
 
 

Invitation til GymDanmarks Talent og Elite Udviklingssamlings  
Intro til MIG TEU Serier 2023 + webinar 

 
Hvem:   2007 og ældre + 1 træner per klub SKAL deltage som ansvarlig træner 

• Gymnasterne skal arbjede med CoP og Jr. CoP og have 
ambitioner at udvikle sig og være motiveret at træne seriøs og 
bidrag til et stærkt fælleskab 
 

Hvornår:   3. december 2022, kl. 11:00-17:00 
 
Hvor:    Gefion Gymnastikforening 
 
Indhold:   Kom og vis hvad du kan og have en dag hvor du få chancen at hygge med 

andre fra              
MIGs talent og elite miljø.  

• Info webinar fra 11:00-12:00 for alle, inkl. dem, der ikke har 
chancen at deltage fysisk 

o Gennemgå af 2023 internationale konkurrence plan 
o Gennemgå af 2023 TEU Samlinger serier koncept 
o Intro to serier prisen  

• Evaluering af teknisk momenter på alle redskaber 

• Samtale og opbygning af kort og langsigtet mål 

• Feedback vil blive givet om: 
o Moment niveau eller/og øvelse opbygning 
o Fysisk niveau (vil testes fysisk forberedelse) 
o Forøvelser og udviklingsidéer 

• Trænere: skal deltage og de skal give overblik over deres 
gymnasters momenter/øvelser i digital form per redskab. 

o De bør bidrag til træning og til hele processen 
o De bør samarbejde med landsholdstrænere for at skabe 

et godt program til den enkelte gymnast 

• Specielle fokus på: 

De Ben Redskaber: Hest og Gulv 
 

1. Arbejder på den grundlæggende… 
 
Hest 

- Sprint teknik 
- Gennemgå af de spring grupper (handsprings, tsukaharas, kasamatsus og måske 

yurchenkos ved behov) 
Gulv 

- Indspring, araber, flik + salto kombinationer 



- Indspring, kraftspring + salto kombinationer 
- Fokus på “the power exercises” og plyometrics 

 
Tilmelding:    Den 27. november 2022  

 
Pris:    100 kr. (gymnaster) og trænere er gratis 
 
Transport:   Transport for egen regning og initiativ 
 
Forplejning:  Ingen (der er chancen at spise en madpakke eller snacks i løbet af 

webinaret, men  
man skal selv tage mad med) 

 
Ansvar:   Marian Rizan (29 72 46 07) og Anderson Teixeira (60 57 47 80) 
 

 
 


