
 
Guide til planlægning af opvisning med børnehold (3-5 år) 
 
Overvej hvorfor holdet skal til opvisning. Hvad vil du vise frem? 

- Jeg vil vise noget gymnasterne kender fra træning og godt kan lide. 
 

Overvej hvad du ønsker publikum skal opleve: 
- De skal opleve energi og glæde. 
- De skal se et varieret program. 
- Der skal være højt tempo. 

 
Overvej hvordan gymnasterne skal opleve opvisningen: 

- Glæde. 
- Tryghed ved det kendte 
- At gymnasterne magter det gymnastiske niveau, og får vist hvad de kan. 

 
Overvej hvordan du vil styre (overholde) tiden: 

- Mixe/klippe musik så det styrer, hvad der skal ske og i hvor lang tid. 
- Huske at afsætte tid til at få redskaber ind og ud. 

 
Overvej om opvisningen skal have et tema eller bygges op om en rekvisit: 
 
 
Forslag til indhold og opbygning af program: 

1. Redskaber ind på gulvet (redskabsteam) 2 min. 
2. Fælles start - gymnasterne ind på gulvet : “Se min hale” opvarmn. 1.30 min. 
3. Redskaber 1. omgang 1.20 min.  
4. Fælles aktivitet til musik: Hop og akt. med sværd (isoleringsrør) 1.30 min. 
5. Redskaber 2. omgang 1.20 min. 
6. Fælles aktivitet til musik: “Vi lukker døren op” balancer/styrke 1.30 min. 
7. Redskaber 3. omgang 1.20 min. 
8. Fælles afslutning og ud af gulvet “Myrermarch” 1. min. 
9. Redskaberne ud (redskabsteam) 1.30  min 



Overvejelser omkring organisering  
Gymnasterne inddeles i de tre grupper efter gymnastisk niveau og deres mod i 
forhold til redskabsaktiviteter. En forsigtig gymnast skal ikke være i gruppe med dem 
der tonser af sted.  
Hvert hold har en farve (blå, grøn, rød). Farverne kan markeres med T-shits, et 
farvet kryds på hånden eller en farvet elastik om håndleddet.  
For at hjælpe gymnasterne fremstilles der tre flag, et blåt, et grønt og et rødt. Efter 
fælles aktivitet til musik midt på gulvet, vifter en træner/hjælpetræner med flaget ude 
ved den opstilling grupperne skal komme ud til. Flagene flyttes under næste fælles 
aktivitet, så gymnasterne kommer rundt på alle baner i løbet af opvisningen.  
Skift i musikken fortæller gymnasterne om de skal ud på redskaberne eller samles 
på midten. Musikken til redskabsaktiviteter er den samme alle tre gange.  
Ved at veksle mellem fælles aktiviteter midt på gulvet, og redskabsaktiviteter i 
grupper skabes der variation i programmet.  
 
 
Overvejelser omkring redskabsstationer 

- Byg små rundbaner bestående af en 
redskabsopstilling med modtagning 
+ returbane (motoriktræning) som 
gymnasterne selv kan klare.  

- Byg lavt op mod front.  
- Byg baner som gymnasterne 

kender.  
- En god tommelfingerregel er at der 

skal være en opstilling for hver 6. 
gymnast, så bliver der ikke lange 
køer.  

- Byg gerne baner som kan bruges på forskellige måder alt efter gymnasternes 
niveau. Hvis der ændres lidt i brugen af de forskellige baner undervejs i 
opvisningen, så bliver der mere for publikum at se på.  
 

Overvejelser omkring den enkelte rundbane 
Den enkelte bane må gerne kunne bruges på 
flere forskellige måder: 
Grøn gruppe: Forlæns rulle ned ad kilen 
Rød gruppe: Forøvelse til baglæns salto fra 
kilen top. 
Blå gruppe: Hoppe ud fra kilen. 
 



Airtrack kan, af en eller flere grupper, bruges på tværs med forskellige skråplan og 
stationer til forlæns og baglæns rulle. Andre grupper kan bruge den på langs med 
stationer til vejrmølle m.v.  
 
 
 
Overvejelser om fælles aktiviteter til musik 
I løbet af opvisningen mødes alle gymnasterne midt på gulvet fire gange. Her er der 
mulighed for at vise nogle af de aktiviteter som gymnasterne har trænet og været 
særligt glade for i løbet af sæsonen.  
De kunne vise: 
- Et uddrag af opvarmning til musik. 
- Forskellige hop og andre aktiviteter med isoleringsrør (sværd) 
- Balancer og styrkeøvelser. Sid på bagdelen med hænder og fødder på gulvet, løft  
  bagdelen + en arm, bagdelen + en arm og en fod. 
- Myrermarch, hvor gymnasterne går rundt i slanger og holder hinanden på 
skuldrene.  
 
Rigtig god fornøjelse med planlægningen af opvisningsprogrammet til dit hold.  


