Årsberetning 2017
År 2 for Roskilde TeamGym.
Et år der igen blev præget af overvældende udfordringer med manglende faciliteter. En Dampradio der
bragte klubben helt ud på kanten og konstante udfordringer med gentagne udsættelser af klargøring af
Ramsøhallen.
Og så et år der bragte afklaring om at fra sommeren 2018 får klubben sin nye hjemmebane, RIBen.
Lige siden Ramsøhallen brændte i maj 2016 har klubbens virke været underlagt en konstant jagt på
nogenlunde egnede faciliteter. 2017 har været endnu en sæson med daglige kampe for at sikre at både
gymnaster og trænere har bare nogenlunde faciliteter til rådighed.
Midt i det hele er det lykkedes at holde en lang række hold i toppen af dansk TeamGym – og en pigeside i
kraftig fremgang.

TeamGym:
Roskilde TeamGym stod igen i 2017 som en af de dominerende TeamGym klubber i Danmark.
I August fik vi tilgang af HVG’s TeamGym afdeling og deres dygtige trænere og en masse gymnastikpiger.
SM 2017 gav guldmedaljer til juniordrengene og seniordamerne. Således 2 x Sjællandsmestre. Derudover
var der SM sølv til Mikrodrengene og Seniorherrerne. (grundet den nye struktur er de nye
Sjællandsmesterskaber allerede afholdt og denne gang blev det til 2 sæt Regionsmestre (seniorherrerne og
Juniordrengene og en lang række medaljer i lavere divisioner til en masse af klubbens hold)
Ved forbundsmesterskaberne fortsatte de flotte præstationer, og klubben var repræsenteret i 3 finaler ved
Danmarksmesterskaberne. Det blev til sølvmedaljer for vores juniordrenge og mikrodrenge samt en 4. plads
til seniordamerne.
Derudover har vores juniordrenge kvalificeret sig som et af de 2 juniordrenge hold fra Danmark der skal slås
med om NM i Finland i april måned.
På trods af manglende springfaciliteter har vi i klubben formået at holde os i toppen af TeamGym. Vores
dygtige trænere er en fuldstændig afgørende årsag til dette. Den fortsatte udvikling kræver 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 – og nu får vi de faciliteter vi har
sukket efter.

RTG på Landsholdene:
6 gymnaster fra klubben blev i 2017 udtaget til landsholdstrupperne og samtidig er 2 af vores klubtrænere,
trænere for seniormix-landsholdet.
RTG er repræsenteret med gymnaster på seniorherre-, seniordame- og på juniordrenge-landsholdet.

RTG Arrangementer i 2017:
SM:
Roskilde TeamGym fik desværre ikke mulighed for at afholde SM i 2017, men var tilbage igen som arrangør
af Regionsmesterskaberne for ØstDanmark i den nye TeamGym struktur der blev opstartet i januar 2018.
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.
Roskilde GymBattle:
Arrangementet blev afholdt for 3. gang og har nu fundet sin form og sin faste afviklingsstruktur. Fremover
bliver det forhåbentlig lettere at få arrangeret med redskaber. Vores GymBattle IT system fungerer og
arrangementet løber rundt økonomisk. Det vil forhåbentlig i de kommende år vokse – år for år og
efterhånden blive en fast begivenhed for TeamGym-gymnaster i ØstDanmark.
GymBattle er en stærk begivenhed der profilerer Roskilde TeamGym. Arrangementet er vores eget og vi kan
udvikle det som vi selv vil.
Evalueringerne af GymBattle er altid særdeles positive og der er et stort ønske fra mange gymnaster og
trænere om at GymBattle fortsætter som en anderledes individuel TeamGym konkurrence. Næste gang
bliver den 3. November - 2018.
RTG Galla:
Gallaen blev i 2017 afholdt i Roskilde Kongrescenter og der kom heldigvis mange tilskuere for at fejre vores
mange dygtige gymnaster og afslutningen af en begivenhedsrig sæson. Tak til Karina og Kasper F for det
flotte show, og det arbejde der blev lagt i det.
Brejninggaard Camp:
I 2017 valgte vi at droppe den faste tur til Brejninggaard og i stedet blev arrangeret ture for de enkelte hold.
Både fordi mængden af gymnaster er vokset, der skulle rystes gymnaster sammen på tværs af RTG/HVG og
derudover er det ikke længere helt så vigtigt at rejse så langt for at komme i et springcenter. Vi skal finde ud
af hvordan vi vil gøre det fremadrettet.

