
 
 

 

Gymnastikudvalgets årsberetning marts 2017 
 

Sæsonens hold: 

Vi har i denne sæson haft følgende hold: 

Puls & styrke, 2 motorik hold, Forældre/barn, Mave/ryg/stræk, Turbo Mix, Smarte piger og 

seje drenge, Girls, Funktionel træning. 

Vi har haft 1 nyt tilbud i denne sæson, det er vores funktionelle træning.                                         

Desværre var der ikke tilslutning nok til danseholdet, motionsgymnastikken, aerobicholdet 

samt spring mix holdet, så de blev lukket kort efter sæsonstart.  

Instruktører/Medlemmer: 

Vi har været 8 voksen instruktører, 3 unge hjælpetrænere og ca. 200 aktive medlemmer i 

denne sæson. 

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 sig til hvis du kender 

nogen…. ;-) 

Udvikling:                                                                                                                          

Vi samarbejder fortsat med Slagelse Kommune om vores Motorik hold, det er et godt og 

konstruktivt samarbejde og begge hold er fyldte. Både Kommunens og forældrenes 

tilbagemelding er fantastiske.                                                                                            

Vores samarbejde omkring Jump4fun har vi derimod valgt at stoppe. Det var for stort et 

arbejde og der fulgte ingen penge med. Ærgeligt da vi havde en instruktør, som brændte for 

de børn. 

Sæsonens aktiviteter: 

Sæsonens sidste aktivitet er vores Gymnastikopvisning lørdag d. 1. april 2017 kl. 13.30, 

hvor vores dygtige gymnaster igen vil vise, hvor sjovt de har haft det sammen og hvor dygtige 

de er blevet.                                                                                                                           

Altså PR for vores tilbud af hold.                                                                                                         

Vi får igen i år besøg af et par gæstehold udefra, som vil komme og vise hvad de kan.                           

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

Sæsonens økonomi: 

Vi har indkøbt nyt udstyr til vores voksenhold samt prioriteret at investere i en ny airtrack. 

 

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. 


