DGI Storstrømmen - Gymnastik

Gymnastinformation
Landsdelshold Junior/ Ynglinge Syd 2019 - 2020
Fakta, forventninger og fede oplevelser
www.dgi.dk

Velkommen til en spændende sæson
som en værdig repræsentant for DGI
Storstrømmen.
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KLAR, PARAT, GYMNASTIKSTART!
Vil du mærke suset i maven, sveden på
panden og smilet på læberne hver evig
eneste mandag? Så er DGI
Storstrømmen Junior-Ynglinge Syd 19/20
lige noget for dig!
Vi er holdet, hvis du som gymnast,
ønsker at være en del af et ubeskriveligt
sammenhold, der i fællesskab arbejder
hen mod at sammensætte en
spændende, kreativ og underholdende
opvisning.
Vi er et erfarent trænerteam, der vil have
fokus på personligudvikling for den
enkelte gymnast både rytmisk og
springmæssigt. I løbet af sæsonen vil vi
arbejde meget med grundtræning og
teknik for i sidste ende at kunne levere
et opvisningsshow ud over det
sædvanlige.

På holdet vægtes det gode sammenhold
højt og vi har derfor flere
weekendtræninger i løbet af sæsonen,
ligesom vi deltager i forskellige stævner
mm.
På DGI Storstrømmen Junior-Ynglinge
Syd 19/20, er alle gymnaster udtaget.
Dette vil ske på holdets tredje træning,
hvor formålet vil være at skabe et
harmonisk hold på højeste niveau.
Vi træner om mandagen på
Gunslevholm Idrætsefterskole, hvor vi er
omgivet af de lækreste faciliteter inden
for gymnastikkens verden!
I denne folder finder du informationer
samt forventninger til dig som aktiv
gymnast i DGI Storstrømmen.
Rigtig god fornøjelse med den kommende sæson, vi glæder os til at følge
dig og dit hold samt at se jeres færdige
program til foråret!
Med venlig hilsen
DGI Storstrømmen og
Landsdelsholdudvalget

DGI Storstømmen råder over følgende
hold:
Mini/Junior Nord
Mini/Junior Syd
Junior/Ynglinge Nord
Junior/Ynglinge Syd
Mini Rep.
Rep. holdet
Afterrep.
Masterrep.
Forårsopvisninger 2020
Vordingborg 7. - 8. marts
Maribo
7. - 8. marts
Faxe
13. - 14. - 15. marts
Næstved
14. - 15. marts
Møn
14. -15. marts
GymnastikGalla afholdes 27. marts
Vigtige datoer
Udtagelse 16/9-19
Forældremøde 23/9-19 kl.
20.30-21.00
Dragtprøvning 30/9-19
Ekstra træning med overnatning 4.-5.
okt. kl. 18.30-14
Der er IKKE træning i efterårsferien
uge 42
Der er træning 16. december og
herefter juleferie og så ses vi igen d.
6. januar 2020 (GOD JUL OG GODT
NYTÅR)
Ekstratræning 19/1-19 kl. 10-16
Ekstra træning 1/3-20 kl. 10-12 på
Gunslevholm Idrætsefterskole.
Rep. opvisning på Gunslevholm
1/3-20 kl. 14.00 – kun forældre og
søskende er velkommen
Der ER træning i vinterferien uge 7
21. maj opvisning i Tivoli-hvis vi får
plads

