
 
 

Spring + motorik - instruktører 

 

 

Hold Spring
Krav 

modtagning

Krav 
instruktør-
uddannelse

Inspiration

Familieholdet (2-
4 år)

Puslingeholdet 
(4-6 år)

Leg med bold (3-6 
år)

kolbøtter, ophop, 
balance, 

hovedstand, 
håndstand

Kurser i 
børnegymnastik 

og metodik

gymnastik-
uddannelsen 

1/idrætslærerudd
annelse/pædagog

Kurser ved DGI 
eller 

gymdanmark

Begynderspring 
(5-7 år)

salto, vejrmøller, 
håndstand, flik og 

kraft over rulle
Springsikker basis

gymnastik-
uddannelsen 

1/idrætslærerudd
annelse/pædagog

Kurser ved DGI 
eller gymdanmark



 

 

Spring + motorik - hjælpeinstruktører 

 

Aspirantspring 
(8+)

salto m. ½ - 1 ½ 
skrue, araber-flik, 
kraft, kraft-salto, 

salto-mølle

SMT 1

gymnastik-
uddannelsen 

1/idrætslærerudd
annelse/pædagog

Kurser ved DGI 
eller gymdanmark

Viby performance 
team (10+)

salto m. ½ - 2 ½ 
skrue, 

dobbeltroterende 
på trampet, 

dobbeltroterende 
på bane.

SMT 2 trampet

SMT 2 bane

gymnastik-
uddannelsen 

1/idrætslærerudd
annelse/pædagog

Kurser ved DGI 
eller gymdanmark

Familieholdet (2-
4 år)

Puslingeholdet 
(4-6 år)

Leg med bold (3-6 
år)

kolbøtter, ophop, 
balance, 

hovedstand, 
håndstand

Spotkursus
Hjælpeinstruktør
uddannelse 1(13-

15 årige)

Kurser ved DGI 
eller 

gymdanmark

Hjælpeinstruktør 
uddannelse 2

Gymnastik-
uddannelsen 1



 

 

Voksenhold 

 

Begynderspring 
(5-7 år)

salto, vejrmøller, 
håndstand, flik og 

kraft over rulle

Spotkursus

Spring-
modtagning for 

hjælpe-
instruktører

Hjælpeinstruktør
uddannelse 1(13-

15 årige)

Kurser ved DGI 
eller 

gymdanmark

Hjælpeinstruktør 
uddannelse 2

Gymnastik-
uddannelsen 1

Aspirantspring 
(8+)

salto m. ½ - 1 ½ 
skrue, araber-flik, 
kraft, kraft-salto, 

salto-mølle

Spotkursus

Springsikker basis

Kurser ved DGI 
eller 

gymdanmark

Gymnastik-
uddannelsen 1

Viby performance 
team (10+)

salto m. ½ - 2 ½ 
skrue, 

dobbeltroterende 
på trampet, 

dobbeltroterende 
på bane.

Spotkursus

SMT 1

Kurser ved DGI 
eller gymdanmark

Gymnastik-
uddannelsen 1

Rytmiske damer

Oldboys (35+)

Volley (16+)

Kompetencer/uddannelse i 
træningsformen

Kurser ved DGI eller gymdanmark

Gymnastik- uddannelsen 1



Acro-hold instruktører 

 

 

 

 

Aspirant acro (5+) 

Møller, 
araberspring, 

kraftspring og flik

Ophop, 180 
skrue, 1/4 salto

Katete, hjort, bird

Spotkursus

Gymtræner basis

Gymtræner 1 
acro

Spotkursus
Gymtræner basis

Gymtræner 1 
acro

Kurser ved DGI 
eller 

gymdanmark

Opvisningsholdet 
(6+) 

Møller, 
araberspring, flik, 

salto (lukket, 
hofte, strakt)

Dobbeltsalto, 360 
skruer, 

Hovedstand, 
håndstand, 

vandret

Balanceløft, 
katete, hjort, bird

Spotkursus

Gymtræner basis

Gymtræner 1 
acro

Spotkursus
Gymtræner basis

Gymtræner 1 
acro

Kurser ved DGI 
eller 

gymdanmark



 

 

Acro-hold instruktører 

 

 

Konkurence (7+) 

Internationalt 
konkurrencenivea

u.

Flik, salto (strakt, 
hofte og lukket), 

kraftspring.

Dobbeltsalto, 
salto med 360 
skrue og 720 

skrue. En masse 
høje balance-løft.

Artistisk og 
teknisk feedback

Gymtræner 1 
acro

Dommerkursus

Gymtræner basis
Gymtræner 1 

acro

Dommerkursus

Kurser ved DGI 
eller 

gymdanmark

Springkurser

Modtagning 
skitser

Inspirationskurser

Aspirant acro (5+) 

Møller, 
araberspring, 

kraftspring og flik

Ophop, 180 
skrue, 1/4 salto

Katete, hjort, bird

Spotkursus
Hjælpeinstruktør
uddannelse 1 (13-

15 årige)

Kurser ved DGI 
eller 

gymdanmark



 

 

 

Opvisningsholdet 
(6+) 

Møller, 
araberspring, flik, 

salto (lukket, 
hofte, strakt)

Dobbeltsalto, 360 
skruer, 

Hovedstand, 
håndstand, 

vandret

Balanceløft, 
katete, hjort, bird

Spotkursus

Gymtræner basis

Gymtræner 1 
acro

Spotkursus
Gymtræner basis

Gymtræner 1 
acro

Kurser ved DGI 
eller 

gymdanmark

Konkurence (7+) 

Internationalt 
konkurrencenivea

u.

Flik, salto (strakt, 
hofte og lukket), 

kraftspring.

Dobbeltsalto, 
salto med 360 
skrue og 720 

skrue. En masse 
høje balance-løft.

Artistisk og 
teknisk feedback

Gymtræner 1 
acro

Gymtræner basis

Gymtræner basis
Gymtræner 1 

acro

Kurser ved DGI 
eller 

gymdanmark

Springkurser

Modtagning 
skitser

Inspirationskurser


