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1 Dit navn, din rolle i 

foreningen (forælder, 

deltager, instruktør, 

best.medlem, andet). 

Sportsgren? 

Havkajak-instruktør, uddannelsesansvarlig Tidligere formand. Igennem mange 
år og fortsat gymnastikinstruktør. 
Startede Petanqueafd. sammen 
med andet bestyrelsesmedlem. 

Igennem mange år idræt- og 
gymnastikinstruktør. Nu aktiv 
medlem i Petanque og 
Svømning. 

Forældre - far - til pige der går til 
spring/rytme-gymnastik og som 
tidligere sammen med bror har 
gået til puslinge-gymnastik og 
fodbold. 

2 Hvordan er du 
havnet her i 
foreningen? 
 

 

 

 

 

Tingene spillede pludselig sammen, … var til 
børnefødselsdag hos Joey, der var under 
uddannelse som kajakinstruktør, - bliver meget 
interesseret. Møder derfor op til medlevende 
og engageret instruktørkursus og følte, at her 
måtte jeg være med. Blev klar over jeg skulle 
lære noget mere.  
Havde mange års privat erfaring, men det her 
fællesskab i en forening er lige mig. 

Vi flyttede hertil, … så går man til 
en forening, der har det man 
interesserer sig for.  

Vi interesserer os for sport. Vi bor lige midt i Rodskov. 
Vi interesserer os for hvad der sker 
i den lille by og i byens foreninger. 
Blev på den måde interesseret. 
Vi er tilflyttere, vi har nogle børn, 
så det er meget ligetil at gå hen i 
forsamlingshuset. - fx til 
beboerforeningens fastelavnsfest. 

3 Hvordan oplever 

du foreningen? 
 

Fra foreningens 

vedtægter pr. 

30.1.2011, 

formålsparagraf: 

§ 1. Navn og formål 

Foreningens navn er 
Rodskov 
Gymnastikforening. 
Hjemsted er Rodskov i 
Rosenholm Kommune.  
- Foreningens formål er 
en legemlig og åndelig 
sund dansk ungdom. 

§ 2. Virksomhed 

Formålet søges opnået 
ved at indbyde til 
gymnastik, boldspil og 
andet opdragende 
ungdomsarbejde. (…) 

Nu står der ungdom i formålsparagraffen. Det 
er vist aldersmæssigt kippet over med fx 
petanque. 
Tiden har gjort at det ikke kun er ungdom, men 
'hele livet' foreningen går efter. 
 
Den lille forening er mig, - der er ikke langt fra 
top til bund. Fx at starte en klatreklub, - det 
bliver modtaget med det samme. Var jeg gået 
til HIF *) vidste jeg ikke hvor jeg skulle gå hen. 
De vidste nok heller ikke, hvor de skulle putte 
mig hen. 
Jeg har også haft børn i HIF. Her kender man 
kun træner og girokortet. I RGF **) og i Fur 
Havkajak ***) kender vi alle hinanden. 
JHT-noter: 
*) HIF er Hornslet Idrætsforening i vores nærmeste større 
by.  
**) RGF Rodskov Gymnastikforening. 
***) Fur Havkajak: Havkajakklub på Fur. 

Har lyst til at møde dem i 
lokalsamfundet. 
 
At jeg er instr. er mindre 
væsentligt. 
 
Sammenlignet med den større 
forening, har vi mere plads til det 
det sociale.  
Nu er det klippekort-ordning i HIF. 
Klippekort gør det sociale sværere. 

Fremme den idræt man 
interesserer sig for. 
 
Især det faglige, men også nye 
instruktører er vigtigt. 
 
Nemmere at håndtere den lille 
forening både når det går godt 
og når det går skidt. 

