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I HG gymnastik gør vi meget ud af at markere Årstegn, Jubilæum, Pokaler, Fade og Priser. 

Nedenfor er beskrevet hvordan vi arbejder med disse markeringer.  

 

Årstegn og jubilæum 

I HG gymnastik har vi tradition for at markere og fejre de medlemmer og/eller instruktører der 

gennem flere år har været et trofast og aktivt medlem af foreningen. Det ønsker vi at hylde med 

følgende årstegn mm. 

Årstegn og jubilæum 

Børnehold og unge under 0-25 år Medalje 4, 6, 8, 10 og 12 år Tildeles 

Voksne (fra 26 år) Gave/blomster 25, 40 og 50 år Tildeles 

Instruktører Gave/blomster 10, 20, 30 og 40 år Tildeles 

    

    

 

Årstegn og jubilæumsgaver overrækkes ved årets lokalopvisning. Bestyrelsen efterspørger 1 gang 

årligt, ved lokalopvisningens planlægning, instruktører mm. hvilke medlemmer og/eller instruktører 

der skal fejres og anledningen dertil. Det er det samlede antal aktive år medlemmer og/eller 

instruktører har været i foreningen. 

 

Priser 

Sponsorprisen og årets talent overrækkes ved lokalopvisningen. Om muligt overrækkes 

sponsorprisen af sponsoreren. 

Priser 

Sponsorprisen Denne pris uddeles til en kandidat som har 

gjort noget særligt for foreningens drift. 

Kandidaten kan være et medlem men kan 

også være eksterne personer. Prisen består af 

et gavekort på kr. 500. 

Hovedsponsoren i 

samarbejde med 

bestyrelsen 

Prisen blev 1. gang 

uddelt 2022 

Årets talent Denne pris uddeles til en gymnast der har nået 

et niveau hvor gymnasten mestre gymnastik 

der aspirerer til et af de nationale landshold. 

Prisen kan gives til flere gymnaster samme år. 

Indstilles af trænere 

og besluttes af 

bestyrelsen 

Prisen blev 1. gang 

uddelt 2022 
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Pokaler 

I forbindelse med HG gymnastiks lokalopvisning uddeles der en række pokaler og fade 

(vandrepokaler), som en anerkendelse af modtagerens virke i den forløbne sæson. 

Pokaler (Vandrepokaler - uddeles for et år ad gangen) 

Drengepokalen Modtageren er en gymnast, som har haft flittigt 

fremmøde, gjort gode fremskridt, været en god 

kammerat og vist klub ånd i løbet af sæsonen 

træning 

Indstilles af 

instruktørerne 

Drengepokalen blev 

uddelt første gang i 1982, 

hvorefter den forsvandt i 

2014. Ny pokal blev 

startet i 2019 

Pigepokalen Indstilles af 

instruktørerne 

Pigepokalen blev uddelt 

første gang i 1973 til 

Helle Quist og var de 

første 9 år en unisex 

ungdomspokal, men blev 

derefter en ren 

pigepokal, hvorved der 

så samme år også blev 

indført en drengepokal 

altså i 1982 

Voksenpokalen Indstilles af 

instruktørerne 

Historie? 

Larsenpokalen Gives til en person, som har gjort en særlig 

indsats for foreningen, været aktiv frivillig 

hjælper og som bakker op om vores 

arrangementer 

Indstilles af 

instruktørerne og 

bestyrelsen 

Historie? 
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Fade 

Bestyrelsen i HG gymnastik vil med fadene vise vores mange ledere og instruktører, at de gør et 

godt stykke arbejde. Fade uddeles ved lokalopvisningen. 

Fade (Vandrepokaler - uddeles for et år ad gangen) 

Lederfadet Der uddeles et lederfad til den leder, der har 

uddannet sig og deltaget aktivt i foreningens 

arrangementer. 

Indstilles af 

bestyrelsen 

Lederfadet blev første 

gang uddelt i 1983 til 

Randi Mikkelsen. Fadet 

blev skænket til 

foreningen af Guldsmed 

J.A. Larsen 

Ungdomsfadet Der uddeles et lederfad til den 

ungdomsinstruktør der har udvist lyst til at 

undervise og tage ansvar for undervisningen. 

Have en god kontakt med børnene og tage 

ansvar for de opgaver man bliver tildelt. For at 

være mødestabil, og naturligvis vise glæde 

ved at undervise. 

Indstilles af 

instruktørerne og 

bestyrelsen 

Ungdomsfadet blev 

uddelt første gang i 2011, 

da man synes det var på 

tide at krediterer de unge 

engagerede 

(ungdoms)instruktører 

under 18 som lagde 

mange timer i 

gymnastikken og visse 

begyndte at tage ansvar 

for de mindre hold og 

uddanne sig i gymnastik 

både internt og via DGI 

og Gym. DK. 

    

 

Senest medio februar skal personer der kan være kandidater til ovenstående pokaler og fade 

indstilles til bestyrelsen. For at fastholde pokalens eller fadets ”værdi” kan der være år hvor de ikke 

tildeles, såfremt man ikke synes der er nogen der kandiderer. Er der flere kandidater til samme 

pokal eller fad, er det bestyrelsen der i samarbejde med instruktøren der beslutter hvem 

modtageren er. 

 

 

 


