Årsberetning for 2021 (og lidt af 2022)
År 6 for Roskilde TeamGym - og år 4 i Springcentret.
2021 blev et blandet år for TeamGym foreninger i Danmark og første halvår var i høj grad påvirket af corona
som stadig påvirkede vores træningsmuligheder og bevirkede at kun senior hold kunne komme i konkurrence
– og i øvrigt uden tilskuere.
Vi startede 2021 med at være nedlukket grundet corona situationen i Danmark, kun foreningens seniorhold
kunne træne, da de er i 1 division og dermed i kategorien elite. Alle andre hold forsatte på bedste vis med
virtuel træning, udendørstræning, alternativ udendørs træning som konditionstræning / løbe / styrketræning.
Gymnaster og trænere var muligvis blev en smule trætte af alternative løsninger til den hverdag vi var vant
til, men alle gjorde hvad de kunne for at holde samling på gymnasterne.
Det blev besluttet at udsætte projektet med at indføre ens konkurrencedragter, da alle tvivlede på om
konkurrencer ville blive mulige at afholde fra ca. marts – juni, hvilket viste sig at være en god beslutning idet
alle konkurrencer, undtaget senior, blev aflyst. Nye og ens konkurrencedragter til alle hold er indført fra
sæsonstart 2021/22 og på nuværende tidspunkt netop taget i brug i forårets konkurrencer.
Roskilde TeamGym er i 2021 lykkedes med igen, at have hold i alle TeamGym alderskategorier – og for
begge køn - fra nanogymnaster til seniorrækkerne. Dog har vi desværre oplevet et fald i af antal gymnaster
på stort set alle hold, hvilket er kendetegnende for langt de fleste sportsgrene efter lange corona nedlukninger
og hjemmeskole, Men vi er her stadig og absolut på vej tilbage til normalen og har stadig tilgang af
gymnaster stort set på alle hold, hvilket giver tro på og lyst til at kæmpe videre for Roskilde TeamGym som
en dominerende og kendt TeamGym klub på landsplan. Vi har heldigvis mange dygtige og dedikerede
trænere så fremtiden tegner lysere.
Helt centralt for alt der foregår i en konkurrenceklub som Roskilde TeamGym er vores utrættelige og dygtige
trænere. Uden trænerne og uden deres enorme indsats var der ingen klub og ingen dygtige gymnaster. Der er
masser af eksempler på fantastiske springcentre og lækre faciliteter der aldrig får udnyttet potentialet fordi
man ikke har kompetencerne. Det har vi heldigvis i Roskilde TeamGym. Vi skal både som klub og som
forældre passe rigtigt godt på vores trænere. Vi ønsker helst de bruger deres tid og energi på at træne vores
gymnaster og mindre tid på at diskutere, administrere og forklare.
Vi har i starten af 2022 måtte tage afsked med vores træner gennem mange år Frank Nielsen, som i en alder
af kun 50 år, mistede livet ved et akut hjertestop. Frank har igennem mange år trænet både drenge og piger i
foreningen og har i år haft RTGs Nano hold sammen med sin kone Lotte og 2 af deres drenge.
Vores tanker går til Franks Lotte og de 3 drenge, som har mistet deres kære alt for tidligt.

RTG:
Vi skiftede i sommeren 2021 til en nyt foreningssystem Zakobo. Det var et meget stort arbejde at få alle
oplysninger flyttet og tilrettet fra Conventus, Dette arbejde blev udført at Troels Kemner (kasserer) og
specielt Morten Bjørneboe (SoMe) som har ydet en kæmpe indsats med at flytte hele vores hjemmeside og
teste det nye system. Nu er de fleste tilretninger lavet og en ny hjemmeside der taler sammen med Zakobo er
ligeledes tilrettet og forbedret.

DIF / DGI har gennem 2021 udbudt 3 puljer af coronamidler til idrætten. Vi har søgt penge fra alle 3 puljer
og fået ca. 1/3 af de søgte beløb tildelt pr. pulje. En god ordning, så børn & unge var sikre på at have
foreninger at komme tilbage til, på den anden side af corona.
Lørdagsholdene Spring for Drenge blev lukket ned grundet manglende tilmelding og heldigvis fik vi flyttet
langt størstedelen af de tilmeldte til vores micro eller minihold.

Springcentret:
Klubben nyder stadig “vores” springcenter. Der er fortsat forhold og områder der kan forbedres, men det er
helt ok og uanset hvordan man vender og drejer det er det et enestående center som man kigger på med
misundelse fra andre klubber.
Vi er forsat uden fastansat i foreningen og der er ikke planer eller økonomi til at ansætte, men vi forsøger at
løse alle opgaver fra bestyrelsens side og med stor hjælp fra vores dygtige trænerteam og ihærdige og
frivillige kræfter blandt forældrene – og det syntes vi lykkedes meget godt.
Vi samarbejder forsat med foreningerne SIF, RG og HVG omkring centret og andre opgaver som vi i
fællesskab med fordel kan løse. Det være sig omkring halfordelingstider, fælles hold hvor vi for nuværende
har ”Fællesholdet” om torsdagen.
Vi skal forsat udvikle samarbejdet med de andre klubber i Springcentret, som er et arbejde der er i en løbende
positiv udvikling.

