
ODKs konkurrencehold i Sports Akrobatik  
 
Konkurrenceholdet i Akrobatik er et ambitiøst hold. Det er et hold, hvor du bliver udfordret på rigtig 

mange parametre. Du vil blive udfordret på spring, smidighed, samarbejde, balance og styrke. 

Udover dette, så kommer du til at gå på et hold, hvor det sociale spiller en stor rolle - vi må ikke 

glemme hyggen. Når du går på et konkurrencehold, er der nogle helt basale krav. Disse krav består 

af, at du er motiveret for at udvikle dig, du brænder for gymnastik, du møder op til træning med høj 

moral og, at du viser engagement. Dette hold vil være et hold, hvor vi knokler på, men ikke et hold, 

hvor der ikke er plads til sjov og spas indimellem. På konkurrenceholdet i Akrobatik bliver du sat 

sammen enten i par eller trio, og det er dem du stiller op til konkurrence med. Hele sæsonen går 

med at træne med dine makkere og blive klar til de kommende konkurrencer i foråret. Som par 

eller trio, skal du lave løft, momenter, individuelle momenter og springe. Der vil både være 

venskabskonkurrencer, nationale konkurrencer og evt. internationale konkurrencer. Vi har ingen 

opvisningstræning. På dette konkurrencehold er der udtagelse, det betyder, at der er en chance for, 

at du ikke at kommer på holdet, hvis kravene ikke er opfyldt. Det kræver en kæmpe portion 

engagement fra dig og ligeledes en lyst. De eneste krav konkrete er: En stabil håndstand, god 

vejrmølle, generel smidighed, en god styrke og individuel stærk (katete, bro, Y-balance mm).  

 

Du skal møde op, selvom du ikke kan alle de ovenstående krav, for det vigtigste er, at du er 

motiveret og brænder for gymnastikken. Dette hold bliver et hold med super sammenhold, fælles 

oplevelser og nye venskaber. Akrobatik er mange ting, du skal ikke kunne det hele, det har vi en 

hele sæson til at lære dig.  

 

Vi glæder os til at se dig!  


