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D. 31. maj 2012

Generelt
TeamGym Albertslund/Vallensbæk (TGAV) er et samarbejde mellem moderforeningerne Albertslund IF –
Gymnastik (AIF) og VI39 - Vallensbæk Gymnastik (VG).
Samarbejdet omhandler alle AIF og VG’s A og B TeamGym konkurrencehold.
TGAV oprettedes i september 2011, med to hold, og udvides i august 2012 til at omfatte alle TeamGym
hold i AIF og VG.
TGAV’s hold skal deltage både ved forårsopvisningen i AIF og VG, så vidt det er muligt.
Der afholdes årligt ét stort fælles forældremøde, hvor alle forældre og medlemmer inviteres.
TGAV er medlem af Danmarks Gymnastik Forbund og Danmarks Idræts Forbund.
Administration
TGAV er underlagt de to moderforeninger. TGAV har en administration, som består af 5 medlemmer; en
ansvarlig, en kasserer, en koordinator og to medlemmer. Disse fem er hhv. to fra AIF’s bestyrelse og to fra
VG’s bestyrelse plus koordinatoren, der bør være instruktør. Derudover kan der sidde to suppleanter som
kan være hvem der har interesse heri.
Der afholdes fem møder årligt i administrationen.
Administrationen står for ansættelse og afskedigelse af instruktører og hjælpeinstruktører.
Administrationen varetager TGAV’s økonomi, herunder regnskab og budget.
Administrationen står for træningstider, bookinger, træningssteder og kursustildeling.
Administrationen står for alt vedr. konkurrencerne, herunder tilmelding og økonomi.
TeamGym udvalg
Under administrationen sidder et TeamGym udvalg. Dette udvalg består af en koordinator som er bindeled
mellem administration og udvalg. Denne person bør være instruktør i TGAV. Udvalget består derudover af
fem instruktører med lyst og kompetence her til.
Udvalgets arbejde er, at tage sig af den gymnastiske del. Dette indebærer at finde klubtøj,
konkurrencedragter, lede efter nye instruktører og hjælpeinstruktør emner, afholde træningslejre, events,
komme med idéer til kurser/ arrangere erfaringsdelingsdage, redskabsønsker til fornyelse af
redskabsparken mm. Den administrative del af dette arbejde sendes videre til administrationen.

Alle økonomiske ønsker i forbindelse med udvalgets arbejde, behandles i administrationen.
Der afholdes møder efter behov.
Medlemmer/Indmeldelse
Medlemmer skal melde sig ind enten via AIF-Gymnastik eller Vallensbæk Gymnastik, på et af de hold, som
hører under TGAV.
Når man har tilmeldt sig økonomisk i en af moderforeningerne, skal man tilmelde sig på TGAV’s
hjemmeside www.tgav.dk, og markere hvilket hold man går på. Først da, er man reelt medlem af TGAV.
Økonomi
Alle medlemmer betaler kontingent, som fastsættes fra sæson til sæson.
Kontingentet betales til en af moderforeningerne, som oftest den hvor man har postnummer. Kontingentet
føres direkte videre til TGAV.
Kommunalt medlemstilskud indhentes af AIF og VG på de medlemmer der har tilmeldt sig TGAV, og gives
direkte videre til TGAV’s konto.
Konkurrencelicens betales i forbindelse med første rate. Medlemmet betaler selv sin licens.
For deltagelse i konkurrence indbetaler medlemmet et fastsat beløb til en ’konkurrencekonto’. Beløbet
fastsættes fra sæson til sæson. Beløbet der indsættes er medlemmets eget, og administreres af
administrationen. Der føres nøje regnskab over hvilke udgifter der er for det enkelte medlem, og kontoen
gøres op, ved hver sæsonafslutning.
TGAV har sin konto i Arbejdernes Landsbank. Kontonummer 5326 0356784.
Konkurrencekontoen har kontonummer 5326 0345057.
Kontingent
Kontingentet fastsættes fra sæson til sæson, og betales til moderforeningerne, som fører beløbet videre til
TGAV.
Instruktører og hjælpeinstruktører
Instruktører og hjælpeinstruktører er uddannede, og har et brændende engagement i TeamGym, og TGAV’s
udvikling. De arbejder for at udvikle såvel forening som gymnaster.
Instruktører og hjælpeinstruktører i TGAV passer deres træning, og henvender sig til administrationen, hvis
der opstår problemer på holdet, sker større personskader, eller materiel skade.
Instruktører og hjælpeinstruktører tjekker og besvarer deres mail mindst én gang om ugen, og sørger for at
holde løbende og god kontakt til TeamGym Udvalg og administration. Derudover deltager de ved indkaldte
instruktørmøder, MUS-samtaler, frivilligt foreningsarbejde mm.

