
Idrætstalenttilbud – Farum Gymnastikforening  

 

 1 

Ansøgningsskema for dig, som går i skole i Furesø og ønsker at blive del af Furesøs idrætstalenttilbud i 
Farum Gymnastikforening. Du er enten medlem i Farum Gymnastikforening eller bosiddende i Furesø 
Kommune. Hvis du er bosiddende i Furesø Kommune og medlem af Farum Gymnastikforening skal du 
anvende Furesø Kommunes ansøgningsskema, som du finder her: https://www.furesoe.dk/idrætstalenttilbud 
 

1. Oplysninger om ansøger  

Fornavn:  

Efternavn:  

Adresse: 

E-mail: 

Skole: 

Klassetrin i skoleår 22/23:  

Hold i Farum Gymnastikforening: 

 

  

2. Oplysninger om forældre/værge 

Forælder 1 

Navn:  

Adresse: 

Telefonnr:  

E-mail: 

 

Forælder 2 

Navn:  

Adresse: 

Telefonnr:  

E-mail: 

 

https://www.furesoe.dk/idr%C3%A6tstalenttilbud
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3. Motivation 

Hvad motiverer dig til at blive del af idrætstalenttilbuddet?   

 

 

 

 

4. Hverdagen som idrætstalent 

Fortæl lidt om din træningshverdag pt., og hvordan du ønsker at udvikle dine sportslige præstationer 

gennem de kommende år.  

 

 

 

 

Fortæl hvordan du vil prioritere både din træning og din skole i hverdagen som idrætstalent. Kom gerne 

med konkrete eksempler fra din hverdag, som du kender den.  

 

 

 

 

5. Udtalelser 

- Vedhæft udtalelse fra din skole og gerne inklusive navn og e-mail på kontaktperson/lærer. 

- Vedhæft udtalelse fra din TeamGyminstruktør. 

 

 

 

 

 

 



Idrætstalenttilbud – Farum Gymnastikforening  

 

 3 

6. Ansøgningen 

 

Ansøgningsfristen er 10. april 2022 og du bedes printe ansøgning med udtalelser og aflevere dem enten i 

Anna Egebergs dueslag i klublokalet i Farum Arena eller i postkassen hos Kasserer Anne Meldgaard 

Christiansen, Gammelgårdsvej 33, 3520 Farum.  

 

Ansøgningen behandles fortrolig i ansøgningsudvalget, som består af din TeamGyminstruktør samt Lisbeth 

Blom og Anna Egeberg i administrationen. Alle dokumenter scannes og opbevares online, hardcopy 

dokumenterne destrueres efterfølgende. 

Ved at søge om optagelse i Farum Gymnastikforenings idrætstalenttilbud, siger jeg ja til at:  

- Tage aktiv del i de forskellige tilbud og forpligtelser, som er forbundet med at være del af 

idrætstalenttilbuddet. Undtagelser herfor skal aftales på individuel basis med din instruktør.  

- Gøre mit bedste for at balancere en hverdag med sportslige og skolemæssige forpligtelser, evt. 

med støtte fra din instruktør.  

- Når du underskriver nærværende ansøgning, accepterer du samtidig, at FGF må anvende fokus- og 

stemningsbilleder, taget af dig som en del af idrætstalenttilbuddet, i markedsføringsmæssig 

sammenhæng.  

 

 

____________________    ____________________ 

Ansøgers navn    Forælders/værges navn 

 

____________________    ____________________ 

Dato:         2022    Dato:         2022 

  

 