Springcentret
Springcentret i Roskilde ser ud til at holde planen og står færdig til sæsonstart. har fundet en projekt vinder
Frank Veje og Jacob Chabert er vores repræsentanter i al det arbejde der er omkring centret .
Projektarbejdet har været stort og tidskrævende. Frank og Jacob Hansen er vores repræsentanter i dette
arbejde. Det var i lang tid være båret af Frank som har kæmpet og argumenteret sig igennem bureaukrati,
møder, politikere og arbejdet sammen med en Roskildes andre gymnastikforeninger.
Der resterer fortsat en masse arbejde med centret – både i forhold til drift og redskaber, men også i forhold
til formen for samarbejdet mellem de 4 gymnastikforeninger der skal benytte centret.

Sponsorer
I år har klubben haft et hårdtarbejdende sponsor udvalg ledet af Kitte med hjælp fra Jacob.
Der er landet en række sponsorer – både til enkelte hold men også til RTG og der arbejdes på højtryk for at
sikre flere.

Trænerstatus. ”Den røde tråd”:
Ved årsskiftet sidste år sagde vi farvel til Kasper Frederiksen efter 2 sæsoner som Sportschef. Det var 2
spændende år, men også 2 år der var seje at komme igennem for klub og sportschef på grund af manglende
træningsfaciliteter. Det betød stagnerende/faldende antal gymnaster og en masse energi der blev brugt på
sikring af faciliteter og tid og energi der blev brugt på transport.
Men det var også 2 spændende år og vores trænerstab fik lært en masse omkring træningsplanlægning og
andet brugbart.
Nogle af formålene med en Sportschef i RTG var (og samtidig er de samme punkter en del af vores
fokusområder for fremtiden)
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, og opbygning
af gymnaster så de udvikler sig i hele deres tid som aktive gymnaster – meget gerne langt ind
i senior-årene.
2. udvikling af trænerkompetencer samt oplæring af nye trænere fra egne rækker,
3. fortsat udvikling af klubbens niveau, være fast leverandør til landsholdene
4. fastholdelse af gymnaster, trænere og samtidig øget kendskab til klubben.

RTG og Fremtiden:
Klubben melder sig til sommer ud af Gadstrup IF og stiller fremover som selvstændig klub – som bliver
medlem af GymDanmark, Roskilde IdrætsUnion samt DGI. Vi håber at løfte antallet af gymnaster på de
fleste hold – og holde fast i en udvikling af et levende og stærkt senior-gymnast – miljø.
Det bliver ikke nogen stor ændring for klubben at stå udenfor Gadstrup IF, det er blot en logisk følge af de
seneste mange års udvikling hvor TeamGym har bevæget sig ind mod Roskilde og har været med i hele
processen frem mod Springcentret.

RTG og DGI
TeamGym og DGI har på Sjælland aldrig rigtigt fungeret sammen, men vi håber vi i det nye springcenter
giver mulighed for at det bliver anderledes og at der bliver basis for et frugtbart samarbejde til glæde for
begge. Til at starte med sikrer vi at gymnasterne kan gå tirsdage på rep hold – hvis det er det de har lyst til.
Vores junior og seniorgymnaster vil ikke træne samtidig med DGI rep holdene.

RTG i RIBén
RTG vil i det nye springcenter få vores fremtidige hjemmebane. Det vil blive center for alle vores aktiviteter
og alle vores træninger. Vi skal ikke længere drøne rundt på hele Sjælland. Vi skal ikke længere slæbe
redskaber frem og tilbage hver gang vi skal træne.
Vi skal koncentrere os om gymnastikken og om gymnasternes udvikling.
Vi har mange, store og vigtige udfordringer. Midt i alle udfordringerne skal vi huske på at vi har gjort det godt
trods alle udfordringerne – vores størrelse og vores manglende 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 sikre et fuldt holdtilbud fra U8 til Senior hos både drenge/mænd og piger/damer. Her har vi
mangler og huller i rækkerne. Hvis der bliver huller i rækkerne er det et problem for vores udvikling
som klub.
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.
Vi skal arbejde endnu mere med at sikre at der udvikles en holdånd der går på tværs af alle hold
Det skal være en speciel ting at være RTG’er

2018:
I april måned er RTG arrangører af første 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 april kæmper vores Juniordrenge om NM i Finland.
I den netop overståede weekend deltog vi med store hold i Roskildedagene.

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 og et fantastisk efterår i vores nye
springcenter.
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