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Agenda – Idrætstalenttilbud

1. Idrætstalenttilbuddet
• Introduktion
• Målgruppe
• Indhold

2. Hvem er ansvarlige i Farum Gymnastikforening?

3. Overordnet plan 

4. Ansøgning
• Udtalelser
• Hvad skal du gøre?

5. Q&A



1a. Idrætstalenttilbud
FGF og Furesø Kommune

• 7 foreninger

• Max 50 talenter totalt med tilskud fra kommunen

I Farum Gymnastikforening:

• Max 10 talenter med tilskud fra kommunen 

• Max 10 talenter udenfor kommunen og/eller 
udenfor FGF



1b. Gymnaster - Målgrupper

Hvem kan ansøge: 
Alle gymnaster, som virkelig ønsker at udvikle sig 
indenfor Grand Prix Rytme eller TeamGym gymnastik 
og går i  7.-9. klasse (dispensation for 6. klasse)

1. Bosiddende i Furesø og går i FGF 

2. Udenfor Furesø Kommune og går i FGF

3. Bosiddende i Furesø og ikke går i FGF

4. Udenfor Furesø Kommune og ikke går i FGF

Furesø Kommunes tilbud

Farum 
Gymnastikforenings 
tilbud



1c. Indhold i Idrætstalenttilbuddet i Farum 
Gymnastikforening
Furesø Kommunes tilbud for gruppe 1 gymnaster
• 2 morgentræninger om ugen

• 1 fællestræning med andre klubber

• 1 gymnastiktræning (Søndersø)

• 8-10 temamøder om fx kost, fysisk træning (for dem, 

som har ansøgt via kommunen)

• Furesøs idrætskoordinator

• 3 FGF/hjem samtaler pr. skoleår
• Personlige mål, udviklingsplan, status

• Økonomi
• Furesø Kommune yder tilskud på 4.000 kr. pr. talent til 

foreningen

Instruktører

• João Tavares - TeamGym
• Jessica Honkanen - Grand Prix 

(ikke bekræftet)
• Gæstetrænere



1c. Indhold i Idrætstalenttilbuddet i Farum 
Gymnastikforening

Farum Gymnastikforenings tilbud for 
gruppe 2, 3 og 4 gymnaster

• 2 morgentræninger om ugen

• 1 fællestræning med andre klubber

• 1 gymnastiktræning (Søndersø)

• 3 FGF/hjem samtaler pr. Skoleår

• Personlige mål, udviklingsplan, status

• Økonomi

• Egenbetaling ml. 2.000-3.000 kr./talent 

pr. skoleår til Farum Gymnastikforening

Mulighed for at deltage i Furesø Kommunes 
temamøder

• 8-10 temamøder om fx kost, fysisk træning 

• Såfremt Furesø Kommune anser, at der er 

plads. 
• Der ansøges efter alle gruppe 1 ansøgere er 

blevet vurderet. Mere info fra Furesø Kommune

• Økonomi

• Egenbetaling ml. 1.000-1.500 kr./talent pr. 

skoleår til Furesø Kommune



1c. Samspillet omkring gymnasten

Gymnast

Gymnastik

Venner

Skole

Familie



2. Ansvarlige for ansøgningsprocessen i FGF

Mini TeamGym: João Tavares Katharina Balsløw

Junior TeamGym: Michelle Blom            Oliver Giner

Grand Prix: Mathilde Pichat

Instruktør i FGF siden 2008. Har siden 2011 
arbejdet med Grand Prix Konkurrencehold, og 
været cheftræner i FGF i 2019/2020. Ved siden af 
gymnastikken arbejder jeg som psykomotoriske
terapeut på et julemærkehjem med børn med 
mistrivsel.



3. Overordnet plan for idrætstalenttilbuddet

August 2021Start maj25. marts 11. april Juni/august

Infomøde
Furesø Kommune

Ansøgningsfrist 
gruppe 1

(Furesø Kommune)

StartSvar på 
ansøgninger

Velkomstmøde
- Furesø Kommune
- FGF

Infomøde Farum 
Gymnastikforening

7. april

Yderligere info ud til 
FGF medlemmer 

(FB, mail, 
hjemmeside)

29. marts

Vi glæder os til at få 
rigtig mange 
ansøgninger!

Kontakt 
Instruktør for at  

få udtalelser 
inden 9. april

15. april

Ansøgningsfrist
gruppe 2-4 (FGF)



4. Ansøgningen

1. Bosiddende i Furesø og går i FGF 

2. Udenfor Furesø Kommune og går i FGF

3. Bosiddende i Furesø og ikke går i FGF

4. Udenfor Furesø Kommune og ikke går i FGF

Furesø Kommunes tilbud

Farum 
Gymnastikforenings 
tilbud

Ansøgning via 
FGF

Frist 15. april

https://www.farum-gymnastikforening.dk/cms/Clubfarumgymnastik/ClubImages/Idraetstalenttilbud/Idraetstalenttilbud%20-%20FGF%20-%20Ansoegningsskema%202021-2022.docx
https://www.furesoe.dk/idrætstalenttilbud


4a. Udtalelser

• Der er ikke særlige krav til de to udtalelser fra henholdsvis skole og forening. 
Det vigtige er, at de bakker op om dig som del af idrætstalenttilbuddet og 
eventuelt beskriver, hvis der er særlige forhold, vi skal være opmærksomme 
på i vurderingen af din ansøgning.

• For skolens vedkommende er det afgørende, at de har en rimelig 
forventning om, at du vil være i stand til at passe både din træning og din 
skolehjælp med udgangspunkt i de etablerede lektiehjælpstilbud.

• For foreningens vedkommende skal vi bekræfte, at vi vurderer, at du med dit 
sportslige talent og dine sportslige ambitioner er en del af målgruppen for 
idrætstalenttilbuddet.



4b. Hvad skal du gøre?

Hvis du interesseret i at være en del af idrætstalenttilbuddet, skal du gøre følgende:

1. Kontakt én af de ansvarlige instruktører for at få en udtalelse:
a. Grand Prix gymnast: Mathilde Pichat
b. TeamGym minigymnast: Katharina Balsløw eller João Tavares
c. TeamGym juniorgymnast: Michelle Blom eller Oliver Giner

2. Kontakt din skole for at få en udtalelse. Hvis du ikke er bosiddende i Furesø 
Kommune skal du kontakte skolen for at få lov til at deltage i idrætstalenttilbuddet 
(få fri til morgentræningen to gange om ugen)

3. Ansøg via Furesø Kommune (bosiddende i Furesø Kommune og medlem af FGF) 
eller Farum Gymnastikforening (alle andre gymnaster)



Spørgsmål?


