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Instruktørmappe	-	Kibæk	Gymnastikforening	
www.kif-1900.dk/gymnastik	

	

Velkommen	i	Kibæk	Idrætsforeningens	gymnastikafdeling.		

Instruktørmappen	er	et	redskab	til	alle	i	vores	afdeling.	Her	finder	du	praktiske	oplysninger	om	
stort	og	småt,	samt	hvilke	forventninger	vi	har	til	hinanden.	Mappen	bliver	løbende	redigeret,	og	
gymnastikudvalget	modtager	gerne	ideer	til,	hvad	den	skal	indeholde.	

	

Gymnastikudvalget:	 	 	 Mailadresser:	

 Erik	Poulsen	 	 																								gymformand@kif1900.dk	
 Trine	Haag	 	 	 gymnf@kif1900.dk	
 Karina	Persson	 				 	 gymref@kif1900.dk	
 Janni	Hansen	 	 	 gymkp1@kif1900.dk	 	
	 	
	

Dragtansvarlige:	

v Betina	Thomsen	 	 	 bejakadk@gmail.com	
v Helle	Barslund	 	 	 barslund5@gmail.com	

Redskabsansvarlig:	

v Søren	Jakobsen	 	 	 sj@m51.dk	 	 	
v 	 	 	

Mentor	på	holdene:	

v Mette	Mørk	Andersen	 	 mettem71@gmail.com	
v Charlotte	Lyngsø	 	 	 famccccc@gmail.com	

	

Se	på	www.kif-1900.dk/gymnastik	under	udvalget,	hvem	der	har	hvilke	opgaver.	Skriv	til	den	ansvarlige	
for	den	pågældende	opgave/problemstilling.	Hvis	man	ikke	kan	finde	en	ansvarlig	til	problemstillingen,	
kan	du	altid	sende	en	mail	til:	gym@kif1900.dk	
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Aktiviteter	og	møder	
Vi	forventer,	at	du	som	instruktør	deltager	i	ledermøderne.	Der	afholdes	ledermøder	3	gange	i	løbet	
af	 en	 gymnastiksæson	 fra	 kl.	 19.00	 til	 ca.	 21.00.	Vi	 har	 gymnastikopvisning	 i	 Kibæk	 lørdag	 efter	
forårsopvisning	 i	 Herning	 Kongrescenter,	 hvilket	 oftest	 er	 midt	 i	 marts.	 Derudover	 arrangerer	
gymnastikafdelingen	også	hvert	år	julemotion	5.	juledag	i	samarbejde	med	fitness,	og	der	afholdes	
et	udendørs	gymnastikstævne	grundlovsdag	d.	5/6.	Vi	vil	i	gymnastikudvalget	gerne	opfordre	jer	til	
at	bakke	op	om	alle	3	arrangementer.	

Børneattest	
Alle	instruktører	over	15	år,	der	træner	børn/unge,	skal	udfylde	en	børneattest.	Den	skal	udfyldes	
digital	ved	sæsonstart	og	skal	fornyes	hvert	2.	år.	Til	dette	skal	vi	bruge	jeres	CPR-nr.	Herefter	vil	I	
modtage	 en	mail	 i	 jeres	 e-boks,	 hvor	 I	 inden	 for	 en	 uge	 skal	 bekræfte,	 at	 politiet	må	 indhente	
børneattesten	og	videregive	den	til	KIF.	Dette	gælder	også	for	forældrehjælpere.	

Conventus	
På	Conventus	kan	du	se	de	tilmeldte	gymnaster	på	dit	hold	samt	hvilke	instruktører,	der	er	tilknyttet	
som	trænere.	Du	kan	desuden	sende	mails	og	sms	ud	til	dine	medtrænere,	forældre	og	gymnaster	
med	informationer	og	beskeder.	Brug	sms-funktionen	i	Conventus	med	måde,	da	det	koster	KIF	30	
øre	pr.	sms!	Spørg	din	kontaktperson,	hvis	du	har	spørgsmål	angående.	Conventus.	

