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Til:

Teknisk komité rytmisk gymnastikk
RG-miljøet
11.juni 2015

REFERAT
Fellesmøtemøte rytmisk gymnastikk,
fredag 5.juni kl.18.00-21.00, Idrettens Hus Ullevål
Tilstede:
Navn:
Irina Zubchenko
Brenda Garbin
Olga Ivanova
Anita Rygh
Liv Marie Simensveen
Karoline Eikrem
Hanna Nemchenko
Berit Helene Skaug
Bente Bjanes
Anne Torill Østrem
Heidi Holte
Monica Hvidsten Swensen
Amalie Dobbertin Gram
Siri Kornstad
Susanne Hamre
Olena Turkina
Elsie Strand
Tatsiana Torskeberg
Ieva Urbaite
Silje Bogetveit
Elisabeth Lerberg
Anne Marie Myhrvold
Lisa Marie Urke
Atle Nilsen
Ulsikke Riise
Mathilde Lausund
Lisbeth Brevik Nesse
Gry Berge Haanes
Bozena Pietura
Magdalena Lukaszewicz
Trine Eker Christoffersen
Mette Sivertsen
Anne Silje Nettum
Tina Carlsen
Ida Lintveit
Hilde Dalen
Siv Kleiberg
Referent: Siv Kleiberg

Klubb:
Stabekk TF
Stabekk TF
Tromsø TF
Holmestrand TF
NLI/Dommergruppa
Sykkylven IL
Kolbotn IL
Trøgstad TF
Asker TF/Toppidr.gr/Dommergruppa
Asker TF
Asker TF
Asker TF
Asker TF
Bergens TF/Dommergruppa
Stavanger TF
Stavanger TF
Skjeberg TF
Arendal TF
Hammer Turn
Hammer Turn
Hammer Turn
Hammer Turn
Sykkylven IL
Straen GT
Ålesund TF
Ålesund TF
Hødd IL
Snarøya GT
Skjeberg TF
Skjeberg TF
Skjeberg TF
Njård/Dommergruppa
Asker TF
TKRG
TKRG
TKRG
Admin
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Tema

Informasjon fra TKRG
Informasjonskanaler
Evaluering av konkurranseklassene, er det behov for Yngre jr
Innkomne forslag
Diskusjon rundt tropp internasjonal klasse og hva som skal til for å øke
deltagelsen i denne klassen
Diskusjon rundt rekruttreglementet og obligatoriske program
Diskusjon rundt dommerevalueringen

Tina Carlsen åpnet møtet med å ønske velkommen.

001/15

Informasjon fra TKRG

Reserveredskap ordnes av arrangør som beskrevet i det internasjonale reglementet
- Gjør det enklere for trenere og gymnaster i konkurranser
- Arrangørveiledningen oppdateres og vil gjelde fra og med Landsfinalen
Konkurransedeltagelse utenlands
- TKRG oppfordrer flere til å dra ut
- Motiverende og spennende for gymnaster, trenere og dommere
- Det må leveres søknad i god tid
o Søknadskjema og bestemmelser ligger på nett
o Noen konkurranser er forbeholdt landslagsgymnaster
o Treneren må vurdere konkurransen mhp egne gymnaster
Terminlisten 2016
- Terminlisten 2016 ble utdelt og gjennomgått. På grunn av en tett sesong ble det valgt å
redusere antall Twentyfour cup konkurranser med 1 i nasjonale klasser. Bakgrunnen for
dette er mange helger med konkurranser totalt sett i sesongen, få tilgjengelige helger
og mye jobb for dommergruppen og TKRG totalt sett. Valget falt på å redusere for
nasjonale klasser fordi det i disse klassene er et fåtall som deltar i 4 konkurranser
(20%).
Innspill fra salen: det er et ønske om en Twentyfourcup til i nasjonale klasser
o Sosialt, dumt å trappe ned, bredere valgmuligheter med flere konkurranser
o Tidsmessig lang avstand mellom den første og den siste konkurransen
o Stor deltagelse totalt sett i disse klassene og synd for idretten og innskrenke
tilbudet
o Tar bort noe som er en suksess
o Er det mulig å ha med nasjonale klasser i rekruttkonkurransen i Sykkylven.
TKRG tar med seg innspillene til sitt komitemøte 6.juni.
Trenerseminar Tyskland
- Trenerseminaret holdes i TSV Bayer Leverkusen 11.-14.juni
- 16 trenere er påmeldt
- Vi skal følge klubben i deres daglige trening og forberedelser til konkurranse
- Det blir også litt teori fra det siste innen det internasjonale reglementet.
Det kommer nye obligatoriske program trinn 1-3 i frittstående
- Disse blir ferdige i løpet av høsten 2015
- Noen endring i de obligatoriske elementene, informasjon om dette vil komme så raskt
det er klart
- Trinn 4 beholdes
- Det åpnes for egen koreografi på trinn 5
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RG-ut
-

