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Ulfborg IFgymnastik - beretning - generalforsamlingen 31. marts 2017 
 
Gymnastikken udvikler sig hele tiden, hele tiden sker der noget nyt.  
Springdelen er så også den del der udvikler og koste penge. Mange penge.  
Der i dag meget stort fokus på springsikkerhed – og heldigvis for det -. Vi har 
mange børn der gerne vil springe, så vi må til stadighed forny og udskifte 
springredskaber – Mange af vores instruktører og børn kommer rundt i flere 
andre foreninger og efterskoler og ser hvilke redskaber de har, så de kommer 
altid hjem med nye ideer og forslag til indkøb af nye redskaber – og ofte for-
slag om redskaber der ofte er mere brugervenlige og også rent sikkerheds-
mæssigt forbedret.  
Vi må så også erkende, at hvis man vil udvikle spring, må vi også have nogle 
ordentlige redskaber – og igen have stor fokus på springsikkerhed.  
Vi har i år investeret i en del nye redskaber – vi har meget fokus på, at vi får 
indkøbt noget der kan bruges af alle hold. Men uanset hvad, så koster det.  
Vi har f.eks investeret i ny rullemåtte – den vi havde, var gammel, meget 
uhåndterbar, og tung, lugtede af sure tæer – jeg tror vi alle kan mindes hvor-
dan sådan en rullemåtte kan lugte, sådan en måtte koster 5500 kr. for tre me-
ter og da vi gerne skal bruge nogle flere meter løber det op. 
Vi søger diverse fonde for at få hjælp til indkøb, nogle gange får vi andre 
gange ikke. Sidste år fik vi penge fra Sparekassen Ulfborg’s fond og havde 
mulighed for at investere i flere redskaber.  
Vi har af og til benyttet os af Springcenteret på Staby Efterskole og det ene af 
vores springhold havde også deres sæsonstart på Efterskolen. Desværre var 
der ikke så mange springgymnaster i den årgang, så vi ændrede trænings-
sted til VFC, hvor de så blev lagt sammen med det andet springhold. De var 
aldersmæssigt så også noget yngre og det er ikke altid det helt fedt at være 
sammen med de yngre / små gymnaster og måske går der også en lillesøster 
eller bror på holdet. Vi har så en gang om måneden haft begge springhold til 
træning i Staby Efterskoles springcenter. 
Øvrige voksenhold har alle været godt i gang – så det er meget glædeligt.  
Vi har nogle fantastisk dygtige instruktører, der formår at inspirere, fremelske 
gymnastikken og legen hos børnene, og som børnene er meget glade for. De 
går alle sammen til den, de udvikler sig selv og børnene / gymnasterne.  
Jeg mener også, at vi som udvalg og forening – har pligt til at uddanne / ef-
teruddanne alle vores instruktører, der er heldigvis mange af dem der selv er 
opmærksom på diverse kursustilbud, men ellers er udvalget behjælpeligt. Kur-
susprisen er desværre nu også gået hen og blevet en stor udgiftspost. Vi har i 
mange år benyttet DGIs kurser, og de er i det forgangne år steget noget i pris. 
Vi har dog valgt at vi stadig vil tilbyde alle vores instruktører kursus, da også er 
med til at give gymnastikken et kvalitetsløft – og springsikkerhedskurserne er 
nærmest et must.  
Traditionen tro, har vi haft vores årlige overnatningstur på Staby Efterskole – 
det har – som sædvanlig ☺ - været rigtig godt, en stor oplevelse for alle – og-
så instruktører og udvalgsmedlemmer, en fast tradition, som vi gerne vil fast-
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holde - 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, desværre er gymnastikken ikke ”det store hit” – jeg tæn-
ker, at en del af de mere friske seniorer bruger Dit Center. Jeg synes det er 
ærgerligt at vi ikke kan have et senior gymnastikhold, for der er mange ældre 
der gerne vil gymnastikken, de vil fællesskabet og ikke sidde og trække i et 
par håndtag. Bowls spillerne er godt i gang og har været til flere stævner. 
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 net-
værk, andre mindre, og kan vi bidrage til snakken og samværet her, gør vi 
det gerne. 
Vi har lige haft vores Forårsgymnastikopvisning – mange rigtig gode hold – og 
i alle aldersgrupper. Det er dejligt at se de mange børn og unge der sprudler 
af liv og det er fantastisk at se, hvad alle vores instruktører formår. 
Holstebroegnes juniorhold og Staby Efterskole var vores gæstehold i år. Rigtig 
mange af vores egne instruktører går jo på Holstebroegnens juniorhold og det 
helt specielle i år, var at en af lederne på holdet var ”en af vores egne” .. – 
Karina Bak. 
Vi har også flere der går på Holstebroegnens ynglingehold og mini rep, så vi 
er godt repræsenteret. 
Flere af vores gymnastikhold har været til Holstebroegnens årlige gymnastik-
opvisning på Gråkjær Arena – og i år var Kvindeholdet med for første gang – 
der var meget nervøsitet, men de gav en meget fin opvisning og bagefter var 
de helt høje af det , så jeg håber at de også næste, har modet til at komme 
”udenbys” .. ☺ 
Planlægningen af ny sæson er i fuld gang – og vi har mange gode og dygti-
ge instruktører der fortsætter, nye kommer til. Vi har i år, som tidligere år rigtig 
mange der tager på efterskole, men heldigvis kommer mange af dem også 
tilbage igen og fortsætter med trænergerningen, så instruktørmangel er ikke 
noget vi kender til. 
Slutteligt vil jeg gerne takke Staby Efterskole et godt samarbejde 
Jeg vil gerne takke alle instruktørerne og hjælpeinstruktørerne for deres store, 
ihærdige indsats og altid positive tilgang.  
Tak til alle 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.  
Vi har i år skullet sige farvel til flere instruktører der nu skal videres i deres ud-
dannelsesforløb og vi har sagt farvel til to udvalgsmedlemmer – Bjarne og 
Pernille – stor tak til jer alle for jeres indsats. 
Tak til Stine for samarbejdet. 
31. marts 2017 
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