Årsberetning SKIF Gymnastik 2018
2018 blev et år hvor der blev skiftet lidt ud i udvalget og på formandsposten. Jeg har haft mit 1.år
på formandsposten og det har været et spændende år. Mange nye opgaver, som jeg oplever at vi
er gode til at løse i fællesskab i udvalget.
I udvalget sidder nu: Maria Svejstrup, Heidi Birch Andersen, Fanny Carlsen og jeg.
Opvisning 2018 var der følgende antal besøgende: 198 voksne og 18 børn. En lille fremgang i
forhold til sidste år.
Havde besøg af Junior træningsholdet fra Ølgod. Lavede en flot opvisning, det var dog lige før at
vores hal, var for lille for dem.
Efter opvisningerne var der kaffe og kage.
Vi sagde farvel til Tina Christensen som har siddet i udvalget i nogle år. Lisbeth havde også sin
sidste opvisning som formand. Udvalget siger tak for rigtig godt samarbejde og håber stadig at
kunne trække på Lisbeth’s erfaringer i fremtiden. Hun har gjort et fantastisk stykke arbejde for
SKIF Gymnastik.
Til Byfesten var der aktivitetsdag, hvor SKIF gymnastik lavede en forhindringsbane af halmballer.
Det var en succes og børnene hyggede sig. Gid idé at byen foreninger samles til et event.
Sæsonopstart for trænere, hjælpetrænere og udvalg holdte vi i Øparken. Der skulle de udfordres i
forskellige aktiviteter som forhindringsbane, Støvlekast, finde ”orm" i havregryn efter at have
taget et æble op at vand med munden. De blev opdelt i grupper på tværs af gymnastik hold. I
forbindelse med konkurrencerne blev aftensmaden lavet. En god aften hvor lattermusklerne brugt
og vi hyggede os. Og fedt at se alle samarbejde på kryds og tværs.
SKIF gymnastik var igen i år børnepassere til Forældre møde i skolen i starten af skoleåret. Hvilket
de klarede så godt !
Gymnaster i alt 63. 20 mindre end sidste år.
Færre børn = lavt børnetal. Derfor har vi været nødt til at ligge lille rytme sammen med Spring. Hit
Fit kids er som noget nyt startet, og måske har nogle gymnaster valgt det i stedet.. Det er ikke til at
sige…
Igen i år har vi ikke haft et voksen hold. Men en fra lokal området, har vist interesse i at starte et
mandehørm hold op. Så det håber vi at få på programmet til næste år.
Puslinge: Amalie og Emilie hjælpetrænere: Marie, Tim, Maria A, Mads H, Mads og Maria L
Forældre/barn: Christina
Store rytme 4.kl og op: Sille H og Fanny
Spring/rytme 0.kl og op: Lisbeth, Ronni, Ronnie, Daniel, Laura, Sille P, Ninna, og Stine.

Vi har haft instruktører på inspiration kursus og 1 på fanebære kursus i Billund.
Igen i år har der været 2 spring ture til Billund Springcenter. Børnene elsker at komme der ud og
trænere ,forældre er gode til at støtte op om det .
Overnatningstur til Gymnastik gården i Århus blev desværre aflyst pga få tilmeldinger. Vi forsøger
overnatning igen til næste år. Her har udvalget snakket om at det muligvis bliver i Teglgårdshallen.
Går ud af året 2018 med et overskud på næsten 15000.. I 2019 vil der blive kigget på vores
redskaber. Mange er ved at være slidt og skal enten repareres eller fornyes. Det sætter sine spor,
når der er så mange brugere.
Stort tak til ledere, hjælpetrænere, udvalg, gymnaster og frivillige hjælpere for at yde en fantastisk
indsats i 2018/2019.
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