Vi deltager hvert år i en række konkurrencer og
opvisninger i lokalområdet, og rundt på Sjælland.
Teamgym holdkonkurrencerne består af 3 discipliner:
#1 Rytmisk serie: Her viser holdene en rytmisk serie
på ca. 1,5 minut med bestemte opstilinger og
gymnastiske momenter.
#2 Tumbling (bane): Her vises grundspring som
håndstand, ruller, møller, flik-flak, salto.
#3 Trampet (mini-trampolin): Her vises grundspring
som opspring,knæløft, salto, overslag m.m.
Konkurrence-reglementet vægter udførsel højere en
sværhed. Så spring og momenter behøver ikke være
svære, - men de skal være sikkert og flot udført, ...og
alle kan være med.

Til træning bliver gymnasterne delt i mindre
grupper, og roterer mellem forskellige træningsstationer. Her øver man en masse spring og rytme
på det niveau man er. Vi øver bl.a. ruller
(kolbøtter), håndstand, møller, overslag, flik-flak,
salto og de teknikker som hører til.
Vi bygger stationerne så pigerne står så lidt stille
som muligt, - får mange gentagelser, og dermed
mest ud af træningen.
Vi arbejder også med at bygge pigernes fysik op, så
deres kroppe bliver stærke og smidige, og skader
undgås. Styrketræningen er tilpasset pigernes
alder, og foregår oftest via leg.
Og endelig er vi meget bevidste om ikke at "kaste"
pigerne rundt i noget deres krop og hoved ikke er
klar til.
Det skal være sjov og udfordrene - og nogen gange
en lille smule hårdt :-)

Skal du være en del af
Teamgym Vintersbølles micropiger?
JA selvfølgelig skal du det !
Teamgym er en gymnastikdisciplin der kombinerer
spring- og rytmisk- gymnastik, og giver mulighed for
deltagelse i en masse sjove og spændene opvisninger
og konkurrencer.
Spændte piger venter på karakterer, efter de har givet den gas på gulvet.

Vi træner 2 gange om ugen i 1,5 til 2 timer, og dertil
en lørdag eller søndag om måneden.
Mandage i Vintersbøllehallen fra 17-19
Onsdage på Gunslevholm Idrætsefterskole 16.4518.15.
Weekend-træningerne vil typisk være i Vintersbølle.

Vi går meget op i at vi skal have det sjovt sammen.
Vi skal støtte hinanden, og være gode ved hinanden.

Her sidder pigerne i ”katete”. Et af de momenter som vises i deres
rytmiske konkurrence-serie.

Er det noget for dig/din datter ?
Dette er lige noget for dig hvis du:
Træner teamet består af:
Instruktør: Gitte Jørgensen, Anna Bjerken, Line
Jensen, Sanne Hoff, Mi’anne Hansen.
Junior instruktører :
Signe Bjerken, Emma Jacobsen, Frida skovgaard
Hjælpere:
Ditte Bjerken, Laura Flintberg, Emma Sølving.
Professionelt arbejder instruktørerne som
pædagog, (idræts-)lærer og fysioterapeut. Så
udover deres mangeårige erfaring som gymnastikinstruktører, har de tilsammen også en enorm
erfaring med børn og krop generelt.
Junior-instruktører og hjælpere er selv nuværende
eller tidligere Teamgym-gymnaster. Juniorinstruktørerne følger uddannelsesforløb hos
GymDanmark (Dansk Gymnastik Forbund)

- er fra 6-9 år.
- elsker at lave gymnastik
- ønsker at blive BEDRE til gymnastik, og...
- ...forstår at man skal øve sig for at blive bedre
- ønsker at være en del af et hold med andre
gymnastik-glade piger

Kom og prøv det d. 29. april og 6. maj kl.
16.30-18.00 i Vintersbøllehallen.
Herefter starter vi op igen i august med 4
prøvetræninger.

Der håber vi at se dig.

Forventninger til forældre:
- Sørger for at pigerne er klar til træning til tiden.
- Overholder mødedisciplin (mødepligt til alle
træninger. Rettidigt afbud om nødvendigt)
- Bakker op om træningen generelt
- Årligt kørsel til 2-3 konkurrencer på Sjælland,
og 2-3 opvisninger i lokalområdet
- Tager en tørn i udlægning/oprydning af
redskaber (turnus)
- Holder sig orienteret via holdets Facebookgruppe

VINTERSBØLLE GYMNASTIKFORENING
Kontakt person Teamgym:
Line Jensen tlf.: 2619 7023
Gitte Jørgensen tlf.: 2513 0005

Vintersbølle GF tilbyder også Teamgym til
mini- (10-12 år) og junior (13-17 år).
Se mere på www.vigf.dk og
www.teamgymsyd.dk