Trænerstatus:
Opgaven med at løse trænerkablen og fordele ift. haltider for sæsonen 2021/22, blev besværliggjort af, at
mange trænere (unge, som mere modne / ældre trænere) valgte at stoppe som trænere, da corona perioden
med hjemmearbejde, online skole og væsentlig reduceret social kontakt, betød at en del måske ønskede at
fastholde den øgede fritid der var opnået og derfor ville holde pause fra trænerjobbet. Men vi fik brikkerne til
at falde på plads på alle hold og fornemmer, at vi nu er på vej i den rigtige retning mht. nye trænere til
klubben.

Søndagsræs:
Denne aktivitet er forsat en fast og meget populær del af klubbens ansigt udadtil. En stor Facebook gruppe –
og en flok aktive børn fylder springcentret hver søndag med 80 -100 børn og 10 “Livreddere”. Dog har
denne sæson været begrænset i antal af deltagere pr. gang. Men Morten Bjørneboe som styrer og koordinerer
hele opgaven omkring Søndagsræs, har udvist stor kreativitet for at forsætte Søndagsræs, så længe det var
muligt, med max. 43 børn pr. søndag og billetter solgt online og mange andre gode tiltag. Hver søndag det
har været muligt, har der været stort set udsolgt af billetter til Søndagsræs. Søndagsræs giver ud over en
rigtig god oplevelse til deltagerne også vores unge trænere mulighed for at udvikle sig som trænere og give
basis for klubbens fremtid og nye generation, hvilket også er meget vigtigt.

RTG Arrangementer i 2021:
Konkurrencer:
Blev alle aflyst i foråret 2021. Kun seniorherrer stillede i konkurrence i juni,
RTG hæder:
Idrætsfesten som skulle have været afholdt i februar 2021, blev som stor set alt andet aflyst. RTG ville have
haft meget begrænset mulighed for at gøre sig gældende såfremt festen var blevet afholdt, da der ingen
konkurrencer og dermed præstationer var at hædre.
Morten Bjørneboe forsatte sit ihærdige og super gode arbejde med at sikre RTG velplaceret på alle sociale
platforme.
Roskilde GymBattle:
Bestyrelsen har besluttet at nedlægge konceptet GymBattle og forsøgt at viderebringe den erfaring og viden
vi har fået omkring afholdelse, de 4 år vi har afholdt den individuelle konkurrence. Ingen klubber meldte sig
på banen for at overtage, så ideen slutter desværre efter de 4 år.
RTG Galla:
Vores traditionsrige Galla opvisning i juni, blev gennemført i Roskilde Kongrescenter søndag d. 20 juni og vi
kunne heldigvis få en god afslutning på sæsonen 2020/21. Corona krav var pr. 11 juni lempet mht
forsamlingsloft og langt de fleste gymnaster kunne få de familiemedlemmer de ønskede med som publikum.
Det blev en rigtig god Gallaopvisning og man fornemmede tydeligt glæden og energien ved alle at kunne
være samlet for første gang i næsten hele sæsonen.
RTG og Roskilde Festivalen:
Også Roskilde Festival 2021, blev desværre aflyst og dermed ingen indtægt til foreningen for indsatsen med
de varme bade i 2 campingområder. Ud over manglende indtægt til foreningen, betød det også endnu et hul i
det sociale sammenhold ved at være knap 90 mennesker med tilknytningen til foreningen engageret i
opgaven.

RTG og Fremtiden:
Som skrevet ser vi lyst på fremtiden og efter Corona forhåbentlig har sluppet sit tag håber vi at kunne øge
antallet af medlemmer på alle hold. Det vil betyde meget for klubben både sportslig og økonomisk. Vi
arbejder konstant med udfordringer og opgaver som kan gøre Roskilde TeamGym til en endnu bedre klub for
gymnaster, trænere og forældre.
I 2021 bliver Roskilde TeamGym en af 3 klubber i Roskilde, som blev en lokalprioriteret sportsgren. Det er
vi naturligvis utrolig stole af og håber at samarbejdet med Roskilde Kommune og GymDanmark giver
klubben mulighed for at give vores gymnaster de bedste rammer for at dyrke TeamGym i Roskilde
I 2022 har vi valgt at opstarte et samarbejde med konsulenthuset SportHouse, som vi i samarbejde med skal
udvikle og forbedre foreningen. Første møde / arbejdsdato er 20 april og vi glæder os til arbejdet.

Vi glæder os over at alle hold kan komme i konkurrencer i foråret og håber næste sæson bliver fantastisk for
alle vores hold og vil gerne takke jer alle for stor tålmodighed og forståelse for den situation som både
gymnaster og trænere samt bestyrelse har været midt i.

Bestyrelsen takker jer alle for jeres medvirken til at gøre Roskilde TeamGym til en af Danmarks bedste
TeamGym klubber – og håber at den kommende sæson bliver fantastisk for alle hold og fyldt med en masse
unge energiske mennesker i hallen.
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