Årsberetning 2016
År 1 for Roskilde TeamGym. Et år der især blev præget af en brand i Ramsøhallen og et navneskifte til
Roskilde TeamGym. Både branden, Winners Final og den ekstraordinære Generalforsamling faldt i tæt
rækkefølge fra 27.maj til 15. juni.
Den brændte hal har siden præget hele klubbens virke i den igangværende sæson og en daglig kamp for at
sikre at både gymnaster og trænere har ordentlige faciliteter til rådighed.

TeamGym:
Gadstrup TeamGym stod igen i 2016 som en af de dominerende TeamGym klubber i Danmark – lige inden
klubben skiftede navn ved en ekstraordinær generalforsamling i Juni måned.
SM gav sølvmedaljer til Minidrenge, Minimix, Juniordrenge og Seniorherrer samt bronze til Microdrengene
og Seniordamerne.
Ved forbundsmesterskaberne fortsatte de flotte præstationer, og klubben var repræsenteret i 4 finaler ved
Winners Final (4. pladser til Microdrengene og Seniorherrerne samt Bronze til Seniordamerne og Minimix).
Klubben var således Udover disse Winners Final pladser fik både Juniordrenge og Minidrenge 5. pladser
ved Forbundsmesterskaberne.
Således placerede klubben sig endnu engang som en af de stærkeste TeamGym klubber i landet – på trods
af dårlige træningsfaciliteter.
På trods af manglende springfaciliteter har vi i klubben 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 med – indtil videre.

RTG på Landsholdene:
14 gymnaster fra klubben blev udtaget til landsholdstrupperne og samtidig var 3 af vores klubtrænere
landstrænere. RTG var repræsenteret i de fleste af landsholdstrupperne – dog ikke juniorpiger (endnu ).
EM i TeamGym i Slovenien blev en fantastisk oplevelse for TeamGym, for Danmark og for Roskilde
TeamGym.
Danmark høstede
3 Guldmedaljer (juniormix, juniordrenge og seniorherrer)
2 Sølvmedaljer (juniorpiger og Seniormix)
1 Bronzemedalje (seniordamer)

EM i Slovenien blev et kæmpe gennembrud for TeamGym Sporten på fjernsynsfronten. DR viste for første
gang live fra konkurrencerne - direkte i fjernsynet i 7 timer om lørdagen og flere af DRsportens videoklip fra
konkurrencerne rundede 100.000 views på Facebook. Enkelte over ½ million views. TeamGym er trådt ind i
de voksnes rækker .

For Roskilde TeamGyms gymnaster og trænere blev resultatet mindst ligeså fantastisk og ufatteligt. Roskilde
TeamGym var med i alle facetter af EM i Slovenien. Både på holdene, på trænersiden og på det
organisatoriske.
EM Guld til:
Kasper Frederiksen (træner juniordrenge)
Mike Andersen (træner juniordrenge)
Kasper Bækdal Hansen (nuværende Flemming Efterskole)
Thue Frandsen
Magnus Lauritsen
Oliver Olsen (tidligere Roskilde TeamGym)
EM Sølv til:
Christina Egevang Jakobsen (træner seniormix)
Isabella Van Gennip
Amanda Kærgaard Cederlund
Josefine Caspersen
Karoline Stirling
Kasper Veje Jakobsen
Oliver Kew (tidligere Roskilde TeamGym)
Desuden stor anerkendelse til
Frank Veje Jakobsen - Udvalget for TeamGym - GymDanmark
Max Andersen - Formand for Eliteudvalget -. GymDanmark

Gymnasterne og trænerne blev fejret i Byens Hus i Roskilde af klubben, Roskildes Borgmester og
repræsentanter for GymDanmark.

RTG Arrangementer i 2016:
SM:
Roskilde TeamGym afholdt igen Danmarks største TeamGym event – SM i påsken 2016 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
RTG i Roskildehallerne
Roskilde GymBattle:
Efter en lidt vaklende debut i 2015 for denne helt nye konkurrenceform skulle 2016 arrangementet bringe os
tilbage på sikker grund og finde en form der fungerer for gymnaster og arrangører. Vi ændrede strategi for
redskaberne og stykkede det sammen med redskaber fra Sorø og Stevns Efterskoler. Vores IT system
fungerede og arrangementet løb rundt økonomisk – og frem for alt – så fandt vi den rette form for GymBattle
fremover. Det vil forhåbentlig i de kommende år vokse – år for år og efterhånden blive en fast begivenhed for
TeamGymnaster i ØstDanmark. Det er stadig en kæmpe stor stor opgave for styregruppen og hjælperne.

