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Kick-off i TeamGym 2020 
Åbent informationsmøde for alle 

23. august kl. 12-17 på Vejstrup Efterskole 

 

GymDanmarks bestyrelse har besluttet at operationalisere forbundets talent- og elitestrategi med en 
ny struktur for talent- og elitearbejdet, som gælder alle forbundets discipliner. Formålet er at opnå 
bedre sportslig udvikling så vi på den lange bane kan løfte det gymnastiske niveau i Danmark. 

På informationsmødet går vi i dybden med tankerne bag ’Bedre Sportslig Udvikling’ og hvad det 
konkret kommer til at betyde for TeamGym og på den korte bane frem til EM 2021, herunder 
aktiviteterne omkring landshold, camps/symposier og klubudvikling. 

Vi vil gerne samle hele TeamGym-miljøet til ét samlet informationsmøde centralt placeret i Danmark. Vi 
håber derfor at se så mange som muligt, og har tilrettelagt et program hvor der også bliver god 
mulighed for sparring omkring aktiviteter samt netværke.  

Til mødet er inviteret alle relevante parter omkring gymnasterne såsom forening, efterskoler og 
forbund. Vi afholder i samme forbindelse Kick-off i Tumbling og håber på at se så mange deltagere som 
muligt. 

 

Program 

12.00-13.00 Ankomst   
ankomst, sandwich og netværk i foredragssalen 
Info om...   

  
13.00-13.30 Bedre sportslig udvikling i GymDanmark (fælles i foredragssal)  

- Indflyvning v. Helge Fisker   
- Operationalisering af Talent- og Elitestruktur  

  
13.30-15.30  Gruppemøde, netværk og kaffepause  
  

TeamGym  
Bedre sportslig udvikling i TeamGym ved Ole Holmskov Hansen  

- LH aktiviteter + EM 2021   
- Camps /symposier 2020  
- Talentudviklingssamarbejder 2020-21  

Sparring omkring klubudvikling, camps/symposier og landshold  
  

15.30-16.15  Info om uddannelse (Pil + Ole + Oliver + Helge)  
16.15-16.30  Afslutning    
16.30-17.00  Netværk + spørgecaféer   
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Praktisk 

Hvem: Alle – Gymnaster, trænere, efterskolelærere, foreningsledere, forstandere og forældre  

Sted: Vejstrup Efterskole 

Tid: Søndag d. 23. august kl. 12 – 17.  

Tilmelding: Tilmelding er åben på: https://gymdanmark.dk/moede/kick-off-teamgym-og-tumbling/  

(gratis deltagelse) 

Tilmeldingsfrist: Mandag d. 17. august  

Forplejning: Sandwich, kaffe, the og vand 

Arrangør: GymDanmark v/Landsholdschef Helge Fisker og disciplinkaptajn Ole Holmskov Hansen 

 


