
  
 
 

Referat 
 

Referat fra springmøde i Gymnastikafdelingen tirsdag den 15. maj 2018 kl. 18.00 i 
klubhuset 

Til stede: Tine, Christian, Pia, Linda, Lise, Louise, Kia, Kateryna, Alberte, 
Lasse 

Afbud: Brian, Enya, Roselina, Nina, Matias, Viktor 

Referent: Lise Lausten Frederiksen 
 

Dagsorden:  

Punkt 1. 
 
 
 

 

Fordeling af instruktører og hjælpetrænere for de enkelte 
hold samt tidspunkter for de enkelte hold. 
 
Følgende blev besluttet: 
 
Torsdage i Kulsviergården: 
 
17.00-17.50 Tumle 1 (ca. 2-4 år) 
Instruktører: Tine, Christian 
Hjælpetrænere: Matias, Viktor, Erik 
 
17.00-17.50 Tumle 2 (ca. 3-5 år) 
Instruktører: Kia, Alberte 
Hjælpetrænere: Enya, Roselina, Kateryna 
 
17.45-19.15 Spring 1 (ca. 6-8 år) 
Instruktører: Louise, Lasse 
Hjælpetrænere: Roselina, Nina 
 
17.45-19.15 Spring 2 (ca. 8-10 år) 
Instruktører: Pia 
Hjælpetrænere: Brian, Alberte, Kateryna 
 
19.00-20.30 Spring 3 (ca. 8-99 år) 
Instruktører: Brian 
Hjælpetrænere: Pia, Kia, Louise 
 
Der er stadig ingen instruktør til mor/far/barn holdet på skolen. 
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Punkt 2. 
 
 
 

Sæsonstart og dato for gymnastikopvisning 2019 
 
Sæsonen starter op med første træning i uge 36 (første uge i 
september). 
 
Lise foreslog opvisning den 31/3 eller 7/4. Der var mest stemning 
for den 7/4 (lige inden Påske). Dette indstilles til bestyrelsen. 
 

Punkt 3. Kurser 
Alle opfordres til at kigge på www.dgi.dk og www.gymdanmark.dk 
hvor der er listet en masse gymnastikkurser. Meld tilbage til Pia 
og Lise, hvilke kurser i kunne tænke jer. Så kigger vi på det ud fra 
indhold og økonomi. 
 
Foreningen har en ”Kvalitet i Børnegymnastikken” certificering. 
Hvis vi vil beholde den, skal der afholdes et 
vedligeholdelseskursus i år. Pia og Lise skal finde ud af, hvem det 
er relevant for. 
 

Punkt 4. 
 
 
 
 
 
 

Diverse 
 
Der vil blive afholdt et opstartsmøde i August måned for alle 
instruktører og hjælpetrænere. Dato endnu ikke fastlagt. 
 
Der vil blive holdt et internt hjælpetrænerkursus i 
August/September måned. Dato endnu ikke fastlagt. 
 
Instruktørerne skal tale sammen om, at skabe en rød tråd gennem 
de forskellige hold. Pia er tovholder. 
 
Der blev talt om, hvilken linje der skal være i forhold til mad/drikke 
i hallen under gymnastikundervisningen og i det hele taget om 
forældre/søskende må være i hallen under undervisningen. Der 
var enighed om, at alt mad/drikke ud over vand foregår i caferiet 
og ikke i hallen.  
Forældre og søskende er velkomne til at vente i cafeteriet under 
undervisningen – ikke i hallen. Undtaget kan dog være 
tumleholdene, hvis der er behov for forældrehjælp til gymnasten. 
Instruktørerne vurderer, hvad der er mest hensigtsmæssigt. 
Instruktørerne må gerne skrive det ud til forældrene pr. mail og 
evt. sætte skilt op i hallen. 
Instruktørerne kan invitere forældrene ind til ”kigge på dage” i 
løbet af sæsonen. 

 
 

Dato: 21. maj 2018 
 
Lise Lausten Frederiksen 
 

http://www.dgi.dk/
http://www.gymdanmark.dk/

