GÖTEBORGS TURNFÖRENING
Gruppsammansättning inom Göteborgs Turnförening
Göteborgs Turnförenings gymnastikgrupper i de olika disciplinerna Trupp och AG består av
grupper med enbart tjejer, grupper med enbart killar samt mixade grupper. Vi försöker också ha
en så likvärdig ålders- och kunskapsnivå som möjligt inom respektive grupp.
När en ny grupp ska skapas, eller kompletteras med ytterligare gymnaster, baseras det i huvudsak
på följande faktorer:
 Kunskapsnivå
 Gymnastens önskemål om disciplin
 Ålder
 Kön (pojke/flicka)
 Placering i Turnföreningens kösystem
 Tränarens önskemål
Kunskapsnivå
Med kunskapsnivå menas om gymnasten har tidigare erfarenhet inom gymnastik vilket gör att
gymnasten kan börja i en grupp som har kommit längre i utvecklingen. Provträning kan
förekomma.
Disciplin
Vill gymnasten gå i en grupp inom Truppgymnastik eller AG(Artistisk gymnastik).
Ålder
En grupp kan bestå av något varierande åldrar men vi försöker alltid att hålla dessa så jämna som
möjligt. Dels för gymnasternas sammanhållning men också beroende på att vissa
gymnastiktävlingar har åldersregler.
Kön
En flicka kan erhålla plats i en grupp för flickor eller en mixad grupp.
En pojke kan erhålla plats i en grupp för pojkar eller en mixad grupp.
Kösystemet/ Tränarens önskemål
Att stå först i kön betyder inte per automatik att man är den gymnast som först erhåller en ledig
plats. Det beror också på övriga faktorer; Vilken grupp skall fyllas på? Vilka årskullar startas etc.
Man erhåller plats först om dessa kriterier stämmer med den gymnasten som står i kön.
Ex. En tränare vill starta en nybörjargrupp med 18 gymnaster födda 2009-2010.
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GÖTEBORGS TURNFÖRENING
I detta fall söker vi i vårt kösystem efter nybörjare i dessa åldrar och de erhåller plats efter
placering. Det kan också vara så att tränaren söker efter en gymnast med en viss kunskapsnivå. I
dessa fall sorteras dessa från kösystemet och de erhåller plats efter turordning.
Vid erbjudande av plats kan gymnasten tacka nej. Om gymnasten tackar nej vid ett andra
erbjudande förlorar man sin plats i kösystemet.
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