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REFERAT
Fellesmøte rytmisk gymnastikk,
fredag 14.juni 2013 kl.18.00 , Scandic Hotell Asker
Møteleder Bente Bjanes
Referat legges tilgjengelig på NGTF’s nettsider
Referent: Siv Kleiberg 19.08 2013

Deltagere:

Bente Bjanes
Hilde Dalen
Gry Berge Haanes
Marit Sørensen
Mette Sivertsen
Siv Kleiberg
Nedelina Nedelcheva
Irina Zubchenko
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Ulrikke Riise
Hanna Nemchenko
Ida Lindtveit
Lisbeth Brevik Nesse
Yulia Horst
Marie Ravneng
Anette Mobråten
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Bente Bjanes åpnet møte med å ønske velkommen.

Liv Marie Simensveen
Bozena Pietura
Elsie Strand
Jannicke Strand
Tina Kristiansen
Siri Kornstad
Olga Ivanova
Eva Ystborg
Siw Irene Nyhuus
Brenda Garbin
Maria Garcia-Trio
Ieva Urbaite
Pernille Strand
Berit Helene Skaug
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Margrete Ræge
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Informasjon om sesongen 2013/14
-

Trenerkurs i Mandal 5.-7.august med Vadim Zozulya fra det russiske trenerteamet.
Invitasjon kommer påfølgende uke. Kursavgift 500,-kr (inkl.mat og skoleovernatting)
Kretsenes Seminar på Gardemoen 21.-22.september. Det oppfordres til å kontakte
egen krets og høre om kretsen stiller med egen RG-representant på seminaret.
Helg avsatt til kretsaktivitet i høst: 19.-20.oktober.
Rettelse av dato for Njårdpokalen (feil i terminlisten), riktig dato er 31.jan-2.febr.

Teminliste høsten 2013:
4.-8.8 – sommersamling og basissamling i Mandal (siste frist er nå satt til 17.juni)
28.8-1.9 – VM i Kiev, Norge deltar med 2 gymnaster
1.11 – Fellesmøte
2.-3.11 – Trener/Dommerseminar
16.-17.11 – Landsfinalen i Haugesund, Delta! Husk åpen rekr konkurranse
-

002/12

Redskapsfordeling for 2013-2016 er klar og ligger ute på nett. Tau går nå inn i junior
internasjonal klasse.
Uttak til Nordisk Mesterskap:
o 18.-19.januar 24-cup Asker
o 31.jan-2.febr Njårdpokalen
o Gjelder klassene: junior tropp, senior tropp, junior internasjonal klasse, senior
internasjonal klasse, junior/senior Duo
NGTF har tanker om å lage et kurs for utenlandske trenere som kommer til Norge.

Dommersystem
-

-

Orientering om nåværende system
o Man må være medlem av en klubb for å dømme
o Dommere i nasjonale konkurranser får et dommerhonorar fra NGTF
o Andre land har andre systemer dersom man dømmer for klubb
Gruppeoppgave:
o Hvem kan dømme når?
o Hvilke krav skal vi stille til dommere / til hvilke konkurranser
o Andre innspill

