Årsberetning 2015
Vi tager hul på 7. sæson som Gadstrup TeamGym.

TeamGym:
Gadstrup TeamGym har igen i år stået som en af de dominerende TeamGym klubber i Danmark.
SM gav guldmedaljer til Minidrengene, Seniormix og Juniordrengene, sølvmedaljer til mikrodrengene og
seniorherrerne, samt bronzemedaljer til seniordamerne.
Ved forbundsmesterskaberne fortsatte de flotte præstationer, især vores yngste i mikro- og mini-rækkerne
havde stor gavn af deres trænere og deres træningsindsats og voksede fra konkurrence til konkurrence.
Mikropigerne endte med en flot guldmedalje i 3. division.
5 hold kæmpede sig hele vejen til Winners Final - som var kulminationen på den længste konkurrence
sæson vi endnu har oplevet. Der var ikke andre klubber i DK der var repræsenteret så bredt i aldersspektret
og med begge køn.
Det blev til 1 guld (Seniormix), 1 sølv (Minidrenge), 2 bronze (Juniordrenge og Mikrodrenge) samt en 4.plads
(seniordamer). Helt fantastisk flot og demonstrerer GTG’s centrale placering i TeamGym Danmark.
På trods af manglende springfaciliteter har vi i GTG formået at holde os i toppen af TeamGym. Vores dygtige
trænere er en vigtig årsag til dette, men den fortsatte udvikling kræver satsning på bedre faciliteter og
udvikling af vores træningsmetoder og af vores træneruddannelser. Vores konkurrenter bliver bedre og
bedre og udfordringerne vokser. Heldigvis følger vi flot med.

GTG på Landsholdene:
14 gymnaster fra GTG blev udtaget til landsholdstrupperne og samtidig er 3 af vores trænere samtidigt
landstrænere. GTG er repræsenteret i de fleste af landsholdstrupperne – dog ikke juniorpiger (endnu ).
GTG ønsker alle landsholdsgymnaster og trænere held og lykke ved EM i Slovenien i September 2016

NM til GTG:
Et helt fantastisk og særligt eventyr udspillede sig på Island i November måned. Gadstrup TeamGym
overraskede en masse klubber fra Danmark og resten af Norden og vandt Det Nordiske Mesterskab i
SeniorMix foran Arendal og Holmen fra Norge samt Ollerup fra Danmark.
Det var en imponerende og dedikeret indsats fra vores dygtige seniorgymnaster og deres fantastiske
trænere Christina, Mike og Kasper. Hele efteråret var der ekstra-træninger for NM holdet og det betalte sig.

NM for SeniorMix var en opvisning i værdien af målrettet træning og kloge beslutninger på de rigtige
tidspunkter.
Et Nordisk Mesterskab er det fornemste der kan vindes i øjeblikket for en TeamGym klub.

GTG Arrangementer i 2015:
SM:
Gadstrup TeamGym afholdt igen Danmarks største TeamGym event – SM i påsken 2015 med op mod 5000
tilskuere, 2000 gymnaster og 600 trænere. Arrangementet fungerede perfekt og vores 50 frivillige hjælpere
og styregruppen gjorde et fantastisk stykke arbejde. Endnu engang var det Troels og hans forrygende
regneark der sikrede os et flot arrangement. Det er helt grundlæggende vigtigt for klubben at holde disse
arrangementer og at vi tjener penge til klubben, så vi kan fortsætte med at udvikle klubben og gymnasterne
på bedst mulig måde. Vi siger altid ”ja tak” når GymDanmark beder os om at afholde et stævne. Desuden er
der også den gode grund at nogle at Danmarks bedst besøgte og bedst afviklede arrangementer foregår hos
GTG i Roskildehallerne
Roskilde GymBattle:
Et helt nyt tiltag og en stor opgave for styregruppen og hjælperne. Det var ikke alt der var helt styr på, og vi
havde udfordringer på mange fronter. Især på udstyrs-siden og på rytme-konkurrence afviklingen. Desuden
på IT siden, som kæmpede fra dagens start med både printerproblemer og databaseudfordringer. Vi har dog
samlet erfaringerne sammen og er langt klogere til næste konkurrence til efteråret.
GymBattle er generelt blevet positivt omtalt. Mange ønsker arrangementet fortsætter og hilser den nye
konkurrenceform velkommen. Vi skal aktivt benytte erfaringerne og ideerne fra det første arrangement til at
gøre GymBattle til en tilbagevendende og anderledes individuel TeamGym konkurrence.
GTG Galla:
Gallaen var igen i år et tilløbsstykke. Dejligt at så mange forældre, venner og andet godt folk kommer for at
opleve vores klub “sige farvel til sæsonen i højt humør”. Tak til Karina for det flotte show, og det arbejde hun
har lagt idet.

