
Forventninger – TeamGym TD1 – Microdrenge Elite 
 
Som TeamGym gymnast i Køge Bugt er der plads til alle niveauer, lige fra begynder til konkurrence 
på allerhøjeste niveau. Vi har hold der deltager i talentkonkurrencer samt hold for øvede 
gymnaster, der deltager i Regionsmesterskaberne, Forbundsmesterskaberne og DM. Det 
afgørende er, at du er positiv og indstillet på udvikling gennem træning. Dette kan f.eks. være med 
mål om at prøve TeamGym som sport eller med mål om at udvikle dig som kommende eller 
nuværende landsholdsgymnast.  
 
TeamGym-afdelingen træner i Køge Bugts eget gymnastikcenter med moderne faciliteter, og 
sammen med foreningens kompetente trænere, stræber vi efter at skabe de bedste rammer for at 
man kan udvikle sig som TeamGym gymnast. Trænerteamet består af dybt engagerede trænere, 
som alle brænder for at udvikle deres gymnaster og for det frivillige foreningsliv. 
 
TeamGym afdelingen ønsker at etablere bedst mulige træningsforhold for den enkelte gymnast og 
stræber efter at gymnasterne skal få så mange succesoplevelser med gymnastik som overhovedet 
muligt. Derfor kan det blive nødvendigt at anvise gymnaster til et andet af foreningens hold, hvor 
den enkelte gymnast passer ind både gymnastisk og aldersmæssig.  
 
Gymnasterne: 

- At du er vild med BÅDE spring- og rytmegymnastik og har lyst til at deltage i konkurrencer 
- At du har lyst til at give den fuld gas, når der skal gives gas og kan koncentrere dig når der 

er brug for det 
- At du deltager i den daglige træning. Vi har dog stadig stor forståelse for at der kan komme 

enkelte afbud i forbindelse med diverse skolearrangementer, fødselsdage mm.  
 
Forældrene: 

- Vi forventer at forældre kommer med stor opbakning til drengenes træning og at de 
udviser tillid til at trænerne er i stand til at tage beslutninger der tilgodeser holdet som 
helhed 

- Vi forventer at man bakker op om foreningens arbejde og støtter og deltager i foreningens 
og holdets arrangementer 

- Drengene møder omklædte og til tiden til hver træning. Ved forhindringer kontaktes 
trænerne. Husk også en fyldt drikkedunk 

- Husk på at udbyttet af en træning ikke kun kan måles ud fra det rent gymnastiske, og at 
spørgsmålet ”Har du haft en god træning?” bør tænkes i et bredere perspektiv 

 
 


