
  
   

 

 

 

Brøndby 23. juni 2020 

 

Kære alle medlemmer i uddannelse- og startpakkearbejdsgrupperne  

Så er det snart tid til det årlige TOPMØDE for arbejdsgrupperne i GymDanmark. 

 

Sidste år satte vi sammen fokus på den målgruppe, som henholdsvis træneruddannelsen og startpakkerne 

henvender sig til; foreningerne. Vi havde besøg af et panel af foreningsfolk, hvis medlemmer primært 

befinder sig i FUNDAMENTET. De gjorde os klogere på, hvem de var og hvordan vi kommer igennem til dem 

med vores tilbud. 

 

I år kigger vi indad og bliver skarpe på vores eget ståsted og udgangspunkt for at udvikle gymnastikken på 

tværs af de tre blade i viften; Fundament, præstation og elite. Vi har inviteret Landsholdschef, Helge Fisker, 

som vil gøre os klogere på den røde tråd fra vifteblad til vifteblad når vi har udvikling af gymnastikken i fokus.  

 

I har formentlig allerede afsat dagen, men blot for at genopfriske, så mødes vi: 

 

 

 

 

 

Skulle du mod forventning være forhindret i at deltage, bedes du finde en suppleant som repræsentant for 

din disciplin. 

 

Ligeledes bedes I vende relevante dele af dagsorden med jeres respektive udvalgskammerater 

og forbereder jer, så vi får størst muligt udbytte af dagen. 

 

 

Dato: Lørdag d. 22. august kl. 10-20 

Sted: Idrættens Hus, 2605 Brøndby 

Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 12. aug.  



  
   

 

 

 

PROGRAM (med forbehold for ændringer) 
 

Kl. 10:00-12.30 Fælles opstart  

KL. 12.30 – 13.30 Frokost 

 Uddannelsesgruppen Startpakkegruppen 

Kl. 13.30 Check-in 

- Formiddagens indtryk 

-Sidste års mødes ”pointer” – Fælles afsæt 

for videre diskussion 

- Eftermiddagens program 

Check-in 

- formiddagens indtryk 

- eftermiddagens program 

- status i udvalget (herunder præsentation af 

spring-pakken) 

Kl. 14.00 

(uddannelse 

start kl. 13.45) 

 

ERFA – GymTræner 1 – Speciale 

Rytme 

Tramp 

Spring 

Rope 

Acro 

(IG) 

15.00 Fremlæggelse af bacheloropgave 

”Gymnastiktrænerens kompetencer”  

Min disciplin uden konkurrence 

Hvad er min disciplin uden konkurrence? 

Hvad består den af? 

Hvad kalder vi det? 

Oplæg, gruppearbejde, debat og fremlæggelse. 

 

Mål: at udvikle sprog for ’disciplin-gymnastik’ 

uden konkurrence. 

Kl. 15.30 Fælles kaffepause 

Kl. 16.00 Fremtidens GymTræner 1+2 – Speciale del  

Hvordan skabes den bedste læring for 

vores deltagere??  

Metode, indhold og form 

Mål:  

Skitse over fremtidens GymTræner 1 – 

Specialedel (evt. også GymTræner 2 – 

Specialedel) 

Sammenhænge og snitflader 

Hvor er disciplinerne forskellige og hvor ’lapper’ 

de over hinanden? (træningsøvelses perspektiv) 

 

Mål: at tegne et kort over hvor og hvordan 

discipliner forholder sig til hinanden 

(træningsøvelses perspektiv). 

Kl. 17.30 Opsamling 

- dagens output (hvad har du med hjem?) 

- TO DO-listen 

- næste møde 

Opsamling 

- dagens output (hvad har du med hjem?) 

- TO DO-listen 

- næste møde 

 

18.00-20.00 Fælles aktivitet, spisning mm.  

 

20.00…. Tak for i dag ☺ 

 


