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GymDanmark søger studiepraktikant til research vedr. forbundets discipliner i
en træningsmæssig kontekst
-

Mulighed for Virksomhedsprojekt eller Projekt udenfor Kursusregi

GymDanmark (Danmarks Gymnastik Forbund) søger en idrætsfaglig praktikant i Blok 3 (eller 3 og 4)
2018, der har interesse for foreningsgymnastikken. I GymDanmark ønsker vi at undersøge lokale
gymnastikforeningers holdning til at arbejde med gymnastiktræning indenfor GymDanmarks
forskellige gymnastikdiscipliner. Herunder ønsker vi at få belyst foreningernes behov for og ønsker til
værdifulde/relevante tilbud fra GymDanmark. Researcharbejdet vil bidrage til (videre)udvikling af nye
foreningstilbud – herunder startpakker – i GymDanmark.
Hvem er du?
Du er bachelor eller kandidat-idrætsstuderende, som er nysgerrig og brænder for at udføre arbejde
med høj kvalitet. Det kan være du har lyst til at lave et virksomhedsprojekt (15 ECTS) eller et Projekt
udenfor Kursusregi (7,5 eller 15 ECTS). Du har stor interesse for almindelig forenings(bredde)gymnastik
og ønsker at få større erfaringer med kvalitative undersøgelsesmetoder og kontakt med det frivillige
Foreningsdanmark. Det er en fordel, hvis du har kendskab til gymnastik og GymDanmark, men ikke et
krav.
Hvad går projektet ud på?
I GymDanmark har vi, fremmod 2021, et mål om at udbrede kendskabet til forbundets forskellige
gymnastikdiscipliner i en træningsmæssig kontekst (og ikke kun som konkurrencesport). I den
henseende arbejder vi på, at udvikle tilbud til lokale (bredde)gymnastikforeninger, som skal øge
kvaliteten af den daglige træning på foreningens hold og sætte træningen ind i en disciplin-kontekst.
F.eks. Sports Acrobatik, Rope Skipping, Rytmisk Gymnastik, Tumbling o.lign.
For at få udviklet så værdifulde og relevante tilbud til foreningerne som muligt, ønsker vi derfor en
afdækning af holdningerne lokalt i gymnastikforeningerne på dette område. Vi er kort sagt nysgerrige
på, hvad der skal til for at få en lokal forening til at ’træne tumbling’ (uden mål om
konkurrencedeltagelse).
Dit researcharbejde vil i udgangspunktet bestå af kvalitative interviews med udvalgte foreninger (og
deres trænere) evt. kombineret med spørgeskemaundersøgelse.
Din opgave
I grove træk vil du:
1) i samarbejde med GymDanmarks udviklingskonsulent udarbejde og forfine researchmetoden
2) kontakte og udføre kvalitative interviews med udvalgte gymnastikforeninger og deres trænere
3) bearbejde og kommunikere indhentede resultater.
Som en del af det at arbejde i en idrætsorganisation med mange frivillige bør du forvente, at en del af
dit arbejde vil være i aften- og/eller weekendtimerne.
Hvad får du ud af det?
 Erfaring med researcharbejde og kvalitativ metode
 Indblik i et studierelevant job i Danmarks næststørste specialforbund




Optjening af ECTS point, hvis du laver det som et virksomhedsprojekt eller når du benytter din
valgfrihed og laver projekt udenfor kursusregi (PUK).
Kontorplads sammen med 15 spændstige og søde kollegaer i Idrættens Hus.

For mere info kontakt udviklingskonsulent Betina Juul Nielsen på mail bjn@gymdanmark.dk eller
telefon 2058 3446.

