
Gym Sydfyn 

Sammen løfter vi gymnastikken 
 
Beskrivelse 
Forud for klyngesamarbejdet i Gym Sydfyn, har de sydfynske gymnastikforeninger og DGI Fyn 
samarbejdet om tilrettelæggelsen og afholdelsen af et stort årligt tilbagevendende 
gymnastikevent - Sydfynsopvisningen 
Når dette event nævnes er det fordi, at det er en væsentlig faktor og baggrund for at 
klyngesamarbejdet i Gym Sydfyn er blevet en realitet. Det er fordi der heri, foreligger flere års 
kendskab til hinanden som foreninger og heri et indgående ønske om yderligere samarbejde og 
vidensdeling foreningerne imellem, til gavn for udvikling af gymnastikken i det 
sydfynske.  Ligeledes er der også et øget samarbejde og dialog mellem foreningerne og DGI-Fyn, 
som udvikler kendskabet til hinanden tillige med samarbejdsmuligheder til gavn for alle parter. 
 
Erfaringer  
I gymnastiksæson 18/19 etablerede 5 af de Sydfynske Gymnastikforeninger et samarbejde 
omkring fælles instruktører. Denne ordning bestod af 4 unge, som de 5 foreninger deltidsansatte 
til at undervise i gymnastik og uddanne foreningens hjælpetrænere gennem praksis. Det var en 
grundlæggende præmis fra starten, at ordningen skulle generere flere frivillige - ikke erstatte de. 
Dette syntes vi lykkedes, og den gode historie bredte sig, og vi har mærket en stigende interesse 
både lokalt og nationalt.  
Helt konkret har interessen betydet: 

• at der i sæson 19/20 er 5 trænere og 7 foreninger med i konceptet 
• at der undervises på ca. 20 hold ude i de lokale gymnastikforeninger 
• at vi har fået henvendelser fra flere DGI regioner, som er interesseret i at høre mere.  
• at en Sjællands kommune har henvendt sig og spurgt ind til konceptet. 

 
En central funktion i klyngesamarbejdet, har fra starten været en mentorordning, hvis hovedformål 
er, at sikre kvaliteten i de daglige træninger, samt uddannelsen af hjælpetrænerne. Denne 
ordning blev i sæson 18/19 støttet økonomisk af DGI Fyn, og i den afsluttende evaluering 
anbefales det, at den fortsætter og videreudvikles. Læs hele evalueringen af sæson 18/19 her.  
 
DGI Fyn har valgt at støtte projektet og målrettet mentorordningen i en 3-årig periode frem til 
sommeren 2022. Formålet med denne ordning er: 
 

1. En kvalitetssikring af hverdagens træninger 
2. Udvikling af de lokale foreninger 
3. Facilitering af en udviklingsproces mod en bæredygtig fremtid af klyngen Gym Sydfyn 

 



Ad. 1: En kvalitetssikring af hverdagen  
Opgaven med en kvalitetssikring af hverdagen indeholder mere konkret flg. opgaver. 

• Udvikle og støtte projektets trænere i deres egen undervisning over for gymnasterne ved 
bla. at sætte fokus på god planlægning/forberedelse, viden om målgruppen, 
kommunikation og en god evalueringskultur 

• Udvikle og støtte projektets trænere i deres opgave med at uddanne  holdenes 
hjælpeinstruktører gennem praksis.  

• Være bindeled ml. Gym Sydfyns trænere i forhold til ejerkredsen. 

 
Ad. 2: Udvikling af de lokale foreninger 
Denne opgave indeholder mere konkret flg. 

• Opstart af en fortløbende dialog med bestyrelserne for de foreninger der indgår i 
ordningen ved såvel medio og ultimo gymnastiksæsonen 2019/2020 at tilbyde den 
enkelte forenings bestyrelser at deltage på møder, hvor foreningernes muligheder for at 
opnå optimalt udbytte af ordningen drøftes. Dette med henblik på en række anbefalinger 
fra mentor til udarbejdelse af en handleplan for foreningen til det fremadrettede arbejde. 

• At etablere et seminar for alle foreningernes bestyrelser, med fokus på vidensdeling og 
den fremadrettede proces. Dette skal også ske i løbet af sæson 19/20 

 
Ad. 3: Facilitering af udviklingsproces mod en bæredygtig fremtid af klyngen Gym Sydfyn 
Denne opgave indeholder mere konkret flg. 

• På baggrund af møderne med foreningernes bestyrelser, dialog med ejerkredsen , 
evalueringen fra sidste år, samt evt. andre analyser, at opstille forskellige scenarier, for en 
fremtidig bæredygtig model. Modeller som der kan arbejdes videre med i den politiske 
og administrative styregruppe. 

 
3.0 Hvem er foreningerne ? 
De 7 foreninger er forskellige i størrelse og organisering. Nogle er rene gymnastikforeninger, 
andre flerstrengede med flere gymnastikgenre, og andre igen flerstengende med andre idrætter.  

 

Forening Medlemmer 

Thurø IF (Gymnastik) 190 

Ollerup GF 845 

Skårup IF 1084 

SG 3047 

Tåsinge GF 285 



Tved G&I 778 

Ialt  6229 

Medlemstallene er hentet fra FOU optællingen 2017. Find den her 
 

 
 
 

4.0 Hvordan er Gym Sydfyn organiseret i dag? 

Ejerkredsen Medlemmer:  



(Politisk 
styregruppe) 
  

• 1-2 fra hver forening 
• Se listen med kontaktdata her 

 
Ansvarsområder: 

• Udvikling 
• Økonomi 
• Ansættelsesforhold 

 
Arbejdsgang 

• Ejerkredsen mødes min. 4 gange om året, eller efter behov. 
• Dagsorden udarbejdes i samarbejde ml. adm. styregruppe og mentor. 
• Som udgangspunkt deltager mentor i disse møder.  
• Stævneleder SFO deltager efter behov.  
• Der deltager min. en repræsentant fra Administrativ styregruppe. 

