
 

INSTRUKTØR TIL LANDSDELSHOLD ASPIRANT 17+ 

DGI Nordsjælland og Farum Gymnastikforening søger rytmeinstruktører til sæson 2021/2022 for 

Aspiranthold 17+ 

Er du klar til at lære fra dig? Kan du udvikle og kreere spændende opvisninger? Og kan du bidrage med nye 

ideer, masser af energi og godt humør? Så er det dig vi har brug for. Vi søger en eller flere erfarne, 

kompetente og kreative rytmeinstruktører til DGI Nordsjællands Landsdelshold Aspiranthold 17+ i 

samarbejde med Farum Gymnastikforening.  

 

Landsdelshold 

DGI Nordsjælland Aspirant Landsdelshold er for gymnaster, der har lyst til flere udfordringer, mere træning 

og fede oplevelser sammen med andre gymnaster. Det er et tilbud til de gymnaster, der allerede er aktive i 

foreningen, som instruktør eller på hold, men vil lidt mere. Det er et opvisningshold, dvs. træningen 

målrettes til en række af opvisninger og stævner. Der påregnes 5-6 opvisninger. 

Landsdelsholdet drives i samarbejdet med Farum Gymnastikforening. Det betyder også, at Aspirantholdet 

17+ indgår på lige fod med de øvrige hold i foreningen, og det forventes, at man deltager i foreningens 

arrangementer og opvisninger. Derudover er der selvfølgelig opbakning at hente fra foreningens øvrige 

instruktører og fra bestyrelsen, som brænder for at skabe god gymnastik. 

Aspirantholdet 17+ træner i den nybyggede og lækre springhal og spejlsal i Søndersøhallen, Værløse. 

Springhallen er stor og lys med 2 hæve-sænke grave, 2 stortrampoliner, pomfritgrav, samt masser af 

redskaber. Rytmesalen er 14*16 m med spejle og vinduer, som giver masser af lys. 

 

Hvem er du? 

Vi søger rytmeinstruktører, idérige personer og kreative ildsjæle til landsdelens Aspiranthold 17+ med viljen 

til at skabe et fedt, nytænkende og gennemarbejdet opvisningsprogram/show. Måske har du: 

- Erfaring som instruktør i gymnastik, dans eller lign. 

- Erfaring med fortræninger og udtagelse af gymnaster til holdet 

- Erfaring med sæsonplanlægning og udarbejdelse af spændende, udfordrende 

opvisningsprogrammer  

- Lyst til at planlægge en god og alsidig træning på højt niveau en gang om ugen søndage kl. 19.30-

21.30 eller onsdage 20.00-22.00 der dygtiggør og inspirerer gymnasterne 

- Lyst til at arrangere sociale arrangementer mv. 

- Lyst til at deltage i frivillige arbejdsopgaver ifm. træninger, stævner, opvisning mv. og medvirke til 

at inspirere foreningens øvrige instruktører 

- Lyst til at deltage i landsdelsstævner på landsplan. 

Hvis du kan nikke genkendende til dette, så send en ansøgning til job@fgf.dk med en kort beskrivelse af dig 

selv, dit gymnastiske CV samt oversigt over eventuelle kurser.  

 

Ansøgningsfristen er 12. april 2021. 

Du er velkommen til at kontakte formand, Lisbeth Blom på tlf. 2136 5100. 



 

INSTRUKTØR TIL LANDSDELSHOLD ASPIRANT 17+ 

Vi tilbyder 

Du får leder- og undervisningserfaring. Samtidig får du mulighed for at udtrykke dog kreativt i et 

spændende arbejde med dygtige, dedikerede og nysgerrige gymnaster. Ud over det gymnastiske indebærer 

stillingen også sociale oplevelser, projektledelse, personlig udvikling og mulighed for at hente ny inspiration 

på spændende kurser. Aflønningen sker efter aftale med Farum Gymnastikforening. 

Du kommer til at samarbejde med vores utrolig dygtige springinstruktører Malthe Vedding Poulsen og João 

Tavares, som også er instruktører i denne sæson, hvor rytmedelen har trænet i Skjold Birkerød. Vi samler 

DGI Aspirant både rytme og spring i sæsonen 2021-2022, da det er et stort ønske fra gymnaster og 

instruktører, at træningen er samlet.  

 

 


