
 

 

 

Årets instruktørpris, JfS Gymnastik 2020  

Stortrampolin viste sig første gang på gymnastikforeningens holdliste ved sæsonens start i år 
2007. Stifterne af holdet var Kurt Jørgensen og Lars Christensen. Lars havde året inden kun 
stået på sidelinjen som forældre til sin 6-årige datter og nu stod han pludselig som 
medansvarlig for et nyt hold af legesyge børn som ville lærer at springe trampolin.  
  
Som årene gik udviklede han, sammen med gymnasterne, en større interesse for 
konkurrencer indenfor stortrampolin. Holdet blev til to og træningen blev mere målrettet 
imod at stille op til konkurrencer.  
  
Lars åbnede dørene for gymnasterne, så de fik mulighed for at bruge deres træning til at 
opnå flotte resultater ved både Gymdanmarks (tidligere dgf) og Jydekops stævner.  
  
Han skabte samtidigt et tæt samarbejde med de andre klubber, som deltager ved Jydekop, 
og bare i år har han arrangeret en håndfuld lørdagstræninger, her i Jelling, for alle klubberne 
for at gymnasterne også har mulighed for at bygge venskaber på tværs af klubberne, få 
trænet lidt ekstra og få inputs fra andre instruktører.  
  
I dag er Lars bossen på holdet og ikke mindst linket mellem forældre og trampolinverdenen. 
Han sørger for at ingen hopper med hovedet under armen og sætter plaster på hvis nogen 
gør det alligevel. Han jubler med os når vi gør det godt og tager sig tid til os hvis vi har en 
dårlig dag, og kram uddeler han med et smil, ligegyldigt hvilket humør vi er i.  
  
Så. Efter mange års enormt hårdt, og frivilligt, arbejde, så er det på tide at han får kæmpe 
anerkendelse for, hvad han har udrettet for trampolinsporten, for foreningen, for holdet og 
ikke mindst for forældrene, inden han stopper som instruktør i foreningen.  
  
Du var “bare” en forælder, men i dag huskes du af mere end 100 gymnaster og deres 
forældre, for din tålmodighed, din sympati og for at træde et skridt tilbage når der bliver 
lavet dobbeltsaltoer til træningen.  

Lars Christensen er indstillet af Christina Christensen og alle gymnaster, hjælpetrænere og 
forældre på stortrampolin holdene. 