Instruktører og hjælpeinstruktører er sig sit ansvar bevidst, er sportsligt klædt i hallen, og er gode
rollemodeller for TGAV’s medlemmer.
Hvis man ønsker at være instruktør eller hjælpeinstruktør i TGAV, sendes en ansøgning til administrationen.
Løn
Instruktører og hjælpeinstruktører får udbetalt løn via MultiData, som er TGAV’s lønsystem. Lønnen afgives
efter de gældende regler. Lønnen er skattepligtig og ansatte får feriepenge.
TGAV’s timeseddel udfyldes og sendes til kassereren d. 11. i hver måned. Man får kun løn for fremmødte
timer. Lønnen er til disposition sidste hverdag i måneden.
Timer skal minimum afregnes 11. december og 11. juli. Sker dette ikke, tilfalder dit tilgodehavende TGAV,
med mindre særlige aftaler er indgået.
Satserne er som følger:
Uddannelse og Alder
Hjælpeinstruktør <18: (1. års løn)
Hjælpeinstruktør <18:
2 år og derefter
Hjælpeinstruktør >18: (1. års løn)
Hjælpeinstruktør >18:
2 år og derefter
Instruktør <18:
Instruktør >18:
Instruktør >18: inkl. Instruktør2/ Træner2
Instruktør > 25

Løn
60,65,75,80,90,115,120,145,-

Man kan også vælge at få omkostningsgodtgørelse efter gældende takster.
Som en særlig aftale kan instruktør eller hjælpeinstruktør også vælge, at lægge sin løn til side, og få den
udbetalt i forbindelse med et højskoleophold o.lign.
Instruktører kan gå gratis på et hold i moderforeningerne, på lige fod med andre betalende. Hvis man
ønsker at gå på flere hold, kan man kun hvis der er plads.
Hjælpeinstruktører betaler fuldt kontingent for deltagelse på hold.
I forbindelse med konkurrence modtager man to timer for sit virke pr. konkurrencedag. Derudover får én
ansvarlig instruktør 3 timer pr. overnatning.
Det er kun én instruktør og én til to hjælpeinstruktører (afhængig af hold størrelsen og gymnasternes alder)
der får løn den første halve time, når der opvarmes. Dette fordeles og planlægges inden sæsonstart, og
afleveres til administrationen.
Kurser og Uddannelse

Kurser og uddannelse betales af hhv. VG og AIF.
Relevante kurser, godkendt af administrationen, betales dog af TGAV.
Konkurrence
TGAV’s medlemmer deltager ved de officielle TeamGym konkurrencer i Danmark.
Nogle konkurrencer foregår i Jylland/Fyn og nogle på Sjælland, og derfor indeholder nogle konkurrencer
både længere transport og overnatning.
Udgifter til konkurrencerne for instruktører og hjælpeinstruktører betales fuldt af TGAV. Medlemmerne
betaler selv 50 % af udgifterne og TGAV de resterende 50 %.
Medlemmets betaling bliver trukket løbende fra konkurrencekontoen.
TGAV betaler holdtilmeldingsgebyret til DGF.
Dragter
Medlemmerne benytter TGAV’s dragter ved konkurrencerne.
Dragterne lejes af TGAV, og det koster 20 kr. pr. konkurrence, som medlemmet selv betaler via
konkurrencekontoen.
Hjemmeside
TGAV har sin egen hjemmeside som er www.tgav.dk
TGAV’s venner
TGAV’s venner er en støttegruppe, hvis mål er at skaffe økonomiske midler til udvikling af TGAV, samt være
behjælpelige over for instruktører, hjælpeinstruktører, administration og medlemmer.
Ud over der kan ansøges om sponsorater, kan man afholde julemarked, lave lotteri, loppemarked,
arrangerer reklameuddeling, andre sociale arrangementer mm.
TGAV’s venner kan også være behjælpelig med at arrangere træningslejre i springcentre i andre byer.
Det forventes at der er minimum en forælder fra hvert hold, som melder sig til TGAV’s venner.
Sponsorer
TGAV ønsker at benytte sponsorer dels til betaling af klubtøj, konkurrencedragter, redskabsfornyelse mm.
Som sponsor for TGAV får man sit logo på TGAV og moderforeningernes hjemmeside, reklame ved TGAV og
moderforeningernes stævner og opvisninger, og så vidt det er muligt tryk på klubtøjet.
Redskaber

Vedligehold af redskaber sker efter lokalitet. Derfor vedligeholder VG redskaberne i Vallensbæk
Idrætscenter, og AIF redskaberne på Herstedlundskole.
Ved nyanskaffelse ansøger TeamGym udvalget administrationen, som behandler ansøgningen. Redskaber
betales dels af TGAV, dels af moderforeningerne, alt efter hvor redskabet placeres.
Alle redskabsindkøb skal noteres med dato, placering, pris mm.
Opløsning af TGAV
Såfremt TGAV skal opløses skal ’boet’ gøres op. Dette gælder fællesindkøbte redskaber,
konkurrencedragter, underskud eller overskud.
Dette deles efter et gennemsnit af de sidste tre sæsoners fordelingsnøgler.

Dato___________ Julie Bolø Sørensen (Formand i AIF-Gymnastik)_________________________________

Dato____________ Jette Lundgaard (Formand i Vallensbæk Gymnastik)_____________________________

Dato____________ Hanne Jess (Kasserer i AIF-Gymnastik)________________________________________

Dato____________ Jette Schöberg (Best.medlem i Vallensbæk Gymnastik)__________________________

Dato____________ Rie Pedersen (Best. Medlem i AIF-Gymnastik)__________________________________

Dato____________ Pernille Lund (Best.medlem i Vallensbæk Gymnastik)____________________________

Dato____________ Nanna Kejser Jensen (Supl. i AIF-Gymnastik)___________________________________

