Beretning gymnastikafdelingen 2017
2016 gav en fuldstændig ny bestyrelse for gymnastikafdelingen, efter den forrige bestyrelse åbent og ærligt
erkendte at de var kørt træt i det. Den forrige bestyrelse forsøgte ihærdigt at ”skrabe” en ny bestyrelse
sammen, og efter et møde mens deres børn var til gymnastik trådte den nuværende bestyrelse til.
Overdragelsen var der ikke det store i, for det viste sig at det eneste der fortsatte som det var, var de 2
voksen hold til hhv. damemotion og squaredance.
Efter et forår hvor den nye bestyrelse diskuterede hvad vi kunne og ville med gymnastik for den kommende
sæson, blev det meldt ud at det primære fokus ville være på børneholdene. Trods flere halve
tilkendegivelser omkring instruktører startede sæsonen op med at der kun blev et forældre/barn (2-4 årige)
hold og et hold for 5-7 årige med nye og helt uprøvede instruktører. Efter de første par ganges famlen frem
omkring hvordan holdene skulle fordeles og træningstider, blev der omstruktureret en smule i de
oprindelige planer. Forældre/barn holdet er for de 2-3 årige der har haltid fra kl. 16.00-16.45, og et hold for
de 4-7 årige der har haltid fra kl. 16.30-17.30. Begge hold har haltid om torsdagen. Deltagerantallet er på
hhv. 6 og 24 tilmeldte børn.
Ambitionen inden sæsonen var større tilslutning og flere hold, men det viste sig desværre at være en
overordentlig svær opgave at skaffe instruktører til holdene. Derfor er 2/3 af bestyrelsen samtidig
instruktører for et af holdene suppleret godt op af en række unge hjælpeinstruktører. Forældre/barn
holdet består ligeledes af 1 forældre instruktør, suppleret op af en god forældregruppe der er behjælpelig
med praktiske opgaver undervejs.
I gymnastikudvalget forsøgte vi at holde et forældrearrangement omkring børn og bevægelse, mens
børnene havde gymnastik, men til trods for et fint arrangement, var fremmødet i bestyrelsens øjne noget
skuffende.
I den resterende del af sæsonen vil vi fortsætte den gode udvikling, vi har skabt blandt børnene indtil
videre, og vi vil slutte sæsonen af med en fællesafslutning for børneholdene d. 1. april. Til dette
arrangement vil vi prøve at trække på de personer der meldte sig til konkrete opgaver under
frivillighedsarrangementet i starten af december.
Den nuværende bestyrelse har alle sagt ja til at fortsætte et år mere, men vi håber og forventer større
tilslutning til opgaverne som instruktører og hjælpere for den kommende sæson, således vi kan få flere
hold op at stå. Flere ideer til hold er allerede i tankerne, men det kræver at nogen melder sig som
instruktør. Planer for hvordan vi kan få flere involveret som gymnastik er allerede på tegnebrættet, således
vi kan holde gryden i kog og komme stærkt i gang med den nye sæson til september.
En stor tak skal lyde til de instruktører og hjælpeinstruktører vi har for både børne og voksen holdene, og vi
håber at endnu flere vil støtte op om gymnastik i næste sæson.
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