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Gymnastikken har i år haft en stigning medlemstallet på 94 medlemmer, så vi samlet 
set har vi 398 medlemmer i denne sæson. Det synes jeg da er en flot fremgang -    

Når vi har fået denne fremgang skyldes det ikke mindst, at vi har fået oprettet et 
rytmepigehold og et Kvindehold. Begge hold med mange deltagere. Rytmepiger 19 
gymnaster og Kvindeholdet 24 gymnaster. Det er da flot. Vi synes vi manglede at 
kunne tilbyde disse hold i vores forening, så det var noget at et sats vi gjorde, men da 
vi havde to meget dygtige og engagerede instruktører ”turde” vi godt at i gang sætte 
holdene. 

Det ene af vores springhold har trænet hele sæsonen på Staby Efterskole – vi må se i 
øjnene, at vil man udvikle sine spring kræver det nogle større og bedre 
springredskaber til de større børn og unge. Vi har så en gang om måneden haft begge 
springhold til træning derude. 

Øvrige voksenhold er også alle godt i gang – så det er meget glædeligt  

Børneholdene sprudler og bobler. Vi har nogle fantastisk dygtige instruktører, der 
formår at inspirere, fremelske gymnastikken og legen hos børnene. Og vi har i år fået 
tilgang af flere nye instruktører og hjælpeinstruktører,  som børnene er meget galde 
for. De går alle sammen til den, de udvikler sig selv og børnene / gymnasterne. Flere 
af vores hjælpeinstruktører har i denne sæson ”skiftet” hold, - de udvikler sig jo også 
og vil gerne prøve nyt. Vi har i år som tidleigere år mange der tager på efterskole, 
men heldiviogvis kommer mange af dem tilbage igen og fortsætter med 
trænergerningen, så instruktørmangel er ikke noget vi kender til. 

Flere af vores hold tager til opvisning den 6. marts på Gråkjær Arena – de skal på 
som det første hold søndag morgen, så vi håber på stor opbakning selv om det er 
tidligt på dagen. 

Traditionen tro, har vi haft vores 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 alle hold. 

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 
spillerne har været til flere stævner og går op i det med liv og sjæl.  

Et af de meget vigtige ting på senioridræt er 3. halvleg, det sociale samvær, snak 
over en kop kaffe  spiller en stor rolle i den alder – nogle har et stort netværk, andre 
mindre, så kan vi bidrage til snakken og samværet her, gør vi det gerne. 

Nu ser vi frem til vores gymnastikopvisning den 11. marts – med vores egne dygtige 
gymnaster og instruktører …- derudover har vi inviteret Holstebroegnens Juniorhold 
da mange af vores instruktører er med på dette hold og derefter kommer Bøvling 
Idrætsefterskole med deres elevhold – en aften vi ser frem til med glæde og stor 
forventning. 



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.  

Tusind tak til Anna, der nu har valgt at træde ud af udvalget, for at hellige dig 
uddannelse, tak for de mange referater du har fået skrevet, tak for din inspiration til 
os og held og lykke fremover. – og velkommen til ikke mindre end 4 nye i udvalget, 
jeg ser frem til at få jer med – ny inspiration, nye ideer.  

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