Gruppediskusjon (3-4 stk):
Siw: fornøyd pr i dag, men økonomisk er vi jo nå 4 dommere mindre i settene, kanskje det
burde deles opp til doble dommersett (+4) og på den måten åpne for at flere nye får
dømt, samtidig som dommerne blir mer opplagte. De med mest erfaring bør dømme de
viktigste konkurransene.
Brenda: 2-3 dommere fra hver region bør dømme, ikke de samme dommerne hver gang.
GRGD og 24-cup dommere må ha dømt så og så mye med bra evaluering, for å kunne
dømme internasjonale klasser. I NM og uttakskonkurranser bør det være 2
kontrolldommere (med brevet).
Ulrikke: helt nøytral dommer som kontrolldommer (utlandet?)
Hilde: øke startkontigenten.
Mette: én kontrolldommer, hva hjelper det? Vi har 3 nå.
Siw: Forskjellig hva land dømmer, utenlandske dommere har kanskje andre tolkninger av
reglementet.
Bente: Hvilken internasjonal dommer er nøytral? Hvor finner man den?
Irina: hvis vi utelater klubbnavn, så vil ikke dommer vite noe.
Ida: Hva slags effekt kan det gi?
Irina: en utenlandsk mening er kjekk å ha.
Margrete: Sportsdrill har kanskje noen erfaringer med dette, de henter inn utenlandske
dommere.
Brenda: hva gjør de norske kontrolldommerne?
Bente: norske kontrolldommere sjekker at avstanden mellom tellende karakter ikke
overstiger 1.0p. Videre sjekker de at avstanden fra tellende til høyeste/laveste karakter
ikke er større enn 1.0p. Dersom det er for stor avstand sammenkaller kontrolldommer og
ber om justering. Kontrolldommeren skal også dømme mest mulig, notere/registrere alle
tilfeller der dommere må endre karakteren sin, og ellers holde ‘styr på’ dommersettet.
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Ulrikke: diettsystemet i Malvik.
Bente: dommerne velger en rimligst mulig flight for så å måtte ha mange timers venting
på en flyplass etc. Dietten er den samme, og dette er ikke helt rettferdig. Det kan være en
mulighet at man divergerer diettutbetaling i forhold til antall timer reisevei – venting, med
to ulike satser.
Siv(adm): ‘plikter og rettigheter for dommere’ gjelder for alle NGTFs konkurransegrener,
dette er ikke en sak for TKRG, men må i tilfelle løftes til styret i NGTF.
Olga: jeg har dette problemet hver gang. Lang ventetid, lav diett.
Olga: Begrense antall timer man skal sitte og dømme. Hviletid. Flere dommere fra hver
region.
Neda/Ida: Noen regioner har mange dommere og de vil da få dømt få konkurranser.
Siw: Noen regioner har få dommere, da må de dømme mye!
Ida: muligheten for å stige i kategori, heve dommergraden, hva er kriteriene, det må jo
være et system.
Bente: tilbake på evalueringen og til at folk stiller opp.
Siri: må ha dømt et visst antall konkurranser. Det er vanskeligere nå når man har færre
dommere i settet. Hvordan er systemet nå?
Bente: vi mangler jo en målbar evaluering, nå går det på hvem som stiller opp.
Mette: evalueringen har vært et komplisert system tidligere.
Bozena: foreslår at både D og E karakterer opplyses sammen med summen. Viktig for
dommere, publikum og gymnaster. Også dommere kan da sjekke sin skala underveis.
Siri: Fritt å velge om man vil se disse karakterene, men jeg velger å ikke se når vi har
kontrolldommer fordi man kan bli usikker.
Bozena: Finnes det et uttakskrav for å ta internasjonalt dommerkurs?
Bente: forrige periode kunne man søke. Denne gangen har alle som hadde brevét forrige
periode sagt ja til å ta kurs i inneværende periode. Disse kursene dekkes av TKRG/NGTF.
Men alle kan ta internasjonalt kurs dersom man ønsker å betale dette selv. NGTF’s
dommere er de som vil få representasjonsoppgaver for NGTF.
Berit: er det mulighet for å få DVD av program for å kunne dømme mer? Helst av
forskjellige klasser og med fasit-karakter.

003/12

Sak fra Malvik___________________________________________
-

Kostnader for arrangør i utkant-Norge
o Erfaringer
o Tips på hvordan man kan gjøre det økonomisk lønnsomt?

Bente: hvorfor var det så få deltagere med? Slitne/konfirmasjon/dyr konkurranse/dårlig
tidspunkt?
Siw: hvis tendensen er at mai måned er dum konkurransemessig, så bør man kanskje
holde seg borte fra denne måneden når terminlisten settes.
(ref.: ingen fra Malvik var tilstede for å kunne belyse denne saken ytterligere)

004/12

Sak fra Stavanger________________________________________
-

Gymnaster som trekkes fra konkurranser ved sykdom/skade – refusjon av
startkontigent?

Margrete: det håndheves forskjellig i forskjellige grener i NGTF.
Bente: i troppsgymnastikk betales startkontigenten tilbake ved legeerklæring. TKRG
mener det er en enkel sak å få tak i en legeerklæring, derfor praktiseres ikke dette i RG.
Margrete: burde ikke dette være likt?
Siri: Det eneste unntaket er dersom man representerer NGTF. Man må bare informere om
at slik er det.
Berit: kanskje arrangør kan bruke skjønn?
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005/12

Rekruttreglement________________________________________
-

Evalueringen
o 32 klubber deltok i GRGD 2013
o 13 har svart på høringsnotatet
o 8 av 60 dommere har svart

-

Kort oppsumert
o Ønske om å beholde rekruttreglementet og obligatoriske program
o Tropp frittstående bør endres
o Bedømming: mer vekt på artisteri
o Ønske om at sekvenser med dansetrinn får større plass i reglementet, både
individuelt og tropp

-

Gruppeoppgave Obligatorisk program med tau:
o Beholde?
o Nye program?
o 3 trinn?

