
                                                                                   

Gymnastikudvalgets årsberetning 2016 
Sæsonens hold: 

Puls & styrke, Forældre/barn, Power step/Aerobic, Spring Mix, Mave/ryg/stræk, Turbo Mix, Superstjernerne, 

Girls, 2 motorik hold samt et Jump4fun hold. 

Vi har haft 4 nye tilbud i denne sæson: Dans for børn (på Hashøjskolen), Drenge – puls og styrke, 

forældre/baby hold samt et  Jump4fun. Desværre var der ikke tilslutning nok til de første 3 hold, som udvalget 

efter megen overvejelse og flere redningsforsøg besluttede at lukke ned.         

Jump4fun og Motorik hold: 

Jump4fun er et projekt med DGI og Slagelse Kommune som primus motorer, og det har haft en svær ”fødsel”. 

Men nu er vi i gang, målgruppen er børn fra 6 – 15 år med vægtproblemer, og de tilbydes motion pt. 1 gang 

ugentligt med Christina fra Hashøj IF , som instruktør. Dette er en forsøgsordning indtil sommer, men vi håber, 

det fortsætter og udvides undervejs.  

Motorik holdene, som vi tilbyder sammen med Slagelse kommune, har også i denne sæson været fuldt besat 

og vi oplever glade forældre, der fortæller succeshistorier om deres børns udvikling og øgede trivsel pga. 

deltagelse på holdene. Også Kommunens Fysio – og ergoterapeuter har kun rosende ord om os, og det er jo 

super dejligt. 

Instruktører/Medlemmer: 

Vi har været 14 voksen instruktører, 5 unge hjælpetrænere og 213 aktive medlemmer i denne sæson – en lille 

fremgang i forhold til sidste år, som især skyldes, at der nu er fyldt helt op på vores Puls & styrke, 

Mave/ryg/stræk og Motorik hold. 

Det er jo ingen hemmelighed, at vi har nogle rigtig dygtige, super engagerede og positive instruktører, som 

virkelig brænder for deres undervisning. Derfor skal der igen i år lyde en kæmpe stor tak til alle vores 

instruktører for veludført arbejde. Vi er altid interesserede i nye ideer og nye engagerede instruktører, så hvis 

du kender nogen…. ;-) 

Sæsonens aktiviteter: 

Udover den årlige arbejdsindsats på Sørby markedet, deltog vi også i Hashøj IF´s fælles event med Team 

Rynkeby, med det formål at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse. Her i februar deltog vi på 

Aktivitetsmesse i Vest hallen, hvor Hashøj IF havde en stand. Desværre konkurrerede Messen med Fastelavn 

og loppemarked i Slagelsehallen, så besøgstallet var ikke så højt som ønsket. Sæsonens sidste aktivitet er 

vores Gymnastikopvisning lørdag d. 9. april 2016 kl. 13.30, hvor vores dygtige gymnaster igen vil vise, 

hvor sjovt, de har haft det sammen, og hvor et par gæstehold vil komme med ny inspiration udefra. Vi håber 

på ligeså mange besøgende som sidste år, så kom bare! 

Sæsonens økonomi: 

Takket være indtjeningen fra Sørby Markedet, ender vores økonomi også i år i plus. Vi har begrænset nye 

indkøb til et minimum og har bare udskiftet nedslidt materiel, hvor det var nødvendigt. 

Tanker og ideer til næste sæson:                                                                                                      

Næste sæson ved vi allerede, at vi kan tilbyde et nyt Mix-motion hold for seniorer M/K +60, og vi vil forsøge 

os med et mix pige/drenge hold i alderen 0.-2. klasse. Vi håber også at kunne tilbyde et forældre/baby hold 

igen. Så tjek endelig vores hjemmeside for yderligere information inden sæsonstart i uge 37-2016!! 

Sæsonens tak: 

Tusind tak til alle vore samarbejdspartnere - især Fodboldudvalget for samarbejdet omkring vores afslutninger, 

samt Mette Huscher og Helle Grandjean, som også skal ha´ tak for hjælpen gennem hele sæsonen. 

 

På gymnastikudvalgets vegne 

Annitta Madsen. 