Evalueringerne af GymBattle var særdeles positive og der er et stort ønske fra mange gymnaster og trænere
om at GymBattle fortsætter som en en anderledes individuel TeamGym konkurrence. Næste år bliver det 4.
November.
RTG Galla:
Gallaen blev i år flyttet til Viby og der kom heldigvis mange tilskuere for at fejre vores mange dygtige
gymnaster og afslutningen af en begivenhedsrig sæson. Tak til Karina og Kasper for det flotte show, og det
arbejde der blev lagt i det.
Brejninggaard Camp:
Igen i år var Brejninggaard campen en stor succes. Antallet af deltagere var nogenlunde som de seneste år
og turen balancerer lige akkurat økonomisk. Vi overvejer om det skal gøres anderledes næste år.

Springcentret
Springcentret i Roskilde har fundet en projekt vinder RiBén hedder Roskildes nye springcenter – projektvinderen blev præsenteret den 2. November – 2016.
Projektarbejdet har været stort og tidskrævende. 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.
Der er nu stukket en kæp i hjulet fra Roskilde Dampradio. Og vi venter i spænding på om Dampradioen
kommer til fornuft (næppe sandsynligt) eller kommunen ofrer sig og giver den forkælede Dampradio hvad de
ønsker sig – så projektet kan udvikle sig og stå klar i fornuftig tid.

Sponsorer
I år har klubben haft et hårdtarbejdende sponsor udvalg ledt af Jacob. Der er blevet udarbejdet flot materiale,
og lagt store planer for sponsorfremstød.
Klubben har fundet nye og gamle sponsorer og der arbejdes på højtryk for at sikre flere.

En sportschef og ”Den røde tråd”:
Den igangværende sæson er vores første fulde sæson med Kasper som Sportschef.
Sæsonen i år startede med en række interne seminarer og Kasper har sideløbende med sine træneropgaver
for Juniordrenge og Seniorherrer været rundt på alle hold og hjulpet/superviseret træninger. Kasper er en
vigtig sparringspartner for Bestyrelsen og trænerne og har også det seneste 1½ år været en fast del af
Springcenter-møderne sammen med Frank.
Kasper har i øjeblikket travlt med, sammen med klubbens trænere, at få holdene klar til konkurrencerne i
foråret. Samtidig er arbejdet i gang med at sikre trænere til alle klubbens hold næste sæson.
Nogle af formålene med en Sportschef i GTG var og 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.

RTG 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.
Vi skal passe helt ekstremt godt på vores trænere. Vi har super dygtige og kompetente trænere. De
skal passes og plejes.
Vi har hverken gode faciliteter eller god løn vi kan tilbyde vores trænere.
Træningsfaciliteter indtil Springcentret i Roskile er på plads.
Vi skal sikre et fuldt holdtilbud fra U8 til Senior hos både drenge/mænd og piger/damer. Her har vi
mangler og huller i rækkerne. I år er vi blandt andet uden minidrenge. Det er et problem for vores
udvikling som klub og et problem for vores små piger.
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 og Sportschefen vil udarbejde en Trænermanual samt en forældremanual til den
kommende sæson

2017:
I maj måned er RTG arrangører af anden runde af Forbundsmesterskaberne for Minigymnaster. Vi får brug
for at få en masse hjælp fra alle vores gymnaster og forældre. Skriv og tilmeld jer  Klubbens udvikling er
afhængig af det.
I den netop overståede weekend afholdt vi intern testkonkurrence og deltog med store hold i
Roskildedagene.
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 Danmarksmesterskaberne i slutningen af maj måned i
Århus. Vi er spændt på hvordan det går alle holdene ved forårets konkurrencer.
Bestyrelsen ønsker en fantastisk konkurrencesæson til alle vores hold.
Thomas Frandsen
Formand for Roskilde TeamGym
marts 2017

