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Startpakker

Møde i startpakkearbejdsgruppen

24.01.18
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Dagsorden

1.Formål og udbytte med dette møde / Alle 
Forberedelse: 
Beskriv med 1 sætning, hvad din forventning til dette møde er - Bordet rundt

2. Startpakker i GymDanmark – hvorfor og hvordan? / BJN 
Strategisk indsats (spor 5) – opsamling fra on-boarding inkl. lagkagemodel
Mål
Økonomi
Praktikant
Hvad er en startpakke?
Hvad er min rolle i denne gruppe?

3. Bordet rundt / Alle
Forberedelse:
Hvor er vi mht. startpakker og hvad håber vi på? Har vi evt. erfaringer fra tidligere?
Hvilke muligheder ser jeg for samarbejdet i denne gruppe? 
Hvilke kompetencer kan jeg byde ind med? 
Hvilke kompetencer synes jeg, at mangle ift. at arbejde med startpakke?
Hvilke discipliner ser jeg flest synergier / er mest nysgerrig på?

4. Next step / Alle
Hvad tænker I er næste step for jer?

5. Årshjul - herunder næste (fælles)møde de andre arbejdsgrupper / BJN
Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 18. august, hvor vi mødes med arbejdsgrupperne i uddannelse og talent.

6. Evt. 
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1.Formål og udbytte med dette møde / 
Alle

Forberedelse: 
Beskriv med 1 sætning, hvad din forventning til dette 
møde er - Bordet rundt
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2. Startpakker i GymDanmark – hvorfor 
og hvordan? / BJN 

• Strategisk indsats (spor 5)

• Periode

• Mål

• Økonomi

• Praktikant

• Hvad er min rolle i denne gruppe?

• Introduktion til lagkagemodel

• Hvad er en startpakke?
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2. Startpakker i GymDanmark – hvorfor 
og hvordan? 

Spor 5 

Resultatmål
• Vi vil udvikle forbundets tilbud til medlemsforeningerne* og derved sikre at 

mindst 80% af disse benytter forbundets tilbud (dvs. at de deltager i aktiviteter 
udbudt af forbundet).

• Baseline: 75% aktive gym.foreninger

Indsaster
• disciplinspecifikke startpakker inden for udvalgte gymnastikdiscipliner (dvs. 

tilbud om kurser, øvelsesmateriale, workshop, 
mentor/kontaktpersonsordning, rabatordninger mv.) vil vi ud til de foreninger, 
der dels vil hjælpes i gang med kvalificeret træning inden for en given disciplin 
og dels hjælpes i gang med at blive konkurrenceaktive inden for disciplinen. Vi 
vil målrettet henvende os til foreninger, der ikke er konkurrenceaktive og 
blandt disse vil vi have særligt fokus på de inaktive foreninger.

• personlig proaktiv foreningskontakt
• ikke-disciplinspecifikke tilbud
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2. Startpakker i GymDanmark – hvorfor 
og hvordan? 

• Periode: 2018, 2019, 2020, 2021

• Mål: så mange startpakker som muligt

• Økonomi: ca. 300.000 kr. til udvikling og drift (på 4 år)

• Praktikant hjælp til research-fase (forår 2018)

• Jeres rolle: ansvar for udformning og indhold. Levere faglige 
input, idéer, kontakt til ressourcepersoner.

• Espen og Betina: adm. support og indpisker, budgetansvar.
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Modellen så sådan ud

Uoverensstemmelse mellem foreninger og aktiviteter

GymDanmark præsentation 7

Konkurrencer
Ikke-konkurrenceaktiviteter

2016 Primært fokus: 
Kun 10.000 af vores 190.000 
medlemmer har en licens. 

1/2 af de ikke-konkurrenceaktive 
foreninger frekventerer aldrig
tilbud fra GymDanmark. Det er 
over 100 af vores foreninger. 

Vi vil gøre flere foreninger aktive 
i vores tilbud
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Vi vil gøre flere af vores foreninger aktive 
i vores tilbud

Vores Gymnastik-discipliner er basis for al aktivitet

GymDanmark præsentation 8

Konkurrencer

Ikke-konkurrenceaktiviteter

2016 2021
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Øvelsen

• Vi skal tilbyde dem udvikling af foreningen, 
gymnastikken, trænerne og gymnasterne VIA vores 
discipliner

GymDanmark præsentation 9
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Lagkage modellen

10
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3 træningsniveauer

Træne for at træne 

For at mestre

Alle aldre og discipliner

Træne for at præstere 

Arbejde frem mod opvisning eller konkurrence

Alle aldre og discipliner

Træne for at forfine 

Arbejde på internationale senior-resultater

+16/18år

GymDanmark præsentation 11
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Træne for at træne 
For at mestre
Alle aldre og discipliner

Træne for at forfine 
Arbejde på internationale senior-
resultater
+16/18 år

Træne for at præstere 
Arbejde frem mod opvisning eller 
konkurrence
Alle aldre og discipliner
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Refleksioner på lagkagemodel og 
startpakker

• Hvad bidrager det nederste lag i kagen med til jeres 
disciplin? 

• Hvornår træner man jeres disciplin? 

• Hvordan gør vi det ’toppen’ at være i fundamentet 
(bunden)? 

• Hvad tænker I, når I hører ‘startpakke’?

http://gymtranet.dk/media/4136/refleksioner-over-lagkagemodellen.pdf

http://gymtranet.dk/media/4136/refleksioner-over-lagkagemodellen.pdf
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3. Bordet rundt / Alle

• Hvor er vi mht. startpakker og hvad håber vi på? Har vi 
evt. erfaringer fra tidligere?

• Hvilke muligheder ser jeg for samarbejdet i denne 
gruppe?

• Hvilke kompetencer kan jeg byde ind med?

• Hvilke kompetencer synes jeg, at mangle ift. at arbejde 
med startpakke?

• Hvilke discipliner ser jeg flest synergier / er mest 
nysgerrig på?
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4. Next step / Alle

• Hvad tænker I er næste step for jer/os?
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5. Årshjul - herunder næste (fælles)møde 
de andre arbejdsgrupper / BJN

Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 18. august, hvor vi 
mødes med arbejdsgrupperne i uddannelse og talent.

Har vi bruge for et møde mere inden sommerferien?
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6. Evt.


