
 

 

 

Årets spirepris, JfS Gymnastik 2020 

I gymnastiksæsonen 2017/18 stod i og manglede en hjælper på vores puslinge springhold. Der var 
en af de andre hjælpere som havde hørt om en pige som gerne ville være hjælpeinstruktør. Hun 
var dog kun 12 år på det tidspunkt men fyldte 13 år et par måneder efter sæsonstart. Pga. af 
hendes unge alder var det med en smule betænksomhed at vi gav denne pige lov til at være en del 
af vores hjælperteam. 

I dag hvor vi kigger tilbage skal vi være rigtig glade for at vi gav Camilla Engsig chancen for at blive 
hjælpe instruktør. Allerede det første år viste hun initiativ – særligt som mentor for de børn som 
gik på holdet, og hun var rigtig god til at tage sig af børnene og træde til når én havde særligt brug 
for lidt ekstra støtte.  

Siden denne start har Camilla udviklet sig rigtig meget som hjælpeinstruktør, særligt i 
indeværende sæson hvor hun har vist rigtig meget initiativ og taget ansvar. Camilla har stået for 
opvarmning på puslinge springholdet ved flere træninger, hun har været med til at sætte en glad 
børneserie sammen til holdet. Når hun stiller sig op foran børnene og viser de øvelser som skal 
udføres, gør hun det med stor entusiasme og energi som gør at børnene syntes det er sjovt og de 
gør sig meget umage for at gøre tingene rigtigt. På springbanerne har hun været en dygtig 
modtager og er god til at tage sig af den enkelte gymnast og har samtidig stort overblik og 
overskud til at tage sig af de børn som ikke lige tør – eller de børn som en gang imellem har mere 
lyst til at hænge i ribberne og lave sjov og ballade.  

At have en hjælpe instruktør som Camilla betyder også meget for de øvrige hjælpe instruktører. 
Hun er forbillede de ”nye” og viser vejen så de andre hurtigere lærer hvad det vil sige at være en 
god hjælpe instruktør. Med overdragelse af denne pris, vil vi gerne takke Camilla for den store 
indsats og håber at du vil bidrage og være en del af vores instruktør korps i mange år i fremtiden.  

 

 

 

 


