Beretning for året 2016 gymnastikafdelingen i Stenderup-Krogager idrætsforening

Vi sluttede gymnastiksæsonen 15/16 med gymnastikopvisning søndag d. 13.3.16. Hallen var ikke
helt fyldt, da vi kun havde 150 voksne og 14 betalende børn. Det var igen færre betalende end de
seneste år. Det kan skyldes, at vi allerede startede opvisningen kl. 11.00, da vi havde gymnaster
der skulle videre og lave opvisning andre steder samme dag. Vi havde lokale hold på gulvet samt
to gæstehold: DGI´s minijuniorhold og DGI´s rep. hold. Kaffebordet sprang vi over, da opvisningen
allerede var færdig omkring kl. 13.00.
Vi havde desværre ikke et opstartstilbuddet for ledere og hjælpetrænere i sæson 15/16, da
kræfterne mest gik med, at få styr på hvem der skulle være ledere på de forskellige hold. Der
havde været en del tilkendegivelser fra ledere der kunne tage hold, men de sprang desværre fra i
sidste øjeblik. Heldigvis var der andre ledere der, trods ønske om pause, trådte til. Det var så
dejligt. Forhåbentlig får vi mere styr på ledere i tide til kommende sæson og vores opstartstilbud
kunne handle om førstehjælp, evt. i samarbejde med resten af SKIF´s afdelinger.
I denne sæson bookede vi to gange 1 time i Billund Springcenter til vores springhold. Når vi har
haft træning i Billund var ugens træning i Teglgaardshallen aflyst.

Gymnaster og ledere er igen i år gennem sæsonen blevet tilbudt forskellige arrangementer
gennem DGI. Bl.a havde vi en god håndfuld børn med til Børnedag i Vorbasse i år og vores rytme
og springhold fik tilbud om en weekendtur til Århus på Gymnastikgården, hvor ”Flying Superkids”
træner. Her var vi 1 træner, 1 forældre, 2 hjælpere til køkkenet og 21 gymnaster i alderen 7-13 år
afsted. Igen havde vi god opbakning fra forældre til kørsel til og fra Århus samt bagning til turen.
Vi har i efteråret haft et par af vores unge instruktører på hjælpeinstruktørkursus og én af vores
nye ledere til springholdet på springkursus. Derudover har et par af vore mere erfarne instruktører
været på forskellige inspirationskurser.
I sæsonen 2016/2017 har vi tilbudt følgende hold:
Forældrebarn

Lise Larsen og Maja Pedersen

Puslinge

Lisbeth Friis + Jeppe, Stine, Laura, Sille og Caya

Rytme-spring 0.-6. kl.

Ronni Svejstrup, Ronnie Jensen, Micki Prior, Lisbeth Friis

Rytmeholdet 0.-3. kl.

Ninna Lind, Amalie Kragh, Emilie Jensen og
Lærke Christensen

Rytmeholdet 4.-8. kl.

Maja Lauridsen, Emma Dahl, Ida Schmidt og Sille Hansen

Styrke og motion

Tina Christensen, Lisbeth Friis, Mille Post, Louise Duedal
og Caroline Dahl

I år kørte vi med et rent springhold fra 0.-6. kl. Vi trænede hver uge i stedet for hver anden uge
som sidste år. Det var en succes, da vi har haft 21 deltagere på holdet. Hoved sageligt drenge og
heriblandt også nye gymnaster, der ikke har gået til gymnastik før.
Rytmeholdene har desværre kun været på 10 og 11 gymnaster, men det har været fint at der var
et tilbud til de piger der var med på holdene.
Vi prøvede at starte Herrehørm op, men det var der desværre ikke opbakning til.
Styrke og motionsholdet har haft sin sidste sæson for en periode, pga. for få deltagere.
Motionscenteret byder i stedet forsat på styrketræning, cirkeltræning, spinning og nu også Hitfit,
som måske lægger mere op til dem der gerne vil træne når de har lyst.
Vi har i år haft ca. 81 medlemmer i gymnastikafdelingen. Det er det samme antal som sidste år, så
det er flot, når man tænker på at de kun er fordelt på 5 børnehold.
Vi havde til sæsonstart, sammen med de øvrige SKIF aktiviteter sendt aktivitetsoversigt der skulle
med Notitsen ud i August/september. Desværre kom oversigten igen i år ikke med. Denne gang
pga. fremrykning af deadline.
Nu ser vi frem mod sæson 17/18, hvor vi måske vil se på forslaget om specialhold eks. for sklerose
ramte eller andre. Far/søn og mor/datter søndag formiddage med forskellige aktiviteter, som vi
heller ikke fik søsat i år, tror vi ikke længere på.
Vi må hanke op i os selv, og lave et samarbejde med skolen i august måned 2017, hvor vi tilbyder
gymnastik i hallen med både spring og rytme en eftermiddag, så vi forhåbentlige kan få fat i endnu
et par gymnaster til kommende sæson.
Gymnastikafdelingen er heldigvis i skrivende stund med et overskud på godt 15.000,- kr. hvor vi
sidste år på nuværende tidspunkt havde et underskud. Forskellen er nok, at vi har hævet
kontingentet en anelse, og at vores instruktører har skullet betale kontingent på det hold de selv
har gået på. Til gengæld bliver deres aflønning hævet en anelse til opvisningen. Vi har i år heller
ikke haft så mange udgifter til kurser og reparationer.

Tak til ledere, hjælpetrænere, udvalg, gymnaster og frivillige hjælpere for god afvikling af sæson
2016/2017.
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