til flere klubber
Fra tid til annen kommer det henvendelser fra nye klubber som trenger hjelp
TKRG vil gjerne ha kontakt med trenere som kan hjelpe klubber i en oppstartsfase.
Er du, eller kjenner du noen som kan være kontaktperson i din region? Ta kontakt på
mail til siv.kleiberg@gymogturn.no

002/15

Informasjonskanaler

Informasjonskanaler
- Informasjon til og fra TKRG
o Det som skal behandles av TKRG må sendes skriftlig, da har alle i komiteen
samme grunnlag å behandle saken utifra.
- Offisiell informasjon og resultater legges på hjemmesiden
o Karakterer lest opp eller vist på skjerm kan inneholde feil
- Facebook; hvordan kan facebooksiden brukes optimalt? Hva ønsker dere at den skal
inneholde?
Innspill fra salen: siden fungerer fint, spennende å følge med på når gymnaster er ute
og også veldig ok med oppdateringer fra nasjonale konkurranser. Kanskje den også
kunne brukes mer til å markedsføre møter og seminarer, samt være mer aktiv i forhold
til de som starter opp med RG.
TKRG tar med seg innspillene til sitt komitemøte 6.juni.
003/15

Evaluering av konkurranseklassene, er det behov for Yngre jr

Trenger vi Yngre junior Nivå 4?
- Yngre junior har mulighet til å være i 2-kamp Nivå 3
- Yngre junior bør ha noe å strekke seg etter, slik at de gradvis jobber seg oppover.
Innspill fra salen:
Delte meninger, noen mener ja, noen mener at vi ikke trenger verken Nivå 3 eller 4, noen
mener at det er behov for Nivå 4 men ikke Nivå 3 og noen mener det er behov for begge nivå.
Det er stor overgang i dag fra rekrutt til junior og stor forskjell på modning av gymnastene i
alderen 13-15år. Men det er også like stor ‘feil’ for siste års juniorer å konkurrere mot flinke
første års juniorer sett i det perspektivet at vi ønsker å beholde de eldre gymnastene lengst
mulig i miljøet.
Det må kunne aksepteres at det kommer opp yngre gymnaster som er flinkere. Kanskje skulle
man la yngre junior gymnaster få lov til å stille i juniorklassen, dersom de ønsker det.
Vi burde forberede gymnastene på det internasjonal reglementet i rekruttklassen istedenfor i
yngre junior klassen.
RG blir fort en alvorlig idrett mhp treningsmengde i ung alder, klassen yngre junior vil kanskje
bidra til å beholde leken litt lenger.
Under NM er finalene pr nå ikke helt rettferdig når yngre junior og junior kvalifiserer til samme
redskapsfinale. Opplegget vi har i dag er ikke det beste. Også antall som kvalifiserer til NM i
juniorklassene er skjev i forhold til antall deltagere i klassene, i noen klasser kvalifiserer f.eks
alle utenom en. Kunne det være et prosentantall som kvalifiserer istedenfor et fast tall?
TKRG tar med seg innspillene til sitt komitemøte 6.juni.
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Trenger vi 2 troppsklasser i mini-rekrutt?
- Mini rekrutt Tropp A
- Mini rekrutt RG-for alle
Innspill fra salen: Nei, disse troppene får ikke karakter, det er få som legger opp helt etter
reglementet, foreslås en miks av reglementet og en klasse.
RG-for alle klassene, trengs det en justering av reglementet?
Innspill fra salen: ingen kommentarer.
Junior nasjonal klasse Div.D, trenger vi denne klassen?
Innspill fra salen: Noen mener nei, det er i tillegg en vanskelig klasse og dømme pga nivå.
Andre synes den er helt super og kunne tenke seg samme type klasse i senior. Kanskje
reglementet burde være noe annerledes i forhold til de andre klassene, men det påpekes at
nasjonalt reglement allerede er enkelt og at kravet til vansker er få, man må ikke ha
tilleggsvansker.
Junior og senior Div.B har forskjellig mulighet for antall program, forslag om å gjøre dette likt.
TKRG tar med seg alle innspillene til sitt komitemøte 6.juni.
004/15

