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1. Formål, Mission og Vision  

Farum Gymnastikforenings formål er at virke for, at så mange som muligt uanset fysiske 
og sociale forudsætninger gøres interesseret i og får mulighed for at dyrke gymnastik, lege 
og bevæge sig i samvær med andre. 

Farum Gymnastikforenings vision er at være en forening, der på fundamentet af 
Gymnastik og bevægelse, positive fællesskaber og et fokus på det sunde og hele 
menneske udvikler vores medlemmer og instruktører, herunder konkurrencegymnaster og 
-udøvere, der kan få gode placeringer til de nationale konkurrencer og blive udtaget til 
internationale konkurrencer, samt repræsentere Farum Gymnastikforening til opvisninger.  

 
2. Mål 2017-2020  

 

Figur 1. Antallet af medlemmer opgøres pr. 31. december hvert år via det Centrale Forenings Register (CFR). Man 

tæller som medlem, når man har været medlem i min. 3 måneder. 

Farum Gymnastikforening har ambitiøse mål for 2017-2020 både hvad angår antallet af 
medlemmer, diversitet, bredde og instruktører, og i forhold til foreningens sociale ansvar.  

Farum Gymnastikforening vil: 

• Øge antallet af udøvende medlemmer (se figur ovenfor) med 5% i 2018 og 2019 og 
3% i 2020 med fordelingen min. 80% bredde- og max. 20% konkurrence.  

• Udbyde hold til gymnaster/udøvere i alle aldre, og løbende tilpasse udbud af hold i 
forhold til trends, efterspørgsel, samfundsmæssige strømninger, social ansvarlighed 
og potentielle udviklingsmuligheder, 
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Alder og køn 
 
0 - 12 år 

 
13 - 18 år 

 
19 - 24 år 

 
25 - 59 år 

 
60+ år 

 
Total 

Piger/Damer 589 111 17 123 21 861 

Drenge/Herrer 344 46 6 41 9 446 

Gymnastik total 933 157 23 164 30 1.307 

Fitness Core, pilates, yoga, Hitfit etc. primært voksne over 25 år. 154 

Total           1.461 

Gymnastik total 71% 12% 2% 13% 2% 1307 

Tabel 1. Farum Gymnastikforenings medlemmer fordelt på alder og køn i 2017 på baggrund af CFR medlemmer. 

 

• Øge antallet af drenge i alderen 0-12 år i foreningen med min. de fastsatte 
vækstmål.  

• Som min. fastholde nuværende antal gymnaster og udøvere i alderen 13-25 år 

• Tilbyde hold til børn med specielle udfordringer f.eks. overvægtshold i regi af 
Jump4Fun via DGI. 

• Opnå politisk opbakning til at udvikle og formalisere et ambitiøst Åben Skole 
skolesamarbejde tilpasset læringsmål for springgymnastik, dans og bevægelse.  

• Certificeres som Springsikkerforening for at sikre kvalitet og sikkerhed i 
undervisningen. Herunder at sende springinstruktører på springsikkerkurser, der 
passer med det niveau de skal undervise på. 

• Certificeres i Kvalitet i Børnegymnastikken. 

• Arbejde politisk for at få etableret en ekstra gymnastikhal i Farum.  

• Styrke og kontinuerligt udvikle instruktørernes fysiske, psykiske og sociale 
kompetencer gennem uddannelse, kurser samt støtte via coaching/mentorer af 
såvel interne som eksterne kræfter. Herunder skabe et stærkt fagligt og personligt 
fælleskab som kommer alle medlemmer til gavn. 

• Afholde arrangementer, som kommer borgere i Furesø Kommune til gode, og 
bidrage til at placere Furesø kommune på landkortet som en attraktiv 
idrætskommune.   

o 2 Camps/skoler 
o 2 Furesø Sommerferieaktiviteter  
o Løbende spring-, rytme, parkour og ropeskipping events 
o Furesø Sommer Workout henover sommeren hver tirsdag  
o Grand Prix Julestævne hvert år 
o 2-3 DGI opvisninger  
o 2-4 GymDanmark konkurrencer (Grand Prix, Idrætsgymnastik, 

Ropeskipping, TeamGym) 
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3. Strategimodel 

Fundamentet for alt hvad Farum Gymnastikforening foretager sig tager udgangspunkt i 
vores værdier; Ansvar, Fællesskab, Kvalitet og Udvikling. 

 

 

 

 

Det gør vi ved at udbyde gymnastik, leg og bevægelse til flest muligt fra en time om ugen 
på et breddehold eller flere gange om ugen på et aspiranthold, opvisningshold eller 
konkurrencehold i udvalgte discipliner. Farum Gymnastikforening ønsker, at børn bliver en 
del af foreningen så tidligt som muligt, og har mulighed for at følge en vej som passer til 
deres behov, lyst og kompetencer, således at de har mulighed og lyst til at forblive en del 
af foreningen også som ung og voksen. Herigennem påtager Farum Gymnastikforening 
sig et medansvar for at understøtte udviklingen af foreningens medlemmer og 
instruktørers fysiske, psykiske og sociale kompetencer gennem hele livet. 

Aspiranthold og opvisningshold skal ses som broen mellem ”Gymnastik for Alle” hold og 
konkurrencehold, hvor man går, fordi man gerne vil træne mere eller fordi man ønsker at 
udvikle sig til at komme på et konkurrencehold. 
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4. Værdigrundlag 
 

a. Ansvar 
 

Alle i Farum Gymnastikforening tager ansvar for det sociale fællesskab og for egen 

udvikling. At gøre sig umage betyder, at man yder sit absolut bedste sportsligt og socialt. 