Vordingborg Idrætsfestival 4. juni
Sommerstævnet på Bosei 14. juni
Kalender
Kan findes på holdets facebookgruppe
ved sæsonstart, den vil blive opdateret
ved nye datoer
Kontingent/rate 1
Junior/ Ynglinge Syd 1200 kr.
Derudover:
Dragter/rekvisitter: ca. 1500 kr.
Stævnegebyr/transport: ca. 1200 kr.
Ved tilmelding til holdet/rate 1 hæftes
der samtidig for hele sæsonens dragtog redskabsindkøb på det pågældende
hold. Der tilbagebetales ikke for betalt
kontingent, uanset årsag til at man
stopper på sit hold. Såfremt man har
prøvet og bestilt tøj, tilbagebetales der
ligeledes ikke for dette. Tøjet udleveres
naturligvis.
Der skal i år købes nyt holdtøj pga. ny
aftale for DGI på landsplan. Dette vil
være en udgift på ca. 400 kr. som
betales i efteråret.
Indtægter
Vi kan tjene penge på opvisninger,
arbejdsweekender og fra sponsorer.
Disse penge vil blive trukket fra
udgifterne rate 3.
1. rate indeholder kontingent. Forfald 1.
oktober. Betales via det link der kommer
på holdets facebookside efter
udtagelsen i uge 38.
2. Rate indeholder dragter, rekvisitter,
stævner. Forfald 1. februar. Betales via
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DGI Storstrømmens mobilpay nr. som
oplyses af holdlederen.
3. rate dækker transport til stævner. I
raten fratrækker man de evt. indtægter
holdet har haft. Forfald 1. april.
Ved for sen betaling pålægges et gebyr
på 100 kr.
Krav til deltagelse
På Junior-Ynglingerep skal man fylde 13
år inden årsskiftet.
Du har mødepligt til træningerne,
opvisningerne og til de aktiviteter holdet
måtte være involveret i, med mindre du
har lavet en anden aftale med din
holdleder.
Holdet træner med start i uge 36 og
frem til Riccione rejsen 27. juni.
Holdet forventer at lave 10-15
opvisninger fordelt ud på sæsonen.
Som gymnast på et af DGI
Storstrømmens Landsdelshold er det et
krav på Mini/Junior ogJunior/Ynglinge
holdene, at man er gymnast på et
foreningshold. Landsdelsholdene er et
udvidet træningstilbud; et supplement til
træningen i din lokalforening.
På voksenholdene er der en klar
forventning om, at man er aktiv enten
som gymnast, træner, bestyrelse eller
ved aktiviteter i en lokal forening eller i
DGI Storstrømmen.
Hvis du ellers opfylder kravene, som står
beskrevet ud for det enkelte hold på
hjemmesiden mht. alder mm., er du
velkommen.
Information om ovenstående findes på
www.dgi.dk – under gymnastik og
Landsdelshold.

Forventninger
Deltager aktivt og energisk til alle
træninger
Møder omklædt og er klar til træning
kl. 18.50 i indgangen foran
springcentret
Deltager i såvel opvarmning som i
spring/rytme. Deltager du ikke i
opvarmningen, deltager du heller
ikke i resten af træningen
Er du skadet og ikke kan deltage i
størstedelen af træningen, beder vi
dig sidde i hallen og kigge på uden at
forstyrre.
Du både er gymnastisk og socialt
engageret på holdet
Du deltager ansvarsbevidst i det
fælles arbejde omkring holdet, når vi
repræsentere DGI Storstrømmen
At du som gymnast på et af DGI
Storstrømmens landsdelshold også er
aktiv som gymnast, træner eller på
anden måde i en gymnastikforening
Du har mødepligt til træningerne,
opvisningerne og til de aktiviteter, som
holdet må være involveret i. Er du
forhindret i at komme, skal du melde
afbud til din instruktør, i så god tid som
muligt.
Afbud
Afbud til træning gives til Julie
22424290 rytme, Mike 61240154 spring.
Afbud til opvisninger og stævne skal
gives senest d. 7. januar.
Afbud til alle andre aktiviteter gives til
din holdleder, Mette på 60613874.

Kommunikation og kontakt
Instruktørerne står for træningerne, så
ved spørgsmål eller kommentar kan I
kontakte holdlederen, Mette på mobil
60613874 eller via en privat besked på
Facebook.
Facebook/Instagram
Husk at tilmelde jer vores Facebookside
(DGI Storstrømmen junior -ynglingerep
syd 2019-2020) Denne side vil blive
brugt til alle informationer fra holdleder
og trænerer. Denne side kan også
bruges, hvis man har glemt noget til
træning eller hvis man mangler kørsel
dertil eller til andre arrangementer.
Facebooksiden er kun for gymnaster,
forældre og teamet omkring holdet. Den
vil blive ændret til en lukket side, så
snart der har været udtagelse.
Instagram vil udelukkende blive brugt til
film og billeder.
Aldersgrænser
Mini/Junior - 9 år inden 31.12.19
Junior/Ynglinge - 13 år inden 31.12.19
Mini Rep. - 17 år inden 31.12.19
Rep. holdet. - 18 år inden 31.12.19
Afterrep. - 28 år inden 31.12.19
Masterrep. - 28 år inden 31.12.19
Rep. stævner – vi forventer, at du
deltager
Søndersø, DGI Fyn. Dato ukendt.
Juniorstævne 3. - 5. april DGI
Sønderjylland (Haderslev
Idrætscenter)
Aspirantstævne 24. - 26. april DGI
Nordjylland
Rep.stævne 17. - 19. april DGI Huset
Vejle