Facebook	
Vi	har	tre	Facebook-sider	i	gymnastikafdelingen.	Den	ene	er	en	lukket	side,	hvor	man	som	instruktør	
kan	anmode	om	at	blive	medlem	af	siden/gruppen.	Gruppen/siden	hedder:	Kibæk	IF	gymnastik-
instruktører,	og	kan	bruges	til	intern	kommunikation	instruktører	imellem.	Fx	hvis	man	skal	bruge	
hjælp/inspiration	fra	andre	instruktører	eller	søger	en	afløser	til	en	enkelt	træning.	Den	anden	er	en	
offentlig/åbn	side,	der	hedder:	Kibæk	IF	Gymnastik.	På	den	side	kan	alle	se	de	informationer,	som	
ligges	 op.	 Lig	 gerne	 relevante	 ting	 ud	 tilhørende	 de	 forskellige	 grupper.	 Fx	 hvis	 man	 vil	 gøre	
opmærksom	på	et	hold,	et	arrangement	eller	andet.	

Forsikringer	
Trænere	 er	 forsikret	 af	 KIF.	Men	 gymnaster	 skal	 selv	 sørge	 for	 at	 være	 forsikret	 igennem	 egen	
forsikring.	Hvis	uheldet	er	ude	(både	i	forhold	til	en	skadet	gymnast	og/eller	en	skadet	instruktør),	
så	kontakt	formanden	og	giv	besked.	

Førstehjælpskassen	
Der	er	en	sølvfarvet	metal	kuffert	med	et	rødt	kors	i	redskabsrummet	i	hallen,	hvor	der	gerne	skulle	
være	 isposer	 og	 forskellige	 gagebind,	 plaster	mv.	Den	bliver	 opfyldt	 af	 vores	 førstehjælpskasse-
ansvarlige.	OBS:	Brug	isposer	med	omtanke!!!	
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Holdbilleder	
Der	laves	hvert	år	et	holdbillede	lige	før	opvisning.	Når	tiden	nærmere	sig,	modtager	instruktørerne	
en	mail	fra	gymnastikudvalget	ang.	dato	for	dette.	Billederne	fremkaldes	og	udleveres	helst	til	sidste	
træning	inden	hjemme-opvisningen	i	Kibæk.	

Juleafslutning/sæsonafslutning	
Til	juleafslutningen	er	der	noget	lækkert	til	hvert	barn,	og	til	sæsonafslutning	er	der	1	flødebolle	til	
hvert	barn.	Vi	sørge	for	bestillingen.	Der	vil	komme	en	mail	rundt	til	instruktørerne	angående	dette	
fra	gymnastikudvalget.	

Mentor/kontaktpersoner	
I	år	har	vi	igen	valgt	at	lave	et	underudvalg,	som	er	Mentor	for	alle	holdene.	Hos	dem	kan	man	bl.a.	
bede	 om	 hjælp	 ved	 problemer,	 hvis	 man	 har	 spørgsmål,	 eller	 ønsker	 hjælp	 og	 inspiration	 til	
træningen.	Mentorerne	besøger	holdene	ved	sæsonstart	og	i	løbet	af	sæsonen	alt	efter	ønske	og	
behov.	De	vil	i	samarbejde	med	udvalget	sørge	for	i	altid	kan	få	hjælp	og	støtte.	

	

Kurser	
På	DGI`s	hjemmeside	(www.dgi.dk)	kan	du	finde	oplysninger	om	DGI	kurser	i	hele	landet.	Kurset	skal	
godkendes	 af	 den	 ansvarlige	 i	 gymnastikudvalget,	 og	 derefter	 tilmeldes	 du	 og	 kursusudgifterne	
betales	af	foreningen.	Den	kursusansvarlige	i	udvalget,	kan	desuden	være	behjælpelig	med	at	finde	
relevante	 kurser.	 Tilmelding	 til	 kurser	 sker	 via	 den	 kursus	 ansvarlige.	 Man	 får	 selvfølgelig	
kørselsgodtgørelse,	hvis	du	selv	kører.	Der	følger	oftest	kost	og	logi	med	som	en	del	af	kurset.	Ønsker	
du	andet	end	det	tilbudte	er	det	for	egen	regning.	

	

Musik	
Vi	 har	 ikke	 et	musikbibliotek,	men	 hvis	 du	mangler	musik,	 så	 spørg	 de	 andre	 instruktører	 eller	
udvalget	for	inspiration/hjælp.		