Farum Gymnastikforening udviser socialt ansvar ved årligt at afsætte en pulje, som kan 
komme svagtstillede til gode, og ved at tilbyde specielle hold til udsatte grupper eller lign. 
Det kunne være genoptræningshold som ryghold eller for overvægtige som f.eks. 
Jump4Fun, som er et projekt i samarbejde mellem Hillerød Sygehus 
overvægtsambulatorium, DGI, Julemærkehjemmet og de kommuner, som ønsker at tage 
del i konceptet. Endvidere arbejder Farum Gymnastikforening henimod at være Furesø 
Kommunes foretrukne samarbejdspartner i forhold til skoleforløb, genoptræning, demens 
etc. Vi har ambitioner om, at være en samarbejdspartner der leverer kvalitet og formår at 
bruge foreningens platform til at udvikle, tilpasse og levere forløb som er bæredygtige. 

Farum Gymnastikforening udviser økonomisk ansvar ved at balancere kontingent, antal og 
typer af hold, samt investeringer for at have et driftsregnskab i balance. 

Kontingent på breddehold skal holdes på et niveau, som fordrer at så mange som muligt 
kan være medlem. For konkurrencehold er der fastsat specifikke budgetmæssige 
retningslinjer for driften, idet konkurrencehold erfaringsmæssigt er dyrere end breddehold.  

Farum Gymnastikforening udviser ansvar for kvalitet og høj sikkerhed. Derfor budgetteres 
med løbende kompetenceudvikling af instruktører samt vedligeholdelse og fornyelse af 
redskaber efter behov. 

Egenkapital: Det tilstræbes, at egenkapitalen er 3 mio kr. for at sikre, at vi på længere sigt, 
kan støtte opførelsen af en ny gymnastikhal i Farum med et væsentligt økonomisk beløb.  

 

b. Fællesskab 
 
De fleste mennesker ønsker at have følelsen af at høre til. Den følelse ønsker Farum 
Gymnastikforening at give foreningens medlemmer ved at have fokus på fællesskabet og 
det nære. Det sker bl.a. gennem kontakten til instruktører og medgymnaster, i mødet 
omkring aktiviteterne, ved at have forenings- og holdtøj, og gennem sociale 
arrangementer. Det er instruktørerne på de enkelte hold, der kan vælge, hvorledes de 
ønsker at opfylde medlemmernes ønsker om fællesskab. 
 
Et mål er at skabe en social ramme ved udvalgte træningssteder såsom Farum Arena, 
Farum Kulturhus og Søndersøhallen. Der skal være mulighed for at drikke en kop kaffe og 
samles før og efter træning. Det skal være fysisk udfordrende, men sjovt at være medlem i 
Farum Gymnastikforening. 

c. Kvalitet 
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Farum Gymnastikforening vil være kendt for at levere gymnastik, leg og bevægelse med 
kvalitet. Det gælder for alle dele af foreningen, dvs. selve træningen, faciliteter og 
redskaber, kommunikationen mellem medlemmer, instruktører og bestyrelse, og i 
foreningens virke generelt.  

Alle medlemmer vil således opleve høj sikkerhed, fagligt dygtige instruktører og træning af 
høj kvalitet tilpasset holdets og det enkelte medlems niveau. 

d. Udvikling 

I Farum Gymnastikforening arbejder vi for kontinuerligt at udvikle og forbedre os. Vi er i 

konstant udvikling, følger med tiden og er klar til at imødekomme nye behov og ønsker – 

også inden de efterspørges. Vi støtter op om medlemmernes og instruktørernes 

individuelle udvikling, og skaber samtidig et fundament for foreningens fortsatte virke. 

Gennem gymnastik, leg og bevægelse som fundament vil Farum Gymnastikforening 
medvirke til at udvikle det sunde og hele menneske; fysisk, psykisk og socialt gennem hele 
livet. Det gælder både vores medlemmer og instruktører. Gennem gymnastik, leg og 
bevægelse trænes den grundlæggende motorik hos børn og unge, og voksne får mulighed 
for fysisk udfoldelse gennem hele livet uanset alder. Farum Gymnastikforening stræber 
efter at give vores medlemmer muligheden for at udvikles og holde sig aktiv igennem hele 
livet på et stærkt fundament af gymnastik, leg og bevægelse. 

Vores mål er at give vores medlemmer og instruktører motivation, livsglæde og 

selvstændighed til vedblivende at kunne gøre sig umage, dygtiggøre sig, tage ansvar for 

hinanden og dermed være rustet til at begå sig i samfundet som helhed. I Farum 

Gymnastikforening lærer børn og unge således også at forstå og respektere jævnaldrende 

med en anden social baggrund end ens egen og at tage socialt ansvar. 

Farum Gymnastikforening er for alle, og vi har ambitioner på både medlemmernes og 
instruktørernes vegne. Farum Gymnastikforening accepterer dem hver og én og udfordrer 
dem, hvor de er. Farum Gymnastikforening ønsker at foreningens medlemmer og 
instruktører kan stå ved sig selv, være bedre rustet til at træffe de rigtige betydningsfulde 
valg, og tro på deres eget værd.  


