Beretning for året 2017 gymnastikafdelingen i Stenderup-Krogager idrætsforening

Vi sluttede gymnastiksæsonen 16/17 med gymnastikopvisning søndag d. 12.3.17. Hallen var ikke
helt fyldt, da vi kun havde 160 voksne og 22 betalende børn. Det var et par håndfulde mere end
sidste år. Vi havde lokale hold på gulvet samt to gæstehold: et rope skipping hold og Kvindeholdet
fra Grindsted. Vi sluttede af med kaffebord som vi har gjort tidligere.
Vores tilbud til trænerne i år var et førstehjælpskursus gennem DGI, som vi afholdt i samarbejde
med SKIFs volleyafdeling og badmintonafdeling. Det var en rigtig god aften for trænere og
hjælpetrænere, hvor nogle fik gjort erfaringer med førstehjælp for første gang og andre fik frisket
det op. Det skal vi gøre jævnligt.
Vi havde heldigvis ikke problemer med at finde trænere i år, da flere af vores tidligere trænere
sagde ja tak til en sæson mere og der igen var nye hjælpetrænere klar. Vi havde for første gang
ikke et voksenhold på programmet i år, da der er gode tilbud for voksne gennem motionscenteret.
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 gennem sæsonen blevet tilbudt forskellige arrangementer gennem DGI.
Bl.a havde vi en god håndfuld børn med til Børnedag i Vorbasse, hvor et par forældre var med som
hjælpere. Vores rytme og springhold fik tilbud om en weekendtur til Århus på Gymnastikgården,
hvor ”Flying Superkids” træner. Her var vi 3 trænere, 1 forældre, 2 hjælpere til køkkenet og 24
gymnaster i alderen 7-14 år afsted. Igen havde vi god opbakning fra forældre til kørsel til og fra
Århus samt bagning til turen.
Vi har i efteråret haft én af vores unge instruktører på hjælpeinstruktørkursus. Derudover har
nogle af vore andre instruktører været på forskellige inspirationskurser.
I sæsonen 2017/2018 har vi tilbudt følgende hold:
Forældrebarn

Lise Larsen

Puslinge

Lisbeth Friis + Mads L, Maria, Marie, Tim

Rytme-spring 0.-6. kl.

Ronni Svejstrup, Ronnie Jensen, Daniel Jensen, Lisbeth
Friis

Rytmeholdet 0.-3. kl.

Ninna Lind, Lærke Christensen, Stine Andersen, Laura
Kirkegaard , Sille Poulsen, Caya Thorstensen

Rytmeholdet 4.-8. kl.

Maja Lauridsen, Fanny Svendsen, Camilla Vangsgaard,
Amalie Kragh, Emilie Jensen

I år kørte vi igen med et rent springhold fra 0.-6. kl. Det var endnu engang en succes, da vi har haft
30 deltagere på holdet. Igen flest drenge og heriblandt også nye gymnaster, der ikke har gået til
gymnastik før.
Rytmeholdene har desværre kun været på 8 og 10 gymnaster, men det har været fint at der var et
tilbud til de piger der var med på holdene. Vi skal dog se på, om tilbuddet skal hedde noget andet,
evt. noget med dans for flere alderstrin og så skal der måske tilbydes lidt rytme på springholdet. Vi
har ikke springtrænere til at dele springholdet i to, så vi må klare det på bedste vis i kommende
sæson evt. med lidt mere end 1 time til træning.
Vi har i år haft ca. 83 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. Heldigvis kom oversigten med i år efter et par forgæves
forsøg de seneste par år.
21. august hjalp trænere og hjælpetrænere i gymnastikafdelingen med at holde opsyn og sætte
aktiviteter i gang for børn i hallen, mens forældrene i skoledelen var til forældremøde i
Værestedet. Dette var et arrangement som vi prøvede første gang i 2016 og som fungerede rigtig
godt. Det gjorde det igen i år, så højst sandsynligt bliver vi kontaktet af skolen igen til kommende
skoleårs start for et lignende arrangement.
I år fik vi lavet et samarbejde med skolen i september måned 2017, hvor vi tilbød gymnastik i
hallen med både spring og rytme en time sidst på skoledagen for alle alderstrin. Det var rigtig godt
givet ud og vi gør det forhåbentligt igen i september 2018. Det afhænger selvfølgelig af, om vores
trænere kan få fri til det.
Til jul holdt lille rytmehold og stort rytmehold afslutning sammen. Så var der flere til leg og hygge.
Forældrebarn og puslinge holdt også afslutning sammen. Så kunne mange af forældrene være
sammen med deres børn samtidig.
Gymnastikafdelingen er heldigvis igen i år i skrivende stund med et overskud på godt 15.000,- kr.
Vi har hele året haft en airtrack og en lille teamtrack sat til salg, men der har desværre ikke været
nogle henvendelser på dem.
Ved sæsonafslutning 2017 sagde vi farvel til to udvalgsmedlemmer: Susanne Madsen og Birgitte
Vinbech. Tak for jeres mangeårige indsats.
I stedet trådte Heidi Andersen og Maria Svejstrup ind i udvalget. Velkommen til jer.
Tak til ledere, hjælpetrænere, udvalg, gymnaster og frivillige hjælpere for god afvikling af sæson
2017/2018.
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