Innkomne forslag

Duo/Trio 2 kjøringer i konkurranse
- For at denne klassen skal være litt mer likt tropp
Innspill fra salen: Ja. Betyr det for rekruttklassen også?
TKRG tar med seg innspillene til sitt komitemøte 6.juni.
Vise både utførelse og vanskekarakter
- Dette gjøres ute til en viss grad
- Enklere for publikum og forstå
Innspill fra salen:
Husk at noen får delkarakteren 0, ikke lurt å innføre i alle klasser i tilfelle, kanskje bare i
internasjonale klasser.
Vi finner karakterene på hovedskjema. Dersom arrangør skal opplyse om delkarakteren blir det
ekstra jobb samtidig som sannsynligheten for feil blir større. Noen arrangører klarer ikke å
opplyse karakteren slik det er pr i dag.
Hvem består publikum av? Foreldre og gymnaster trenger informasjon og opplæring for å forstå
delkarakterene.
Dommerne kan bli for opptatt av delkarakterer som vises på skjerm og kan gjøre at
dømmingen påvirkes.
Kunne være fint å prøve en gang, foreslår å gjøre det i et NM.
TKRG tar med seg innspillene til sitt komitemøte 6.juni.
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005/15

Diskusjon rundt tropp internasjonal klasse og hva som skal til
for å øke deltagelsen i denne klassen

Hvorfor er deltagelsen i tropp internasjonal klasse så lav?
Hvordan kan vi øke deltagelsen?
Innspill fra salen:
Vanskelig å få alle til å stille på alle treningene slik at troppen kan kjøre med alle tilstede. Det
er alltid en som ikke kan stille på konkurranse slik at troppen ikke kan få kjørt og mange
treningstimer blir derfor bortkastet osv.
Nasjonal klasse har muligheten for junior og senior gymnaster sammen og det er lettere å få
nok gymnaster til å stille tropp.
Holmestrand velger nasjonal klasse pga redskap, redskapene som pr i dag er på senior tropp
tar for lang tid å øve inn tilfredsstillende teknikk på.
Tidligere hadde vi fellesklasse tropp, er det en mulighet, eller evt. ha flere unntak aldersmessig
på tropp (utenom for de troppene som satser internasjonalt).
Det er mange som mener de ikke har kompetansen til å lage troppsprogram. Kompetansen må
bygges. Innspill om at dette er en læringsprossess og at dersom noen begynner så er det
lettere å henge seg på. Gymnastene selv kan også benyttes i større grad når det gjelder
koreografi. I 2015 har det vært en stor inspirasjon å se at de norske troppene som har vært ute
har gjort det bra.
Tropper kunne kanskje også inviteres til sommersamlingene for å arbeide med tropp og få
inspirasjon.
Hvordan motivere nasjonale tropper til å gå over til internasjonal klasse? Nivået i nasjonal
klasse tropp har økt de siste årene, og det er mange tropper som har noe i internasjonal klasse
å gjøre. Hva skal til for å motivere?
TKRG tar med seg innspillene til sitt komitemøte 6.juni.
006/15

Diskusjon rundt rekruttreglementet og obligatoriske program

Obligatoriske frittstående program
- Skal vi beholde de gamle programmene trinn 1-3 til minirekruttene, evt. med:
o Justering av enkelte elementer
o Endring til ½ felt på alle trinn
Innspill fra salen: enighet i det som er foreslått
De nye programmene trinn 1-3 pluss ‘gammelt’ trinn 4 beholdes for rekruttene?
- Bør i tilfelle trinn 5 også beholdes, eller gjøres frivalgt?
Innspill fra salen: ja
Bedømming av rekrutter alle klasser utførelse
- Etter internasjonalt reglement?
- Etter dagens nasjonale reglement?
Bedømming av rekrutt int.klasse vansker
- Kan det være hensiktsmessig å bruke skjema?
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-

Tilnærmet lik internasjonalt reglement eller etter dagens rekruttreglement?