Musikskabet	
Der	er	et	musikskab	i	begge	haller,	som	kan	spille	musik	via	pc,	Ipad,	USB,	mobiltelefon,	minidisc	og	
cd.	Ønskes	andet	udstyr	til	musikskabet	kontaktes	gymnastikudvalget.	

Opvisningsdragter	
Rådighedsbeløb	til	dragter	fastsættes	fra	år	til	år.	Tjek	med	den	dragtansvarlige	i	gymnastikudvalget,	
hvad	 I	 må	 købe	 ind	 for.	 Dragter	 bestilles	 via	 de	 dragtansvarlige	 og	 helst	 tidligt	 i	 sæsonen	
(September/Oktober).	Til	de	små	børnehold	fra	babymotorik	og	op	til	førskolebørnene	bliver	der	i	
år	bestilt	T-shirts	hjem	som	de	kan	bruge	hele	sæsonen.	Denne	betaler	gymnastikforeningen.		Men	
kontakt	altid	de	ansvarlige,	inden	der	købes	noget.	
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Redskaber	
Husk	at	sætte	alle	redskaber	på	plads	efter	brug,	på	de	anviste	pladser	ifølge	billeder	og	beskrivelser	
i	redskabsrummet.	Nøglebrik	og	kode	udleveres	til	instruktørerne	ved	sæsonstart.	Husk	disse	2	er	
personlige,	og	i	forhold	til	orden	i	redskabsrummene	må	den	ikke	overdrages	til	andre.	Evt.	ønsker	
til	nye	redskaber	eller	reparationer	af	gamle,	videregives	til	den	redskabsansvarlige.	

Sygdom/afløser	 	
Du	skal	selv	forsøge	at	finde	en	egnet	afløser,	hvis	du	er	forhindret	i	at	træne	dit	hold.	Er	det	ikke	
muligt,	må	i	aflyse	holdet.	Men	husk	at	få	sendt	informationer	ud	til	forældrene,	så	de	ved	holdet	er	
aflyst.		

Sæsonperiode	(Ferier)	
Som	udgangspunkt	er	der	ikke	træning	i	skolernes	ferier.		

Men	 vil	 du	 gerne	 træne	 med	 dit	 hold,	 kan	 du	 kontakte	 hallen	 i	 god	 tid	 og	 booke	 hallen	 via	
krydsfeltets	 hjemmeside	 http://www.kibaekkrydsfelt.dk/,	 hvilket	 er	 helt	 i	 orden	 med	
gymnastikudvalget.	 Desuden	 stopper	 sæsonen	 for	 de	 fleste	 hold	 ugen	 optil	 eller	 ugen	 efter	
gymnastikopvisning	i	Kibæk.	

Tilmelding	til	hold	og	kontingent	
Gymnasterne	 tilmelder	sig	et	hold	via	Conventus	på	hjemmesiden	www.kibækif.dk,	under	 fanen	
”Gymnastik”	-	”Gymnastiktilmelding”.	Der	tilmeldes	og	betales	inden	holdstart.	Skulle	gymnasten	
fortryde	efter	tre	prøve-træninger,	skal	gymnastikudvalget	kontaktes,	og	kontingentet	returneres.	
Instruktørerne	 skal	 huske	 at	 kontrollere,	 at	 alle	 deltagerne	 på	 holdet	 er	 tilmeldt	 korrekt	 via		
holdlister	fra	Conventus.	Husk	også	at	det	er	barnets	navn	og	ikke	forældrene	der	skal	stå	tilmeldt.	
Instruktørerne	og	deres	egne	børn	skal	også	betale	kontingent	ved	deltagelse	på	et	hold	i	KIF.	

	

Overnatning	med	sit	hold	
Alle	er	velkommen	til	at	holde	overnatning	med	ens	hold,	det	er	en	god	måde	at	styrke	
sammenholdet,	men	også	en	god	måde	at	få	trænet	ekstra	med	sit	hold.	Der	vil	være	en	egen	
betaling	på	omkring	100-125kr.	I	skal	altid	kontakte	udvalget	inden	i	booker	en	overnatning.	Der	
skal	altid	være	en	person	over	18	år	om	aftenen	og	natten.	

