
 

Gymnastikudvalgets årsberetning marts 2018 
 

Sæsonens hold: 

Vi har i denne sæson haft følgende hold: 

Puls & styrke, 2 motorik hold, Forældre/barn, Mave/ryg/stræk, Stærke drenge og sure tæer, Turbo Mix, 

Smarte piger og seje drenge, Girls, Funktionel træning. 

Vi valgte at lade vores Stærke drenge og sure tæer hold for drenge i alderen 9-13 år fortsætte trods lille 

deltager antal, det var et ønske fra både træner og drengene. Men også at vi gerne vil tilbyde noget til 

drenge, som ikke er til bold aktiviteter eller som er til både og. 

Generelt kan vi sige, at vores sæson har været lidt anderledes i år. Der har ikke været så mange voksne 

medlemmer, som der plejer at være og på de helt små børnehold, er antallet også faldet lidt. 

Det tog vi en konsekvens af lige da sæsonen startede op, på den måde at vi skar ned i antallet trænere 

på holdene. Der er så kommet lidt tilmeldinger efter Nytår på nogle af holdene. Det er jo dejligt  

Det gode budskab omkring gymnastikken har spredt sig. 

Nyt tiltag efter Nytår:                                                                                                                                                    

Vi har fået uddannet vores egen yoga instruktør. Therese Schytte bestod sin eksamen i januar 2018. Vi 

har som udvalg valgt at støtte hendes uddannelse økonomisk dog med en lille egenbetaling.  

Så efter Nytår startede hun sit første hold op og det er allerede overfyldt. Så allerede nu ved vi, at der til 

næste sæson tilbydes 2 yogahold. 

Instruktører/Medlemmer: 

Vi har været 9 voksne instruktører, 3 unge hjælpetrænere og 242 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 og hjælpere 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.       

Desuden har vi deltaget med to personer fra gymnastikken i de 2 DGI forløb med konsulent Marianne 

Høyer.  

Trods ringe fremmøde af gæster til vores ”Vis foreningen- dag ”, så har vi alligevel fået et par helt nye 

medlemmer ud af det 

Sæsonens aktiviteter:                                                                                                                                       

Som noget nyt i år, har vores instruktører på Girls holdet, afholdt en bootcamp for deres hold. Et døgn 

med fuld drøn på træning, socialt samvær, svømmehal og overnatning. Det blev en kæmpe succes 

Sæsonens sidste aktivitet er vores Gymnastikopvisning lørdag d. 14. april 2018 kl. 13.30, hvor 

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

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

Vi vil i den forbindelse benytte lejligheden til at takke fodboldudvalget for deres utrolige store hjælp den 

dag. At de styrer salget i klubhuset, gør at vi som udvalg kan koncentrere os om at gøre opvisningen helt 

særlig og også selv få set en masse god gymnastik.                           

Sæsonens økonomi: 

Vi har været lidt tilbageholdende med udgifter i starten af denne sæson og har valgt, at hvis vi fik 

overskud, så skulle vi indkøbe endnu en teamtrack samt få opgraderet vores små-redskaber. Så derfor er 

vores henstillende overskud øremærket disse redskaber. 

 

Sæsonens tak: 

Tusind tak til alle vore samarbejdspartnere. Mette Huscher og Helle Grandjean skal også ha´ en kæmpe 

stor tak for hjælpen gennem hele sæsonen. Igen-igen 

På gymnastikudvalgets vegne 

Annitta Madsen. 