Brejninggaard Camp:
Igen i år var Brejninggaard campen en stor succes. I år var antallet af deltagere nogenlunde som sidste år
og turen balancerer lige akkurat økonomisk. Det er generelt svært at få forældre og gymnaster til at tilmelde
sig i god tid, hvilket år efter år gør det til en lidt kompliceret planlægningsopgave. Men en succes var det og
især vores senere nordiske mestre SeniorMix havde stor gavn af turen. Men også de mange andre hold
rykkede godt på turen – både socialt og gymnastisk.

Springcentret
Springcentret i Roskilde er nu et projekt i stabil udvikling. Frank og Kasper F er vores repræsentanter i dette
arbejde. Det har i lang tid være båret af Frank som har snoet sig og argumenteret sig igennem bureaukrati,
møder, politikere og andre gymnastikforeninger.
I øjeblikket stiles der mod at de endelige kontrakter underskrives til efteråret 2016 og at Springcentret står
færdigt i 2018. Det har været og er stadig et kæmpe stykke arbejde der er leveres af Frank og nu også
Kasper F. Det bliver spændende at følge og vil have fuldstændigt afgørende betydning for Gadstrup
TeamGyms videre udvikling.
Indtil videre forsøger GTG at løse vores udfordringer med manglende springfaciliteter ved at afholde en
træning hver uge for juniordrenge, seniordamer og seniorherrer. På Sorø idrætsefterskole træner junior og
senior holdene hver torsdag under perfekte forhold og det er af afgørende betydning for klubben indtil vi har
et springcenter i Roskilde. Minigymnasterne financierer deres træninger med ekstra sponsorer
Minigymnasterne har 16-18 weekend træninger i Sorø og vi vil meget gerne sikre og bedre dette niveau i
kommende sæson.
Under de nuværende forhold skal lyde en stor tak til vores mange dygtige og ambitiøse trænere der får det
mest utrolige ud af vores flittige gymnaster.

En sportschef og ”Den røde tråd”:
Allerede i foråret begyndte forberedelserne til den nye sæson og vigtige beslutninger blev taget for GTGs
fremtid. Det helt centrale arbejde med springcentret fortsatte og en helt central funktion blev oprettet og
besat med en stor kapacitet på trænerområdet. GTG fik sin første Sportschef i skikkelse af Kasper
Frederiksen.
Vi har fra bestyrelsen været særdeles tilfredse med Kaspers første ¾ år som Sportschef. En række interne
seminarer er blevet afholdt og Kasper har sideløbende med sine træneropgaver for Juniordrenge og
Seniorherrer holdene været rundt på alle hold og hjulpet/superviseret træningerne. Kasper er en vigtig
sparringspartner for Bestyrelsen og er også i efteråret blevet fast del af Springcenter-møderne sammen med
Frank.
Nogle af formålene med en Sportschef i GTG er
1. udvikling og fastholdelse af ”den røde tråd” fra mikrogymnaster til seniorgymnaster indenfor
både rytme og spring. En ensartet måde at indøve spring og rytme momenter,
2. udvikling af trænerkompetencer samt oplæring af nye trænere fra egne rækker,
3. fortsat udvikling af klubbens niveau,
4. fastholdelse af gymnaster, trænere og samtidig øge kendskabet til klubben.
Der er en række andre vigtige områder Kasper skal deltage i fremover. Herunder eksterne
kurser, fortsat supervision af træninger, sammen med bestyrelsen og den træneransvarlige at
sammensætte kommende sæsoners trænerteams etc .