En forening, der har godt fat i 
Rodskov og Eskerod. 
Har gode traditioner som 
fastholdes, selvom der måske ikke 
kommer så mange. 
Fedt, at der holdes fast i disse 
traditioner. 
RGF er en forening der spænder 
vidt aldersmæssigt, fra puslinge til 
de ældre, som er aktive og mærket 
af tidens tand. Det er sundt for 
ungerne at se ved opvisningen. 
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4 Den årlige 

opvisning i marts: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(Kommentarer til de 3 opvisningsbilleder, JHT-
note): 
 
For Rodskov Havkajak (RHK) kunne vi sætte de 
samme billeder ind: 
 
- Det første billede: Standerhejsning, der er 
fælles arr. for alle i RHK, medlemmer og 
instruktører. 
 
- Det næste: OK som sponsor: Her kunne vi også 
gøre noget. Budskabet om OK som sponsor er 
ikke fanget i Kajak. 
 
- Det 3. billede: Havkajakinstruktører vil også 
gerne være gode! Vi mangler dog strukturer i 
RHK, … klubliv skal være hele gruppen. Derfor 
planlægges ny struktur i RHK med fx et 
turudvalg. 
Pokal til person i RHK?: 
- Skulderklap, ja … men når det gøres så formelt 
som med en pokal, så kan det være svært, det 
kan være uheldige signaler, - pokalmodtager er 
fx dagen efter på vej ud af RHK. 
 

Opvisningen er højdepunktet. 
 
Et minus for byen, hvis RGF ikke var 
der. 
 
Også et plus for byen ældre, at 
petanque er kommet op at stå.  
Var startet i HIF før end vi tog det 
op.  

Set i bakspejlet: Vigtigt med 
brede aktiviteter, fx St. Hans-
bål. 
Men også vigtigt at finde nye 
ting. 

Opvisningen er seriøs, 
underholdende og 
traditionsbunden. 
Man vil noget med det her! 
Også, at der siges tak til trænerne, 
at de ved opvisningen får gaver og 
blomster, - vi ved nemlig godt, at 
de ikke får ret meget for deres 
indsats. 
 
Ungerne fornemmer, at der sker en 
overlevering af traditioner. 
 
Ungerne fornemmer at det drejer 
sig om noget større. 
 
 
RGF har plads til hvad som helst. 
I er meget åbne: Hvis man har 
noget at byde ind med så er der 
muligheder for at prøve det af. 
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5 Rummelighed 

 

 

 

Organisation: 
Foreningen har en 
bestyrelse, ca. 15 
gymnastikinstruktører, 
ca. 15 
havkajakinstruktører. 
Desuden er der 2 
afdelinger, der har 
interessegrupper. 
 

Vigtigt som kajakinstruktør/underviser 
- at vi gør plads til alle, at vi glemmer os selv og 
vores 'utrolige' færdigheder. 
Rammer: Du får lov til at få rum og bestyrelsen 
viser dig tillid. 
 
Case med kursist NN:  
Vi havde i instruktørgruppen forinden stemt det 
af. Jeg tog min chefinstruktørhat på, - jeg følte 
mig som bindeled til bestyrelsen. Selvom jeg 
måtte dumpe ham, fik NN samme evaluering 
som øvrige på holdet. Havde snak med holdets 
instruktører bagefter, som af forskellige grunde 
ikke var enige i 'at dumpe ham'. Jeg spurgte 
dem: "Ville I være tryg med at sende jeres barn 
ud med NN" … og det ville instruktørerne ikke. 
På den måde blev min beslutning accepteret i 
instruktørgruppen. *) 
 
At være dommer og det at der er en 
dommer/censor ved licensgivende frironing: 
- Vigtigt og bør fastholdes. 
- Godt eksempel med NN ovenfor. Det skal ikke 
være holdets instruktør, der dumper kursisten. 
- Stemmer også med kano-kursus jeg lige har 
været på, hvor det også var instruktører, men 
det var en vejleder der bedømte. 
- En censor kan også bedre håndhæve klubbens 
regler, fx havkajak-træningspas**), end holdets 
instruktør. 

