ikke inde her. Der mangler regnskab for DM i Æstetisk. Umiddelbart
ser det ud som om vi har overskud, da alle stævnerne har givet overskud.
- Stævnegruppen - stævner 2013 v/SDR
• Forslag til ændring af konkurrence datoer v/Martine – Udvalget beslutter at fastholde
datoerne for årets konkurrencer, da der er booket haller, og det er umuligt at få haller i
andre week-end’s på nuværende tidspunkt. SDR svarer Martine. SDR mailer kalender
for 2014 til udvalget.
- Kurser 2012 – 50 tilmeldte til SPOT-kurset. 78 på GPR kurset, så det er fint. Sonja sørger for
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udsendelse at info til deltagerne.
- Tivoli 15. september 2012. Planlægning er i fuld gang, BTH+ KHO + HJH er med i
arrangementet. Blandet med RSG gruppe, RSG individuel og GPR.
Status vedr. dommere:
- Arbejdsgruppe dommere fra seminaret
o Der er sendt en opstarts mail ud. Der skal indkaldes til møde.
- Dommerkurser
o Møde i arbejdsgruppen Dommer torsdag 16/8 kl. 16:30. Kursusdatoer og struktur
skal på plads. Til info og på GymNyt.
Arbejdsåret 2012 - Status udviklingsaktiviteter:
- Startpakker - mødet før sommerferien aflyst. Der er møde i næste uge om det.
- Ny Præ-konkurrence debatteret. Udvalgets indstilling til arbejdsgruppen:
o Alder: 4-6 årige. For ikke at dræne fra de øvrige konkurrencer.
o Hvornår: afholdes ved DM i Æstetisk, mellem indledende og finaler, hvis der er tid
til dette.
o Lidt kortere serie (3 min. er lang tid – ca. 1½ minut måske mere passende). 4
gymnaster er lidt for få – 8 mere passende som min. antal.
o Håndredskab eller rekvisit (tag en bamse med).
o Instruktøren må gerne deltage (ikke på gulvet men foran), og hjælpe med øvelser
mv.
o HBJ giver Martine besked, til videre arbejde. Hør dem ad om de mener det er
noget vi kan lancere i år (dvs. det skal så være rimeligt hurtigt).
o Oplæg sendes til SDR som ikke har modtaget det.
- Web katalog – burde virke nu. CKR sender de nye øvelser til kataloget til SVA – dynamisk
balance. Hvis det er sat 100% i luften, skal vi også have sendt en GymNyt ud om, at det er
der (og hvor man kan finde det).
Aktivitetsmøde 2012:
- Årsberetning 2011 – pennefører og input
o Deadline for input til pennefører aftalt.
o Deadlines for korrektur til URG: 15/9. Endelige deadline 1. okt.
- Valg situation
KALA og SBJ på valg (begge ønsker ikke genvalg).
CKR er på valg (villig til genvalg)
HAJE er på valg som formand (villig til genvalg)
Ikke på valg: SVA, HJH, SDR og BTH.
Tilmelding: alle sender HBJ en mail om tilmelding til rep-week-end.
Eventuelt
- Næste møde: søndag d. 30/9 kl. 10- 14 i Valby hallen. Evt. senere afh. Af KALA.
- Møde efter aktivitetsmødet: 24/11 i forbindelse med udtagelseskonkurrencen i Odense.
Tidspunkt afhængig af udtagelseskonkurrencen.
- Socialt arrangement efter udtagelseskonkurrencen overvejes.

