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Lederens ansvar 

 At være gode rollemodeller for børnene, være positiv og altid 

bruge et pænt sprog. 

 Lederen er kontakt person overfor forældre og udvalget, hvis 

ikke andet er aftalt. Man skal være forberedt på både positiv 

og negativ henvendelse. 

 Lederen er ansvarlig for/skal følge op på, at hjælpetrænere og 

minihjælper får de nødvendige informationer, mail, mm. 

 At fortælle hjælpe-trænerne og minihjælper hvad de skal, og 

hvilke opgaver de har/ hvad der forventes af dem. 

 At bestille tøj til opvisningen og i god tid. 

 At give besked til børnene om frihed/ferie mm. 

 Henvise til hjemmeside og lave holdliste. 

 Lederen kommer i god tid og er velforberedt. 

 Lederen har ansvaret for at guide, hjælpe eller overtage en 

opgave på holdet.  

 

Hjælpetrænerens ansvar 

 At være gode rollemodeller for børnene, være positiv og altid 

bruge et pænt sprog. 

 At møde til træningen i god tid. 

 At være positiv og imødekommende over for lederen, 

minihjælper og gymnasterne. 

 At kontakte en i udvalget, hvis du syntes der er behov for det. 

 

  



1. og 2. års minihjælper 

 At være gode rollemodeller for børnene, være positiv og altid 

bruge et pænt sprog. 

 At være positiv og imødekommen over for leder, hjælpetræner 

og gymnasterne. 

 At kontakte en i udvalget, hvis du syntes der er behov for det. 

 

For at få en god time for både instruktør og gymnaster: 

 Forbered træningen – ha’ styr på hvem der gør hvad 

 Ha’ rekvisitter klar 

 Gør brug af markører. Fx samle alle i cirklen, tre klap el. andet 

 Saml alle når der gives nye instruktioner – der skabes ro 

 Korte og få instruktioner af gangen 

 Vær tydelig og klar når beskeder gives 

 Giv konkret feedback: fx flot spring men du kan godt strække 

armene lidt mere. 

Få talt om hvad det vil sige at være en god rollemodel på 

jeres hold. 

 

Generelt: 

 Afbud gives altid så tidligt som muligt til holdets instruktør 

 Ved spørgsmål eller problemer kontaktes kontaktpersonen 

 

Mobiltelefon bruges til at spille musik 

IKKE andet.   
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Kontingent 

Kontingent på børneholdene er kr. 600 pr. hold inkl. dragt 

Kontingent på Qvindeholdet er kr. 750 inkl. dragt 

Kontingent på Senior er kr. 500 inkl. juleplatte 

Kontingent på Cross Gym er kr. 125 pr. måned 

Kontingent på Effekt, Zumba og Æ Herrehold er kr. 300 pr. hold, 

der betales af to gange sep. - dec. og jan. - mar. 

Kontingent på Yoga er kr. 350 for 8 gange 

Kontingent på Idrætslegestue er kr. 250 for sep. – dec. Eller kr. 20 

pr. gang 

 

Man kan selv gå på ét hold eller have yngste barn kontingent frit på 

hold. 

 

Regler for egnshold: 

For at gå på mini-mix, Junior Ynglinge Nord eller aspiranthold skal 

du være aktiv som træner/hjælper og/eller gå på et hold i 

foreningen. 

 

Beløb til hygge: 

Der er kr. 30 pr. gymnast til jule- eller sæsonafslutning. Træner 

man i hallen bruges hallens cafeteria.   



Dragter 

Inden køb af dragt skal det godkendes ved Gitte eller Jytte 

 

Der må købes dragter for følgende beløb 

Indtil 0. klasse kr. 200 pr. barn 

Fra 1. – 5. klasse kr. 250 pr. barn 

Fra 6. klasse kr. 300 pr. ung/voksen 

 

Faktura eller betaling: 

 

Faktura betales af Gitte og sendes derfor pr. mail til 

fogh.mil1975@gmail.com 

 

Betaling med kreditkort kan foretages hos Gitte eller Jytte på 

forenings dankort. 

 

Der foretages dermed ingen private udlæg. 

 

Få evt. hjælp/støtte af din kontaktperson. 
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Ingen kan alt - 

Alle kan noget - 

Sammen kan vi 

Endnu mere!!! 
 

 