Afterrep. stævne 24. - 26. april DGI
Midtjylland (Snejbjerg v. Herning)
DGI voksenevent 16. - 17. maj, DGI
Fyn. (Tåsinge)
Ret til ændringer forbeholdes.
Rep. stævnerne har en gennemsnitspris
på ca. 1000 kr. Dette skal betales i
foråret.
For Mini/Junior, Junior/Ynglinge, Mini Rep
og Rep. holdet arbejder vi mod en rejse
til det internationale gymnastik stævne i
Riccione i uge 27 i 2020. Se særskilt
invitation.
Gymnaster og opvisninger
Til alle opvisninger mødes vi 1 time før
opvisningstid. Ved DGI’s
forårsopvisninger, forventer vi man
prioriterer dem, ved andre opvisninger,
kan man vælge sit lokalforeningshold
frem for landsdelsholdet.
Hvis du som træner er aktiv på et andet
landsdelshold eller lokalforeningshold,
kommer din trænergerning ALTID først,
hvis to opvisninger skulle ligge samtidig
Lokalopvisninger
Holdet skulle gerne ud og lave en
masse opvisninger i de forskellige
lokalforeninger. Men det er jer
gymnaster og forældre der skal
kontakte dem. Det koster 1000kr at få
holdet ud til opvisninger. Hvis de er
interesseret, skal de kontakte holdleder
Mette Berner Rasmussen og så aftaler
hun nærmere.
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Generelt om Landsdelsholdene
Sæsonen starter uge 36 og varer til og
med deltagelse i Sommerstævnet midt i
juni eller evt. Riccione i uge 27.
Sæsonen består af en ugentlig træning
samt ekstratræninger, der fastlægges af
instruktøren for det pågældende hold.
Det tilstræbes, at holdet til
forårsopvisningerne og
landsdelsholdstævnet laver en
opvisning på ca. 15 minutter.
Hvis holdet består af både spring og
rytme max. 23 minutter. Til
lokalopvisningerne kan tiden udvides.
Udvalget forventer, at holdet på en
sæson laver ca. 10-15 opvisninger
I løbet af foråret forventer udvalget at
holdet deltager til forårsopvisningerne
og lokalopvisninger rundt om i
landsdelen. Holdet deltager ligeledes i
Landsdelsholdstævnet. Vi har en klar
forventning om, du som gymnast
prioriterer og deltager i disse.
Rusmidler i DGI Gymnastik
DGI Gymnastiks retningslinjer skal til
enhver tid overholdes. Der forekommer
ikke alkohol ved arrangementer for
deltagere under 18 år, hverken hos
deltagere, instruktører eller holdledere.
Ved arrangementer for deltagere
over 18 år sker det i dialog og
samarbejde mellem gymnaster,
instruktører og stævnearrangør. Ved
stævner etableres typisk områder, hvor
der er mulighed for nydelse af alkohol i
socialt samvær. Uden for disse områder
nydes alkohol ikke. Vi nyder og
medbringer ikke alkohol på

indkvarteringssteder, medmindre
stævnearrangøren har lavet anden
aftale med indkvarteringstedet.
Andre rusmidler som f.eks. snus, snuff,
hash og andre euforiserende stoffer
tillades ikke.
Ved brud på den fælles formulerede
aftale omkring alkohol på stævner og
arrangementer i DGI Gymnastik vil det,
for egen regning, medføre hjemsendelse
af de implicerede gymnaster.
Vigtigt vedr. kommunikation
Vi i udvalget ønsker en åben dialog med
både gymnaster og trænere. Det er
vigtigt for os, at I først bruger jeres
holdleder og dernæst Chrisser/Christina.
Judit kan kontaktes ved administrative
spørgsmål fx. omkring tilmelding.
Vi modtager konstruktiv kritik lige såvel
som ros eller forslag til, hvordan vi kan
forbedre os.
Administration
Landsdelsholdene administreres af DGI
Storstrømmen, i tæt samarbejde med
Landsdelsholdudvalget.
DGI Storstrømmen har adresse på:
Evensølundvej 5, 2.sal, 4720 Præstø.
Kontaktperson: Judit Bodal Houkjær
Tlf. 7940 4874 eller mail jbh@dgi.dk.
Brug videst muligt omfang din holdleder
inden du kontakter kontoret.

Landsdelsholdudvalget består af
Formand
Christina Juhl Taulov - 2213 8333 chrisser1711@gmail.com
Birgit Stange Jensen - 2325 6598 birgitstange@gmail.com
Anna-Lise Zacho – 40 91 46 32
azacho@mail.dk
Rikke Zachariasen – 22 91 60 97
rikke.jim@mail.dk
Mette Berner – 60 61 38 74
mettebernerrasussen@gmail.com
Mette Dyrlund Ågaard – 41 60 21 47
mette@dyrlundaagaard.dk
Dorthe Hornum - 61333332
mdnc@mail.dk
Birgitte hansen - 2978 6658
birgittemhansen@gmail.com

Vi glæder os til en fantastisk god og
energisk sæson på Landsdelsholdene,
samt fælles oplevelser og super
træning.
Velmødt på et Landsdelshold i DGI
Storstrømmen.
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DGI Storstrømmen
Evensølundvej 5, 2.sal
4720 Præstø
TLF.: 7940 4850

dgi.dk