JHT-forklarende noter:  

*) Var NN ikke dumpet, ville NN efterfølgende iflg. klubbens 
regler, have ret til at tage hvem som helst med som gæst på 
havkajaktur ud på Løgten Bugt/Kalø Vig. 
**) Træningspas er en A4-side der indeholder licenskrav 
både praktisk og teoretisk. 

Vigtigt, at der kommer nogen til 
aktiviteterne, at der er tilslutning. 
At der er nogen der viser interesse 
for foreningen. 
 
Vigtigt at man ikke står alene, men 
har bestyrelsen i ryggen. 
 
Det skal blive ved med at være 
socialt. 
 
Det må ikke komme på for højt 
plan. Petanqueskolen var ok, det 
var for at blive fagligt dygtigere og 
lære de nye regler. 
 
Det gode ved den lille forening er 
at der er sportsgrene med stort 
overskud (badminton) som er med 
til at finansiere børnegymnastik 
med høje omkostninger pga. her er 
der 2 trænere (og ingen ved 
badminton) 

Holdsport med kun et 
begrænset deltagere, udelukker 
dem der er knap så dygtige. Der 
skal være plads til at folk 'kvajer 
sig'. 
 
Eliteniveau?- Nej, de der ønsker 
dette, de kan godt glemme OL 
til om 3 år. 

Forskel på holdene. Meget 
afhængig af hvem der træner. 
 
Rytme/spring holdets omdømme 
spredes over hele Djursland! Et 
scoop. 
Fantastisk engagement. mange 
deltagere fra Rønde 
Skovbørnehave, hvor vores datter 
har gået! 
 
Puslinge hold er særlig sociale. 
 
Jeres spring/rytme vælges i stedet 
for at køre ti Flying Superkids i 
Århus. 

  



Opgave i organisationskultur - Organisation: 
Rodskov Gymnastikforening/Havkajak 

Fil: 121005-OrgKultur-JHTsch-Bilag3-Interview  -  3K11 - Jørgen H. Tscherning  - Side 4 af 4 

  KW - P1 BL - P2 EL - P3 ON P4 
6 Opsamling 

 

 

 

 

 

Ja, En rummelig forening … når en banker på 
døren med en ny aktivitet, så mødes det med 
en åbenhed. 
 
Ide skabere rundt omkring … fx NN, ide 
skabene, men det kniber med at komme ind 
som instruktør. Her bliver vores rummelighed 
stillet på prøve. Selvom  ikke lige løber efter 
den samme bold, skal der også være plads til 
alle. 
 
Indspisthed: Der er ikke noget nemmere end at 
tage andres ideer og køre videre med dem, - 
men tingene har det med at klinge ud! Og så 
må de ideskabende ikke være tabt på gulvet. 
Hvis du altid går i andres fodspor så kommer 

du aldrig foran. 

Flot, at det er en livskraftig 
forening selv om den er over 125 
år. 

Det er instruktørerne der 
trækker deltagerne, det er ikke 
RGF. 
 
Flot at der pludselig i 
lokalområdet er så mange 
professionelle kajakroere. Det 
var der ikke for blot få år siden. 

En sådan forening kommer ikke af 
sig selv. Der må ha' været 
opgangstider og nedgangstider. 
 
Vigtigt at traditioner bæres videre i 
bestyrelsen, i lokalsamfundet. 
 
Vigtigt at foreningen har en fane, 
men også at den bæres rigtigt, - 
viser at foreningen tager sig selv 
alvorligt. 
Ikke nok at bestyrelsen tager sig 
selv alvorlig, men også for 
medlemmerne, - det er 'fedt', giver 
ungerne en masse. 
Fællesskabet i den lille forening 
giver stolthed, … 
 
Nå man som os kommer fra 
storbyen, giver byens foreninger en 
masse. Her kan vi flytte tingene, - 
beboere her kan møde bestyrelser 
og politikere lige i øjenhøjde.  
 
Det er mere overskueligt, man 
føler også ejerskab som medlem, 

det er også specielt. 
 


