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Hvor har vi mange børn i Ulfborg – det tyder godt på fremtiden – vi har rigtig mange 
børn på vores gymnastikhold. 

Gymnastikken har i år haft fald i antal voksne medlemmer, samlet for UBG gymnastik 
er antal aktive gymnaster faldet fra 328 medlemmer til 296 i år – ikke mange, men 
alligevel ..  

En af årsagerne til nedgangen skal ses i, at vi måtte lukke Zumba holdet og ekstra 
spring holdet måtte vi lukke på grund af manglende gymnaster. 

Det er selvfølgelig trist når vi bliver nødt til at tage en sådan beslutning – men det er 
nødvendigt – det er ikke motiverende for instruktørerne eller gymnasterne at gå på et 
hold, hvor de kun er 8 – 10 gymnaster. Nu er det jo ikke sådan vi så let giver op – 
enten prøver vi igen til næste sæson ellers må vi finde på noget nyt. 

Med hensyn til Zumba, kan vi godt mærke at vi har et Fitnesscenter, som vi skal 
konkurrere med – og det er ærgerligt. I UBG gymnastik har vi altid kunne aftale med 
andre foreninger i byen hvilke aktiviteter de havde og hvilke UBG havde – det er de 
samme gymnaster vi inviterer, så det er dumt at vi begge steder tilbyder den samme 
aktivtet.  

Yoga og Effekt holdene har begge haft stor tilgang – og det er med en fantastisk 
instruktør på holdene – tak til Vibeke. 

Børneholdene – der er stadig mange børn  - rigtig mange børn, og det er fantastisk at 
komme her i hallen og se alle børneholdene der sitrer af liv og glæde – instruktørerne 
der sprudler – rigtig godt hjulpet af alle hjælpeinstruktørerne – .  

I denne sæson valgte vi en anderledes aldersinddeling. Rytme, spring og leg holdet 
var meget stort, så vi ændrede aldersdelingen så 3. klasse kom med på ungemix – og 
så oprettede vi et junior mix hold fra 6. klasse og opefter – det tror jeg var godt givet 
ud, på juniormix er der 15 gymnaster – det er godt for dem, da mange af dem også 
går på Holstebroegnens juniorhold og de har den samme aldersdeling. 

Rytme, spring og leg holdet blev lidt mindre, men det gør ikke noget – der var mange 
børn der skulle holdes øje med – hjælpes osv - 

Juniormix, ungemix og rytme, spring og leg har haft deres årlige overnatningstur på 
Staby Efterskole – det har – som sædvanlig J - været rigtig godt, en stor oplevelse 
for alle – også instruktører og udvalgsmedlemmer, en fast tradition, som vi gerne vil 
fastholde -	  det giver en stor oplevelse for børnene, et godt social samvær til glæde og 
gavn for begge hold, for lidt nattesøvn for instruktørerne og sikkert også børnene, 
men sjovt og oplevelsesrigt er det - rytme, spring og leg, og ungemix, der bliver 
trænet hårdt. 



Mor/far barn har rigtig mange børn og forældre med – det er en fornøjelse at se, den 
store tilslutning til dette hold og det skyldes ikke mindst de to fantastiske instruktører 
der er på dette hold. 

Puslinge holdene – ja, der er også mange små børn – gode instruktører og det samme 
med hjælpeinstruktørerne. 

Vi har mange, mange dygtige instruktører – og især hjælpeinstruktører – det er en 
fornøjelse at se deres engagement med børnene – og det er ikke kommende 
instruktører vi kommer til at mangle – jeg har konstant en liste med navne på unge 
mennesker der gerne vil med i flokken – og det er dejligt at have sådan et 
luksusproblem. 

Derudover har vi haft gang i herreholdet /Florball – med nogle flere deltagere i år end 
sidste år – dejligt at se, at der kommer nye til. 

Senioridræt – eller ældreidræt som det også hedder – har haft gang i både gymnastik 
og bowls – og begge dele er i samarbejde med Ældresagen Ulfborg Vemb.  

Bowls bliver et mere og mere populært spil og vores Bowls spillere kommer mere og 
mere ud til stævner og UBG har også slev afholdt et her i Vestjysk Fritidscenter 

Nu ser vi frem til vores gymnastikopvisning den 13. marts – med vores egne dygtige 
gymnaster …- derudover har vi inviteret Holstebroegnens juniorhold da mange af 
vores instruktører er med på dette hold og derefter kommer Staby Efterskole med 
deres elvhold – en aften vi ser frem til med glæde og stor forventning. 

Ja, så har vi været på købers marked og investeret i en ny luft springbane – den er 
knap så tung som den gamle vi havde. Den er dyr sådan en bane … - kr. 43.000 
koster sådan den. Vi havde søgt – og fået bevilget  - kr. 10.000 fra Vestforsynings 
Initiativpulje, så det hjalp da lidt. Gymnastikredskaber er meget dyre, men skal vi 
følge udviklingen og have ”sikre” springredskaber, er det også vigtigt at vi investerer i 
nyt + at skal vi kunne give gymnasterne nye udfordringer er det nødvendigt at vi har 
noget af det sidste nye. 

Slutteligt vil jeg gerne takke Staby Efterskole for et fantastisk godt samarbejde – det 
har været en fornøjelse. 

Jeg vil gerne takke alle instruktørerne og hjælpeinstruktørerne for deres store, 
ihærdige indsats og altid positive tilgang.  

Tak til arbejdsgruppen og øvrige frivillige der altid træder til. 

Tak til gymnastikudvalget, tak for de mange timer vi har tilbragt sammen, I er et godt 
selskab. Jeg ser frem til at fortsætte samarbejdet med jer. 

Tak til Laila for samarbejdet - altid parate til at hjælpe med vores ideer og tiltag. 
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