GTG og Fremtiden:

Vi har mange, store og vigtige udfordringer. Midt i alle udfordringerne skal vi huske på at vi gør det super flot
– vores størrelse og faciliteter taget i betragtning. Det er imponerende hvad vi præsterer og vi har meget at
være stolte af.
-

-

-

-

-

Vi har fortsat udfordringer – som alle TeamGym klubber – med at finde og fastholde dygtige trænere.
En del af løsningen er at vi er tidligt ude (vi er allerede i gang for næste sæson og intensiverer nu
arbejdet med at bringe aftaler på plads og med at holde samtaler med nuværende trænere)
Øge vores brug af springcentret i Sorø indtil vi har vores eget
Vi skal sikre et fuldt holdtilbud fra U8 til Senior hos både drenge/mænd og piger/damer. Her har vi
mangler og bl.a. har vi nu i 2 sæsoner været uden Juniorpiger. Det er et problem for vores udvikling
som klub og et problem for vores små piger.
Når vi flytter til Roskilde skal vi ændre navn.
Når vi flytter til Roskilde skal vi sikre det bliver i gode og konstruktive samarbejder med de andre
klubber vi rykker ind i Springcentret sammen med.
Bestyrelsen afsøger i øjeblikket muligheden for evt. at fusionere med andre klubber der skal rykke
ind i springcentret. Vi ønsker bl.a. Generalforsamlingens støtte til at fortsætter dette arbejde. En
egentlig fusion skal selvfølgelig godkendes ved en Generalforsamling – enten ekstraordinær eller
ordinær.
Efter der er taget en beslutning om fusion eller ej, skal findes et nyt logo – som vil blive fundet ved
en konkurrence.
Bestyrelsen er for lille og vi vil gerne udvide. Vi siger farvel til Helle Gert Christensen der i mange år
har løftet en stor og vigtig opgave i bestyrelsen. Kæmpe stort tak til Helle!!! Tidligere på året sagde vi
også farvel til Mette Andersen som har løftet et kæmpe læs i mange, mange år. Heldigvis har vi
fortsat stor glæde af Mettes indsats i forbindelse med Mettes sikre styring af vores store
arrangementer (DM, SM, etc) Før vi evt. udvider bestyrelsen skal vi vide om vi fusionerer eller ej.
Derfor afventer vi næste generalforsamling – ordinær eller ekstraordinær.

2016:
I foråret afholder er GTG arrangører af SM (påskedagene) samt 2.runde af DM for Minigymnaster. Til begge
arrangementer har vi brug for at få en masse hjælp fra alle vores gymnaster og forældre. Skriv og tilmeld jer
når mulighederne bliver tilbudt  Klubbens udvikling er afhængig af det.
I den netop overståede weekend afholdt vi vores GTG testkonkurrence sammen med 2 gæstehold fra HVG.
Gymnaster og trænere fik afprøvet deres kunnen, overfor dommere udefra. Det ser spændende ud og nu
skal konkurrenceformen pudses af inden SM på hjemmebane i påskedagene. Søndag deltog en masse hold
i opvisningen ved Roskildedagene og med dette er konkurrencesæsonen skudt i gang.
Igen i år vil konkurrencesæsonen fortsætte frem til Winners Final i Århus i Juni måned. Vi er spændt på
hvordan det går alle holdene.
Bestyrelsen ønsker en fantastisk konkurrencesæson til alle vores hold.
Thomas Frandsen
marts 2016

