
Instruktørhåndbog for GFH 
 
 
Her vil I finde svar på en del spørgsmål, men I er selvfølgelig også altid velkommen til at 
ringe til jeres kontaktperson. 
 
Kontaktpersonen: 
Hvert hold har en kontaktperson fra bestyrelsen. 
Kontaktpersonen holder møde med instruktørerne ved sæsonstart (AUG/SEP), her aftales 
forventninger / praktiske oplysninger m.m. 
Kontaktpersonen kommer og byder instruktører og gymnaster velkommen til første 
træning. 
Resten af sæsonen kommer kontaktpersonen ind i mellem og kan selvfølgelig altid 
kontaktes. 
Det er kontaktpersonens ansvar at alle på holdet har tilmeldt og betalt via 
hjemmesiden/Conventus. 
Kontaktpersonen er desuden holdets/instruktørens direkte forbindelse til bestyrelsen.  

Medlemsregistrering / Kontingent: 
Tilmelding og betaling foregår via hjemmesiden www.gymfh.dk 
Dette skal ske senest efter 4. træning. 
 
Holdlister / Conventus: 
Kontaktpersonen følger op på at alle gymnaster har betalt efter 4. træning. 
Kontaktpersonen kan sende en liste med alle informationer til instruktøren.  
Er der gymnaster der starter senere i sæsonen så er der fuldt kontingent indtil jul – starter 
man efter jul er det ½ kontingent. Instruktøren skal informere kontaktpersonen, hvis der er 
gymnaster der starter senere. 
 
Forældremøde: 
Juniorholdet har haft god respons på deres forældremøde ved 3. træning. Der informeres 
om priser på opvisningstøj – weekendtræninger – mødepligt osv. Spørgsmål fra både 
forældre/ gymnaster kan afklares. Måske en god idé for andre hold også. 
 
Håndredskaber (alle hold) 
Betales af gymnasten – og kan beholdes efter sæsonen er slut. 
 
Redskaber: 
Har man ønsker til nye redskaber henvender man sig til Kim Krogh, som bringer det videre 
til bestyrelsen. 
Er der redskaber, der er ødelagt, så kontaktes Kim Krogh (starostk@post10.tele.dk).  
 
 
 
 
 
 
 



Opvisningstøj: 
På Puslinge og Tudserne er kontingentet inkl. opvisningstøj. 
For alle øvrige hold betales opvisningstøj separat og er ikke med i kontingentet. 
Husk at informere om dette og evt. beløb ved en af de første træninger og påfør det evt. 
under beskrivelse af holdet på hjemmesiden. 
Børnehold: Lad evt. forældre være med i beslutningen. Tænk på, at det skal kunne 
benyttes efter sæsonen, og hold prisen nede! 
 
Bestilling af tøj: 
Når der bestilles tøj ved en leverandør sendes samtidig en mail til Kim Krogh 
(starostk@post10.tele.dk) med info om: Hold - Leverandør – antal – pris. 
Fakturaen skal fremsendes til Kim Krogh, Bro Strandvej 19, 5464 Brenderup og påføres 
holdnavn/navn på den, der bestiller varen. 
Pengene opkræves af instruktøren (evt. en forælder) – og afleveres samlet til kassereren, 
med mindre andet aftales med Kim Krogh omkring evt. betaling via Conventus. 
 
Kurser: 
Vi opfordrer alle ledere til at deltage i relevante kurser ved f.eks. DGI.  
Kursustilmelding og betaling foretages af den kursusansvarlige som også vurderer om 
kurset er relevant for den pågældende. 
Transportudgifter dækkes af foreningen (til den gældende takst pr. km.). 
 
Opvisninger: 
Tilmelding til forårsopvisning i Lillebæltshallen foretages af instruktørerne af holdene. Her 
deltager alle hold fra og med Spirrevipper/Spillopper og opefter. Deadline for tilmelding er 
ca. 15. dec. 
Alle øvrige stævner/opvisninger/konkurrencer tilmeldes af instruktørerne.  
Stævnegebyret til ex. OD dag, FM, DM osv. betales af gymnasten selv. 
 
Overnatning/Weekendtræninger: 
Vi opfordrer til weekendtræninger i hallen eller ”ude”, hvilket gi’r meget socialt.  
Omkostninger for dette betales af gymnasten (husk at indregne jeres egne omkostninger, 
så I ikke selv skal betale). 
 
Kørsel: 
Kørselsudgifter til træning og kurser dækkes af GFH. Instruktøren laver kørselsregnskab 
som afleveres ½ årligt til Kim Krogh via mail (1. rate til jul / 2. rate slut sæson). 
Der betales den gældende takst pr. km. 
 
Nøgler: 
Brenderup Aktivitetscenter: Der udleveres 1 nøglebrik til alle instruktører. Man har fuldt ud 
ansvar for denne, og den skal returneres når man stopper som instruktør. Sker det ikke 
eller bliver den væk bliver man opkrævet 100 kr.  
Desuden er der en 7’er nøgle, der gælder til alle skabe i hallen. 
Sidste hold låser altid HAL 2 inden man går hjem. 
Fjelsted Harndrup Skole: Døren er åben 15. min før første hold. Der udleveres 1 nøgle til 
skabe.  
 



 
Sikkerhed/Skader: 
Tag altid telefonlisten med til træning, så I kan ringe til forældrene hvis nødvendigt. 
Hvis du er i tvivl om en evt. skades omfang ringes 112. 
Førstehjælpskassen i både hallen og på Fjelsted-Harndrup Skole findes i musikskabet. 
Mangler der noget i kasserne så kontakt Peter Sabro. 
Ved større alvorlige skader, eller hvor der er ringet 112, skal kontaktpersonen altid 
informeres. 
Der er hjertestarter i Brenderup Aktivitetscenter. Der er opfølgningskurser hvert år. 
 
Forsikring: 
Alle instruktører er forsikret hos DGI på de tidspunkter, hvor man fungerer som instruktør 
eller hjælper. Dette kan være i form af ulykkesforsikring eller dækning af briller / 
tandskader. Den tilskadekomne skal selv anmelde det til DGI, men har du brug for hjælp 
kan du henvende dig til kontaktpersonen. Ved større skader kontaktes bestyrelsen. 
 
Mobning: 
Som instruktører forsøger vi at håndtere begyndende mobning i forbindelse med 
træningerne, men henstiller til at forældre gør instruktøren / kontaktpersonen opmærksom 
på, hvis et barn mobbes. 
 
Alkohol: 
Vi accepterer ikke alkohol før og under træning / opvisning. Dette gælder selvfølgelig både 
gymnaster og instruktører. 
 
Andre iagtagelser: 
Iagttager man at en gymnast har et eller andet personligt problem, så beder vi instruktøren 
henvende sig til kontaktpersonen før forældrene kontaktes direkte. 
 
Børn med specielle behov: 
Vi henstiller til at forældre informerer instruktøren/kontaktpersonen, hvis barnet har særlige 
behov / sygdomme der skal tages hensyn til. 
 
Børneattester: 
Alle ledere over 15 år udfylder hvert 3. år en børneattest som foreningen indsender til 
politiet. I tilfælde af at attesten ikke er ”ren”, så kan vedkommende ikke fortsætte som 
instruktør eller gymnast i GFH. 

 
Er der yderligere spørgsmål er I selvfølgelig altid velkomne til at kontakte bestyrelsen eller 
jeres kontaktperson. 
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