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Gymnast på  

Team VUP 2019-2020 
 
 
 
Dette er en kontrakt, som er gældende for gymnaster på Team VUP i sæson 2019-2020. Den er 
udarbejdet for at klargøre forventningerne til dig, som gymnast, fra instruktørernes og Vissenbjerg 
Gymnastikforenings side.  
 
 
Vores forventninger til dig, som gymnast, er:  
 

• Du prioriterer træningerne højt og møder klar og veloplagt.  
• Du møder til tiden til træningerne.  
• Du øver dig på serierne.  
• Du melder afbud til træning / opvisning. 
• Du har lyst til at være en del af holdet. 

 
 
Vurderes det, at du, som gymnast, ikke overholder ovenstående, har vi efter nærmere snak med dig 
ret til at smide dig af holdet. I dette tilfælde vil du ikke få det betalte kontingent igen.  
 
 

* * * 
 
 
 
Gymnast:  _____________________________________________________________________ 
 
Jeg underskriver hermed, at jeg har forstået betydningen af denne kontrakt.  
 
 
 _______________ _______________________________________________ 

             (Dato)                             (Underskrift)  
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Team VUP til  

Festival del Sole 2020 
 
 
Kontrakten gælder også forhold i forbindelse med holdets rejse til og deltagelse ved Festival del 
Sole i Riccione, Italien, i sommeren 2020.  
 
 
Forhold, du skal være opmærksom på:  
 

• Vi tager afsted som et hold. Dvs. at vi tager afsted for at være sammen som et hold. Der vil 
derfor blive arrangeret nogle forskellige ting, som alle deltager i.  

 
• Vi får fuld forplejning på hotellet. Dette indebærer morgenmad, middagsmad og 

aftensmad. Altså spiser vi på hotellet sammen. Man møder til alle måltider, medmindre 
andet er oplyst.  
 

• Tilmeldingen til turen er bindende. Man kan altså ikke melde fra, hvis først man har 
tilmeldt sig rejsen. Og man SKAL betale alle rater til turen. Hvis der kommer noget i vejen, 
som gør, at man overhovedet ikke kan tage med, har man SELV ansvaret for at finde en, 
som vil købe ens plads.  

 
 
For at tilmelde sig turen skal man gå ind på vissenbjerggymnastik.dk og her betale første rate.  
Deadline for dette er den:  
 

Tirsdag 01. oktober 2019 kl. 12.00  
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Vejledning 
… i forhold til forventningerne til dig, som gymnast 

 
 
# Du prioriterer træningerne højt og møder 
klar og veloplagt.  
 
Du møder altså ikke op til træning med 
tømmermænd, fordi du har været i byen dagen 
før. Dette er ikke ensbetydende med, at I ikke 
må tage i byen og drikke og feste dagen før en 
træning (eller opvisning). Men vi forventer, at 
I står klar og kan lave et fejesving uden at 
skulle kaste op.   
 
Dette indebærer også, at hvis du allerede nu 
ved, at du ikke kan deltage i halvdelen af 
træningerne, så er Team VUP ikke noget for 
dig denne sæson.  
 
Du skal også overveje, om du vil prioritere 
træningerne. Der kan selvfølgelig altid komme 
noget i vejen, men hvis det som sagt ender med 
at gå ud over mange af træningerne, så 
fungerer det ikke.  
 
Lektier er ikke en gyldig grund til ikke at 
komme til træning.  
 
 
# Du møder til tiden til træningerne.  
 
Altså kommer du i god tid før træningen 
starter, hvis du ved, du skal bruge tid på at sige 
hej og snakke med de andre fra holdet. 
Træningen starter præcis! Ikke 5 min. over.  
 
At du ikke kan komme til tiden, går ud over 
alle andre på holdet.  
 

# Melder afbud til træning / opvisning. 
 
Og dette med en gyldig begrundelse for, 
hvorfor du desværre ikke kan deltage.  
 
 
# Du øver dig på serierne.  
 
Vi har ikke en forventning om, at I til den 
efterfølgende træning kan serierne til 
perfektion, men vi starter hver træning med 
samme udgangspunkt, som vi sluttede forrige 
træning. Vi skal altså ikke til at gennemgå eller 
rette de samme ting, som vi brugte tid på til 
forrige træning.  
 
Har man ikke været til en træning, har man 
ligeledes selv ansvaret for at få lært de ting, der 
er blevet rettet / lært nyt til træningen.  
 
Vi instruktører vil selvfølgelig altid hjælpe, så 
skriv endelig, hvis der er spørgsmål eller noget, 
man er i tvivl om.  
 
 
# Du har lyst til at være en del af holdet.  
 
Team VUP er et hold med stort fokus på det 
sociale, men vi har også en klar forventning 
om, at du har lyst til at lave gymnastik, når vi 
laver gymnastik.  
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