Innspill fra salen:
Her var det delte meninger, noen mente at internasjonal utførelse av rekrutt ville være det
beste, mens andre mente at dagens ordning for bedømming av utførelse av rekrutt var bra.
Videre var det delte meninger om rekrutt vansker. Noen mente det måtte være tilnærmet lik
internasjonal klasse, mens andre var for dagens ordning med endring av noen element.
Obligatoriske elementer må tilpasses int.reglement, men ikke skjema!
Bonus for elementer fra int. reglement f.eks risiko, redskapsteknikk i vansker, eller dansesteg.
Forslag om å nedsette en gruppe for ulike innspill før revidering av rekruttreglementet. Beholde
dagens reglement i et år til.
Kort program tidsmessig når dersom mer skal inn uten å ta noe ut.
TKRG tar med seg innspillene til sitt komitemøte 6.juni.
Rotere bruk av redskap for rekrutter?
Innspill fra salen:
bytte vimpel ut med tau. Ha tau som et fast redskap for mini rekrutter.
Se på et system for å komme gjennom alle redskap i løpet av Nivå 1 og 2.
TKRG tar med seg innspillene til sitt komitemøte 6.juni.

007/15

Diskusjon rundt dommerevalueringen

Mette Sivertsen fra dommergruppa informerte om dommeroppsett og dommerevalueringen.
Alle forbundsdommere må være medlemmer i en klubb. Gjennom dette medlemskapet
er man medlem i forbundet. Dette er idrettens organisering, og er blant annet knyttet
opp mot forsikringsordningen.
• Dommergjerningen utføres imidlertid for NGTF – og ikke for klubben. Dette gjelder for
alle grener i forbundet.
NGTF står for dommerhonorar, og retningslinjene som gjelder dekning av utgifter. Honoraret
betales ut av klubb, klubben får deretter refundert utgiftene.
•

Antall dommere i Norge, statistisk sett:
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ÅRSTALL
2000
2001
2002
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

REGISTRERTE
24
29
34
39
32
50
47
45
53
53
44
81
60
62

AKTIVE
25
27
27
27
33
37
41
44
40
39
47
43
52

INTERNASJONALE
4

5
7
6
6
8
8
8
1
4
4

Tildeling av dommeroppgaver
NGTF står for tildeling av dommeroppgaver for alle konkurranser på NGTFs terminliste.
Dette gjøres i praksis av TKRG ’ s dommergruppe. Hver høst sender dommerne inn sine ønsker
for dømming og er utgangspunktet for dommeroppsettet.
Dommersettene i nasjonale konkurranser
• 5 dommere : Vansker
( snitt av de midterste 3 karakterene)
• 5 dommere : Utførelse
( snitt av de midterste 3 karakterene)
• 1 kontrolldommer vansker
• 1 kontrolldommer utførelse
• 1 hoved-kontrolldommer
FIG krever 4 dommere i hvert sett, men NGTF ønsker i utgangspunktet fulle sett.
Retningslinjer for dommeroppsett, TKRG vedtak fra 2012, retningslinjene er å finne på
nettsiden.
• Størst mulig geografisk spredning.
(men jevnest mulig fordeling av oppgaver ut fra ønskene som er kommet inn)
• Begrense antall dommere fra samme klubb
(dommere som er medlem i samme klubb dømmer ikke i samme sett)
• Dommernes erfaring dommergrad, i forhold til type konkurranse /klasser.
(balansere settene best mulig og tyngde i de viktigste konkurransene)
• Begrense kostnadene for arrangør dersom det er mulig.
Fordeling av dommeroppgaver for den enkelte konkurranse
• Sendes ut til dommerne fra TKRG ’ s dommergruppe ca 1 uke før konkurransen.
• Oppgavene fordeles etter dommergruppas retningslinjer
Tidligere var det vanlig å trekke dommeroppgaver på dommermøtet, fordelene med å gjøre
dette en uke før konkurranse er:
- Tidsbesparende
- Dommerne får mulighet for forberedelse
- Kan balansere geografi og klubbtilhørighet på forhånd
Sammenlignet med andre land, har vi mange dommere i Norge
Antall registrerte dommere på nasjonalt plan (inkl. internasjonale dommere), 2015
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NASJON

REGISTRERTE DOMMERE

Norge

62

Sveits

60

Østerrike

50

Ungarn

47

Kroatia

38

Hellas

30

Finland

18

Sverige

16

Det er likevel ofte vanskelig å få nok dommere til konkurransene, fordi mange trekker seg i
siste liten.
Her har vi behov for en kulturendring!