Administrativ 
Styregruppen 

Medlemmer:  
• 2-3 repræsentanter fra ejerkredsen 
• 1 repræsentant fra DGI Fyn 
• Se listen med kontakt data her 

 
Ansvarsområder: 

• Ledelse og administration i hverdagen 
• Løbende dialog med mentor. 

  
Arbejdsgang 

•  Møder efter behov 
 
Afrapportering: 

• Afrapporterer løbende til den politiske styregruppe (ejerkredsen) 

Administrativ 
enhed 

 

Projektperiod
en 

3 sæsoner fra august 2019 til juni 2022 



Mentor En person med passende kvalifikationer som honoraransættes. 

Primære arbejdsopgaver for mentor 
Sæson 19/20 Overordnet fordeling af mentors tid 

75 % fokus på drift og sikring af konceptet 
25 % på udvikling af samarbejdet mellem den lokale bestyrelse og Gym Sydfyn. 

Sæson 20/21 Overordnet fordeling af mentors tid 
50 % fokus på drift og sikring af konceptet 
50 % på udvikling af samarbejdet mellem lokal bestyrelse og Gym Sydfyn  

Sæson 21/22 Overordnet fordeling af mentors tid 
25 % fokus på drift og sikring af konceptet 
75 % på udvikling af samarbejdet mellem lokal bestyrelse og Gym Sydfyn 

  
5.0 Perspektiverne for Gym Sydfyn 
 
Hvad er det idrættens og i særdeleshed gymnastikken kan? 
For at børn og unge i fremtiden skal kunne mestre den verden de lever i, er der i følge Center for 
ungdomsstudier v. Søren Østergård og med reference “21st century skills”, en række 
kompetencer som bliver helt centrale.  
 
Det er bl.a.: 

• Kreativitet 
• Samarbejde 
• Sociale kompetencer 
• Evnen til at lære og til at eksperimentere 

 
Skolen og uddannelsessystemet generelt har gennem en årerække bevæget sig tættere på at 
blive en præstation arena. Samtidig bruger flere og flere mere og mere tid på aktiviteter og 
fællesskaber i den virtuelle verden, og i det lys mener vi, at aktiviteterne i foreningslivet bliver 
vigtigere end nogensinde. Her er der mulighed for: 
 

• At være sammen med andre i den fysiske verden uden mobilen 
• At “øve sig” og fejle i et trygt miljø 
• At være en del af et stærkt interesse fællesskab 

 
Vi er meget enige i, at dette er nogle af de mange ting man også lærer i gymnastikken, og det er 
bl.a. derfor vi gerne vil lave mere og bedre gymnastik i HELE Svendborg KM. 
 
Men det er i dag en stor opgave at drive forening, og derfor er vi i gymnastikken blevet enige 
om, at undersøge hvordan vi kan udvikle vores samarbejde, finde synergierne og hjælpe 



hinanden. Det skal fortsat være med udgangspunkt 7 selvstændige foreninger, i konkrete tiltag 
og med stor inddragelse og forankring i bestyrelserne. 
 
Vi forestiller os mange ting, men her et par eksempler 

• Samarbejde om event og uddannelse 
• Fælles kommunikation og markedsføring 
• Fælles samarbejde om Åben Skole projekter 

 
Et eksempel fra hverdagen 
I samarbejde med Hubsterne (En gruppe elever som forlænger deres Højskoleophold for at 
arbejde med projekter) på Gymnastikhøjskolen i Ollerup er der lavet åbne fællestræninger i de 7 
foreninger i efteråret 2019. Den enkelte forening er vært, men der er lavet fælles markedsføring 
mm. Læs mere på www.svendborg-gf.dk/gymsydfyn 
 
Vi er sikker på, at der opstår rigtig mange nye muligheder, når man først mødes omkring denne 
dagsorden, og det er klart vores fornemmelse, at vi er ”first movere” på dette område i DK. 
 

6.0 Økonomi 
Sæson 19/20 

Indtægter   
Bidrag fra foreningerne = 219,362.00 kr. 

DGI Fyn = 100,000.00 kr. 

I alt = 319,362.00 kr. 

   
Udgifter   
Instruktører = 175,490.00 kr. 

Uddannelse af hjælpetrænere = 43,872.00 kr. 

Bil 1 (sponsoret VW) = 0.00 kr. 
Bil 2 (via mini-leasing.nu) = 36,245.00 kr. 
Mentorordning = 75,000.00 kr. 

Events og seminarer = 25,000.00 kr. 
Udvikling // adm. = 25,000.00 kr. 

Ialt = 380,607.00 kr. 

   
Balance = -61,245.00 kr. 
 
Vi ansøger derfor FOU om 50.000 kr. om året i projektperioden 



 
7.0 Evaluering 
Mentor laver en samlet evaluering efter hver sæson. 

I slutningen af sæsonen drøftes det i den politiske styregruppe og med DGI Fyn om 
målsætningen for ordningen bør justeres, jf. foreningers behov for den kommende sæson.  

 

På vegne af Gym Sydfyn 

Sara Rosager, sararosager@hotmail.com, 30579039 

Jacob Kramer. jacob@svendborg-gf.dk, 28905650 

Peder Michael. pedermichaelchristensen@gmail.com, 53755393 
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