Gruppediskusjon
Irina: flere trinn i tau, trinn 2 er for lett for å forberede til junior alder.
Ida: viktig å beholde programmene så lenge som mulig. Men ønsker flere trinn.
Siw: 2-kamp har tau, men 3-kamp og 4-kamp har jo ikke tau, et opphold på 2 år.
Bente: dette er diskutert. Hva skal vi ta bort? Siste års junior blir nybegynnere i bånd
dersom dette redskapet strykes f.eks. Tau som mini-rekrutt kan senere brukes i
oppvisning osv.
Olga: lurt å ha tau som obligatorisk program.
Siw: kanskje ta bort frittstående.
Ida: Mini-rekrittene begynner å bli flinke, trenger et trinn 3 i tau.
Olga: vil beholde de 2 programmene vi har.
Hanna: det bør gjøres endringer på feltkoreografi.
Ida: behovet er størst for å endre trinn 2 samt innføre trinn 3 i tau.
Siw: Endringer kan forvirre.
Bente: kanskje bytte musikk, nye program?
Brenda: endre med å bytte i 2015, men lage trinn 3.
Mette: kanskje vi burde ha både trinn 3 og 4 innen da.
Olga: Greit å begynne med trinn 1
Olga: Obligatorisk trinn 1 og 2 bør kjøres i par fra samme klubb. Bra for å jobbe synkront
og finne sin plass på gulvet.
Ida: trenerne må da jobbe med retningene.
Konklusjon:

Frittstående trinn 1 og 2 skal kjøres 2 og 2 gymnaster på teppet.
Det samme med tau.
Det ønskes 3 trinn med tau. Det blir enten endringer på trinn 2, eller 3 helt nye trinn.

006/13

Eventuelt________________________________________________
Junior Nasjonal Klasse Div.B
Siri: denne klassen bør kun ha et program. De beste som hadde 2 program burde ha stilt i
Div.A, resten burde konsentrert seg om 1 program
Berit: de som har over en viss karakter bør stille i Div.A
Siw: de beste i konkurransen i Trøgstad kunne vært nr.8 i Div.A
Liv Marie: ikke enig i 1 program. De som er på lavt nivå må få lov til å prøve seg med 2
program. La dem være i den klassen dersom de føler seg hjemme der.
Siri: noen trener 2t i uka og har ikke mulighet til å lære seg 2 program. Hva med samme
divisjonsløsning for senior?
Liv Marie: kanskje Div.B senior
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Bente/fellesmøte kom med følgende forslag:
Junior nasjonal klasse divisjonssytem – antall program
o Div.A: 2 program som nå
o Div.B: 1-2 program, der det beste teller
o Div.C: 1 program (bare GRGD nasjonalt)
Senior nasjonal klasse divisjonssystem – antall program
o Div.A: 3 program, der de 2 beste teller
o Div.B: 2 program, der det beste teller
Ida: rekrutt 2-kamp vokser også veldig
Elsie: GRGD bør det der være ABC eller AB. Håndsopprekking gikk for ABC.
Startlister og kjørelister uten klubbnavn
Brenda: ingen startlister og kjørelister med klubbnavn.
Jannicke: hva er hensikten? Vi vet jo hvem jentene er.
Bozena: Klubbtilhørighet er viktig.
Brenda: viktig med nasjonal identitet istedenfor klubbidentitet.
Siw: vi vet jo hvilke klubber de kommer fra uansett.
Reservegymnast i NM
Olga: reservegymnast i NM bør få stille utenfor konkurranse
Bente: dette er allerede vedtatt.

Bente avslutter møtet og det ble servert felles middag på Scandic.
TKRG takker for stort engasjement og mange nyttige innspill. Det er hyggelig at det er så mange som er
interesserer seg for utviklingen av RG i Norge.