Dommerevaluering
Hvorfor skal vi ha evaluering?
- Kvalitetssikring av resultatene
- Utvikle dommerne faglig
Prinsippene for dommerevaluering er utviklet i samarbeide mellom dommergruppa og TKRG.
Til nå har prinsippene blitt vedtatt av TKRG i forkant av hver sesong.
Systemet som benyttes nå, innebærer 3 kontrolldommere.
Vi benytter dommere med høy kompetanse som kontrolldommere.
Kontrolldommernes karakterer teller ikke med i konkurransen.
Ved sprik på mer enn 1 poeng mellom de 3 tellende karakterer:
• Hoved-kontrolldommer, sjekker hva kontrolldommer har, og sammenkaller
poengdommerne. De 3 karakterene i midten vurderes og justeres mot hverandre i
retning kontrolldommer.
På samme måte justeres karakterene som ligger i ytterkant (høyest og lavest av de 5),
Inn til å ligge max 1,00 poeng fra nærmeste dommer.
Forøvrig teller ikke kontrolldommers karakter for noe annet enn dommerevaluering.
Evalueringen gjøres med ”gitt” karakter, ikke med karakterer som er justert.
Etter konkurransen
• Vi får ut en dommergraf ut fra gitte karakterer, denne er sendt dommerne i etterkant av
konkurransene.
Eksempel på dommergraf
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6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Dommergrafen forteller
• Kontrolldommers rangering av gymnastene
• Dommernes avvik i forhold til kontrolldommer
• Dommernes avvik i forhold til andre dommere
• Dommernes dømming av egne gymnaster
Eksempel på dommergraf
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Ut fra dette kan vi oppsummere tilfeller med store avvik som en merknad (vi kaller det prikk)
Vi kan også registrere merkbare høye karakterer til gymnaster fra egen klubb.
Ingen kan dømme flere hundre gymnaster uten å gjøre feil, men vi kan ved dette systemet
begrense feilene.
Evalueringsprosess
- Føre inn opprinnelige karakterer i hovedskjema.
- Føre inn kontrolldommernes karakterer i hovedskjema.
- Tegne grafene.
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-

Telle tilfeller av stort avvik. 1,1 poeng fra nærmeste dommer registreres som ”prikk”

•
•
•

Fylle inn alle dataene i et samlet kontrollskjema.
Kontrollere (dobbeltsjekke) prikkene og kontrollskjema
Sende ut brev med tilbakemelding til dommerne.

Dommerevaluering 2015
• Evaluert:
– 12 konkurranser
– 3000 program
– 32 500 dommerkarakterer
• 98,4% av dommerkarakterene ligger innenfor tillatt toleransegrense.
•
•
•

1,6% av dommerkarakterene (507 tilfeller) ligger utenfor toleranse.
– 2014: 3,6% utenfor toleranse
6,3% av de 507 tilfellene (32 tilfeller) gjelder dommere som ligger for høyt på
gymnaster fra egen klubb.
Ingen dommere har mer enn 6 tilfeller av for høy karakter til gymnast fra egen klubb.

2015:
• Resultatene for enkeltdommere varierer fra 0,0% - 6,7%
2014:
• Resultatene for enkeltdommere varierer fra 0,0% - 11,7%
Det er flere temaer som kunne vært diskutert rundt evalueringen:
- bruk av kontrolldommer
- nytteverdien
- akseptert avstand
- åpenhet om evalueringsresultat
- krav til kunnskap hos dommerne
Vi håper å kunne ta denne diskusjonen på et dommerseminar.
Innspill fra salen:
takk, veldig greit å bli kjent med dommersystemet i Norge både for dommere og
styrerepresentanter.
Hvor ligger kriteriene, dokumentasjonen på hva som er konsekvensene, hvor finner vi det? Så
lenge det foreligger i god tid så er det greit å rette seg etter.
_________________________________________________________________________________

Tina avslutter møtet og det ble servert pizza i en 15min pause av møtet.
TKRG takker for stort engasjement og mange nyttige innspill. Det er hyggelig at det er så mange som
interesserer seg for utviklingen av RG i Norge.

