
Velkommen til instruktørmøde
I skal sidde med 1 meters afstand –vi kommer rundt med tommestokken

Sæson 2020-2021



Program

§ Velkomst v/Steen

§ Instruktørkabale og halfordeling v/Christina

§ Børneattest v/Christina

§ Holdbeskrivelse v/Michelle

§ Orientering på hjemmeside v/Michelle

§ Kursus v/Jeanett

§ Mød dit hold v/Jeanett



Instruktørkabale 
og halfordeling

v/Christina

§ Gennemgang af instruktørkabalen og fordeling af 
haltider



Børneattest
v/Christina

§ Alle nye, dem der er blevet 15 år siden sidste sæson og 
dem der ikke sidste sæson fik indhentet børneattest 
skal oplyse CPR-nummer til Jane

§ CPR-nummeret bruges til at indhente børneattest på 
dig, så du må være træner

§ Du modtager i eBoks en besked fra Politiet, hvor du skal 
godkende anmodningen indenfor 14 dage



Holdbeskrivelse
v/Michelle

§ Udfyld holdvis én beskrivelse af, hvad dit hold kommer 
til at gå ud på – og senest 25. juni

Formularen der skal udfyldes finder du under 
Instruktørinfo på hjemmesiden
jellingfs.dk/gymnastik/instruktoerinfo/holdinfo

§ Få sidste års beskrivelse ved at skrive til Michelle

http://jellingfs.dk/gymnastik/instruktoerinfo/holdinfo/


Orientering på 
hjemmeside

v/Michelle

§ Kalender og kommende aktiviteter

• 11. august kl. 17-20: Instruktørmøde for hjælpeinstruktører 
og instruktører 

• 3. oktober kl. 10: Workshop med DGI Verdensholdet for 
hjælpeinstruktører og instruktører under 18 år

• 24.-25. oktober: DGI Inspiration for hjælpeinstruktører og 
instruktører over 18 år 

• Instruktørinfo: jellingfs.dk/gymnastik/instruktoerinfo

• Opdater dine kontaktoplysninger på medlemslogin: 
jellingfs.dk/gymnastik/medlemsoplysninger

http://jellingfs.dk/gymnastik/instruktoerinfo/
http://jellingfs.dk/gymnastik/medlemsoplysninger/


Kursus
v/Jeanett

§ Noter de kurser du har været på og aflever til Jeanett



Inden du går 
hjem…

§ Oplys CPR-nummer til Jane

§ Opdater dine kontaktoplysninger via medlemslogin:
jellingfs.dk/gymnastik/medlemsoplysninger/

§ Noter de kurser du har været på og aflever til Jeanett

§ Meld dig ind i vores Facebook-gruppe ”Jelling fS 
Gymnastik - for instruktører, hjælpeinstruktører og 
bestyrelse” 
facebook.com/groups/147397312049681

§ Følg vores Facebook-side ”Jelling fS Gymnastik”, så du 
er opdateret på, hvad der sker i foreningen 
facebook.com/jfsgymnastik

§ Var du træner sidste år, så rund Christina og modtag 
din instruktørgave

TAK FOR I AFTEN J

http://jellingfs.dk/gymnastik/medlemsoplysninger/
https://www.facebook.com/groups/147397312049681
https://www.facebook.com/jfsgymnastik


Mød dit hold
v/Jeanett

§ Uddannelse og kursus CV