	

Opvisning:	
I	bestemmer	selv	om	jeres	hold	ønsker	at	deltage	til	opvisning.	Vi	opfordre	til	dette	da	det	er	en	
rigtig	god	dag	for	børnene,	de	kan	viser	forældre,	bedsteforældre	mm.	Hvad	de	har	lært.	Til	
hjemmeopvisning	skal	i	aflevere	en	seddel	hvor	i	beskriver/tegner	hvordan	banen	skal	se	ud,	så	
redskabsslæberne	kan	sætte	det	rigtig	op.	Helst	med	billeder.	I	skal	også	aflevere	musikken	på	
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enten	CD,	Mobil	eller	pc.	Til	opvisning	skal	alle	hold	være	klar	til	indmarch,	flere	informationer	
omkring	opvisning	vil	komme	fra	udvalget	inden	opvisningen.	

Der	er	også	opvisning	til	børnestævne	i	Holling	og	Forårsopvisning	i	Herning	Kongres	center.	

	

Trænerhonorar	
Hold	med	1	-	1½	times	træning:	

Ene	træner	 	 	 2300	kr.	

2	trænere	 	 	 1400	kr. 

3	el.	flere	trænere	 	 1100	kr. 

Hjælpetræner	over	18	år	 	 900	kr. 

Hjælpetræner	fra	13-	18	år	 600	kr. 

Spiretræner	 	 	 ”surprice” 

Som	udgangspunkt	er	det	ovenstående	trænerhonorar	som	udbetales	ved	sæsonafslutning,	der	
kan	dog	forekomme	nogle	afvigelser,	hvilket	er	skitseret	nedenfor.	

	

Hold	med	1½	-	2	timers	træning:	

(TeamGym,	Junior	spring	mix	og	7.	kl.	rytmepiger)		

Pr.	Hovedtræner	 	 3000	kr.	

Hjælpetræner	over	18	år	 	 1100	kr.	

Hjælpetræner	under	18	år		 700	kr.	

	

Hold	med	½	-	1	times	træning:	

Pr.	træner		 	 	 1200	kr.	

Hjælpetræner	under	18	år		 300	kr.	

	
Desuden	får	alle	trænere:	

DGI´s	blad	UDSPIL 

Gratis	kurser 

Kørselsgodtgørelse	til	kursus 
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Motoriktrappen	
Den	motoriske	 trappe:	Den	motoriske	 trappe	er	egentlig	uendelig,	men	her	vises,	hvilke	 faser	vi	
gennemlever	de	første	leveår.	Man	bliver	aldrig	for	gammel	til	at	lære,	og	det	er	vigtigt	at	komme	
faserne	igennem	og	gentage	dem	igen	og	igen.	Det	er	blandt	andet	en	god	ide	at	alle	disse	ting	er	
tænkt	ind	i	hver	træning.	

	

	

DGI	Gymnastikpyramiden	

Gymnastikpyramiden	kan	ses	på	næste	side:	

	

	

	

	

	

Kravle,		
stå 

Gå,		
løbe 
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Hvad	 forventer	 gymnastikudvalget	 af	 vores	 instruktører,	 hjælpetrænere,	
forældrehjælpere	og	spiretrænere?		

Herunder	en	kort	beskrivelse	af	de	opgaver,	der	hører	under	de	forskellige	funktioner.	

Forventninger	til	(hoved)instruktører	
Som	(hoved)instruktør	forventes	det	at	du:	

- har	interesse	i	gymnastik	
- møder	forberedt	og	i	god	tid		
- har	lyst	til	at	planlægge,	undervise	og	videreudvikle	gymnastiktræningen	
- deltage	i	ledermøder	og	gymnastikkurser	

Som	instruktør	skal	du	være	rollemodel,	og	det	er	din	opgave	at	koordinere	samarbejdet	med	evt.	
forældrehjælpere,	hjælpeinstruktører	og	spiretrænere.	Du	er	ansvarlig	for	at	fortælle	medtrænere,	
hvornår	 møderne	 ligger,	 løbende	 evaluere	 jeres	 træning	 samt	 ”uddanne”	 vores	 kommende	
instruktører.	Derfor	forventer	vi,	at	du	inddrager	hjælpe-	og	spiretrænere	i	træningen	i	det	tempo,	
som	de	er	klar	til.	Dette	vil	være	med	til	at	bibeholde	den	positive	sportsånd,	der	er	i	foreningen.		

