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Formål og Vision
Farum Gymnastikforenings formål er at virke for, at så mange som muligt, uanset fysiske og
sociale forudsætninger, gøres interesseret i og får mulighed for at dyrke gymnastik, lege og
bevæge sig i samvær med andre.
Farum Gymnastikforenings vision er at være en forening, der på fundamentet af gymnastik og
bevægelse, positive fællesskaber og et fokus på det sunde og hele menneske udvikler vores
medlemmer og instruktører, herunder konkurrencegymnaster/udøvere, der kan få gode
placeringer til de nationale konkurrencer og blive udtaget til internationale konkurrencer samt
repræsentere Farum Gymnastikforening til opvisninger.

Målsætning for 2021-2030
Farum Gymnastikforening har et solidt medlemsfundament og er ambitiøs, både hvad angår
kvalitet, diversitet, bredde og instruktører og i forhold til foreningens sociale ansvar.
Farum Gymnastikforening vil:
•

Sikre et bæredygtigt medlemsgrundlag, både hvad angår kvalitet og økonomi, og arbejde
for, at vi som minimum kan fastholde det nuværende høje medlemsniveau (2020-niveau)
med en fordeling af medlemmer på minimum 80% bredde- og max 20% konkurrence/elitehold

•

Udbyde hold til gymnaster/udøvere i alle aldre og løbende tilpasse udbud af hold i forhold
til trends, efterspørgsel, social ansvarlighed og potentielle udviklingsmuligheder

•

Være et attraktivt tilvalg for drenge i alderen 0-12 år

•

Være at attraktivt tilbud for gymnaster/udøvere i alderen 13-25 år

•

Arbejde for at kunne tilbyde hold til børn med specielle udfordringer og behov

•

Fastholde og udvikle samarbejdet med fritidsvejledningen i Furesø Kommune

•

Arbejde frem imod en kvalificeret beslutning om fordele og ulemper ved at blive
Certificeret som Springsikkerforening for at sikre kvalitet og sikkerhed i undervisningen,
herunder at sende springinstruktører på springsikkerkurser, der passer med det niveau, de
skal undervise på

•

Arbejde frem imod en kvalificeret beslutning om fordele og ulemper ved at blive
Certificeret ift. Kvalitet i Børnegymnastikken

•

Arbejde politisk for at få etableret en ekstra gymnastikhal i Farum

•

Arbejde struktureret med skoler og institutioner i Furesø Kommune for at styrke børns
motoriske og fysiske evner
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•

Styrke og kontinuerligt udvikle instruktørernes fysiske, psykiske og sociale kompetencer
gennem uddannelse og kurser samt støtte via coaching/mentorer, såvel interne som
eksterne. Herunder skabe et stærkt fagligt og personligt fællesskab, som kommer alle
medlemmer til gavn

•

Afholde arrangementer, som kommer borgere i Furesø Kommune til gode, og bidrage til at
placere Furesø Kommune på landkortet som en attraktiv idrætskommune.