Da	 vi	 gerne	 vil	 have	 kompetente	 og	 veluddannede	 instruktører,	 opfordrer	 gymnastikforeningen	
meget	kraftigt	til,	at	du	deltager	på	min.	1	relevant	kursus	pr.	sæson	(gerne	under	DGI),	hvor	KIF	
naturligvis	betaler	udgiften.	Husk	at	være	aktiv	deltagende	på	kurset.	

Forventninger	til	hjælpeinstruktører	
Vi	forventer	at	du:	

- er	interesseret	i	børn	og	gymnastik	
- er	engageret	og	har	lyst	til	at	komme	til	træning	hver	gang		
- vil	være	aktiv	med	børnene	
- vil	deltage	i	ledermøder	og	gymnastikkurser	
- møder	15	min	før	holdstart,	for	at	hjælpe	med	forberedelserne	
- at	du	selv	deltager	på	et	af	gymnastikholdene(Hvis	der	er	et	hold	for	din	aldersgruppe)	

Du	deltager	i	planlægningen	af	sæsonen	og	træningstimerne,	og	du	er	behjælpelig	med	praktiske	
opgaver.	Desuden	får	du	løbende	ansvar	for	en	del	af	træningstimen,	fx	instruere	en	leg,	stå	for	en	
opvarmning,	eller	modtage	ved	spring.	Efter	aftale	med	instruktøren	kan	du	(hvis	du	har	lyst	til	det)	
stå	for	træningen,	hvis	instruktøren	er	forhindret.	

Da	 vi	 gerne	 vil	 have	 kompetente	 og	 veluddannede	 instruktører,	 opfordrer	 gymnastikforeningen	
meget	 kraftigt	 til,	 at	 du	deltager	 på	min.	 1	 relevant	 kursus	pr.	 sæson	 (gerne	 ved	DGI),	 hvor	 KIF	
naturligvis	betaler	udgiften.	Husk	at	være	aktiv	deltagende	på	kurset.	
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Forventninger	til	forældrehjælpere	
Vi	forventer	at	du:	

- Hjælper	instruktøren	med	de	opgaver,	som	vedkommende	har	til	dig.	

Det	 kunne	 evt.	 være	 simpelt	 springmodtagning,	 hjælpe	 med	 ro	 og	 orden	 på	 holdet	 og	
redskabsopstilling	i	starten	af	træningen	samt	redskabsoprydning	i	slutningen	af	træningen.	

Forventninger	til	spiretrænere	
Vi	forventer	at	du:	

- er	interesseret	i	børn	og	gymnastik	
- er	engageret	og	har	lyst	til	at	komme	til	træning	hver	gang		
- vil	være	aktiv	med	børnene	
- deltager	i	ledermøder	og	gymnastikkurser	
- møder	15	min	før	holdstart,	for	at	hjælpe	med	forberedelserne	
- selv	deltager	på	et	af	gymnastikholdene	

Du	 skal	 være	 behjælpelig	 med	 praktiske	 opgaver,	 fx	 hjælpe	 børnene	 på	 toilet,	 trøste	 dem,	 få	
børnene	med	i	gymnastikken,	hjælpe	instruktøren	med	redskaber,	oprydning,	lege,	musik	osv.		

Da	 vi	 gerne	 vil	 have	 kompetente	 og	 veluddannede	 instruktører,	 opfordrer	 gymnastikforeningen	
meget	 kraftigt	 til,	 at	 du	deltager	 på	min.	 1	 relevant	 kursus	pr.	 sæson	 (gerne	 ved	DGI),	 hvor	 KIF	
naturligvis	betaler	udgiften.	Husk	at	være	aktiv	deltagende	på	kurset.	

	

OBS!	 Husk	 at	 møde	 op	 i	 praktisk	 træningstøj	 (dette	 gælder	 alle	 instruktører	 og	
forældrehjælpere).	