Strategimodel
Fundamentet for alt, hvad Farum Gymnastikforening foretager sig, tager udgangspunkt i vores
værdier; Ansvar, Fællesskab, Kvalitet og Udvikling.
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Det gør vi ved at udbyde gymnastik, leg og bevægelse til flest mulige i form af deltagelse en time
om ugen på et breddehold eller flere gange om ugen på et aspiranthold, opvisningshold eller
konkurrence-/elitehold i udvalgte discipliner. Aspiranthold og opvisningshold skal ses som broen
mellem ”Gymnastik for Alle”-hold og konkurrencehold, hvor man går, fordi man gerne vil træne
mere, eller fordi man ønsker at udvikle sig henimod at kunne komme på et konkurrencehold.
Farum Gymnastikforening ønsker, at børn bliver en del af foreningen så tidligt som muligt og har
mulighed for at følge en vej, som passer til deres behov, lyst og kompetencer, både som unge og
voksne. Herigennem påtager Farum Gymnastikforening sig et medansvar for at understøtte
udviklingen af foreningens medlemmer og instruktørers fysiske, psykiske og sociale kompetencer
gennem hele livet.
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Værdigrundlag
Ansvar og økonomi
Alle i Farum Gymnastikforening tager ansvar for det sociale fællesskab og for egen udvikling. At
gøre sig umage betyder, at man yder sit absolut bedste, både sportsligt og socialt.
Farum Gymnastikforening udviser socialt ansvar ved at hjælpe økonomisk eller tilbyde en anden
form for hjælp, der vil gøre det muligt for børn/unge at dyrke gymnastik.
Endvidere arbejder Farum Gymnastikforening henimod at være Furesø Kommunes foretrukne
samarbejdspartner i forhold til skoleforløb, genoptræning, demens osv. Vi har ambitioner om at
være en samarbejdspartner, der leverer kvalitet og formår at bruge foreningens platform til at
udvikle, tilpasse og levere forløb, som er bæredygtige.
Farum Gymnastikforening udviser økonomisk ansvar ved at balancere kontingent, antal og typer af
hold, samt investeringer i redskaber og personale for at have et driftsregnskab i balance. Dette
inkluderer også balancerede budgetter og økonomi i de enkelte grene med respekt for
fællesskabet.
Kontingent på breddehold skal holdes på et niveau, som fordrer/gør, at så mange som muligt kan
være medlem af foreningen. I forhold til konkurrencehold har bestyrelsen fastsat specifikke
budgetmæssige retningslinjer for driften af de enkelte hold, idet konkurrencehold
erfaringsmæssigt er dyrere end breddehold.
Farum Gymnastikforening udviser ansvar for kvalitet og høj sikkerhed. Derfor budgetteres med
løbende kompetenceudvikling af instruktører samt vedligeholdelse og fornyelse af redskaber efter
behov.

Fællesskab
Farum Gymnastikforening ønsker at understøtte og tilbyde rammerne for værdifulde fællesskaber,
både som forening og blandt vores medlemmer og instruktører. Fællesskabet er fundamentet for
hele foreningens virke på tværs af de enkelte grene. I alt, hvad foreningen foretager sig, er det et
generelt pejlemærke. Det skal være fysisk udfordrende, men også sjovt, at være medlem i Farum
Gymnastikforening – med fællesskabet som fundament.

Vi tilstræber ved vores handlinger og ageren at fastholde fokus på fællesskabets samlede
interesser.
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Kvalitet
Farum Gymnastikforening vil være kendt for at levere gymnastik, leg og bevægelse med høj
kvalitet. Det gælder for alle dele af foreningen, dvs. selve træningen, faciliteter og redskaber, i
kommunikationen mellem medlemmer, instruktører og bestyrelse samt i foreningens virke
generelt.
Alle medlemmer vil således opleve høj sikkerhed, fagligt dygtige instruktører og træning af høj
kvalitet tilpasset holdets og det enkelte medlems niveau.

Udvikling
I Farum Gymnastikforening arbejder vi for kontinuerligt at udvikle og forbedre os, følge med tiden
og er klar til at imødekomme nye behov og ønsker – også inden de efterspørges – såfremt de er i
overensstemmelse med målet om et bæredygtigt medlemsgrundlag, både hvad angår kvalitet og
økonomi. Vi støtter op om medlemmernes og instruktørernes individuelle udvikling og skaber
samtidig et fundament for foreningens fortsatte virke.
Gennem gymnastik, leg og bevægelse vil Farum Gymnastikforening medvirke til at udvikle det
sunde og hele menneske; fysisk, psykisk og socialt gennem hele livet. Det gælder både vores
medlemmer og instruktører. Farum Gymnastikforening stræber efter at give vores medlemmer
muligheden for gennem sunde fællesskaber at udvikle deres grundlæggende motorik og holde sig
aktive igennem hele livet på et stærkt fundament af gymnastik, leg og bevægelse.
Vores mål er at give vores medlemmer og instruktører motivation, livsglæde og selvstændighed til
vedblivende at kunne gøre sig umage, dygtiggøre sig, tage ansvar for hinanden og dermed være
rustet til at begå sig i samfundet som helhed.
I Farum Gymnastikforening lærer børn og unge således også at forstå og respektere jævnaldrende
med en anden social baggrund end ens egen og at tage socialt ansvar.
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