Årsberetning 2015:
Det er blevet tid til at gøre status over det forgangne år. Endnu et år præget af de
kendetegn, der nu engang karakteriserer gymnastikforeningen i Vorbasse.
Som altid afholder vi opvisning i starten af marts. Det er en stor dag for os, hvor alt
helst skal gå op i en højere enhed. Ud over vores lokale hold havde vi besøg af Elevholdene fra Ølgod og Vestbirk Efterskoler. Som altid en dejlig dag.
En af vores unge instruktører blev belønnet med Årets Idrætsnavn. Det var en stor
dag, da Jenni kom forbi med blomster og diplom, og hun yderlige kom i JV som Dagens Portræt. Dejligt når de unge mennesker har tid og lyst til at bidrage til foreningslivet 
Efter vi havde fundet instruktører til alle hold, var vi til fællesmøde i august i Hejnsvig med oplæg af tidligere verdensholdsgymnast, Lærke Poulsen. Det var rigtig
godt, og dejligt når vores instruktører støtter de tiltag, vi laver i området.
I november havde vi 18 gymnaster med til børnedag i Billund, hvor der er mulighed
for, at 0-6. kl laver serier, lege, forskellige springformationer og springgraven sammen med andre jævnaldrende fra kommunen.
I sommerferien arrangerede området igen med succes gymnastikskole i Vorbasse
Fritidscenter - også med deltagelse af lokale gymnaster.
I år havde vi valgt at flytte vores børneweekend til før jul for at undgå skiferier mm.
Så fredag d. 13.1 mødtes 38 gymnaster fra 1-6.kl med deres instruktører i hallen for
at afholde den årlige gymnastikovernatning. Det er noget alle ser frem til - uanset
om man er med for 1. gang som gymnast eller for 10. gang som tidligere gymnast/nuværende instruktør.
Eftermiddagen startede med stjerneløb med Disneytema, inden der blev leget
paintball krig med aviskugler. Så var der den traditionelle lækre aftensmad - pasta
med kødsauce efterfulgt af trefarvet is :)
Efter aftensmad og ” battlekrig” var det tid til MØRKEBANEN – igen i år havde gyset
lige fået et nøk opad … Uha uha, lige som man troede det hele var vel overstået kom
uhyggelige personer op af nogle store skraldespande …. Fy da føj! Nogle kom kækt
igennem, andre måtte have lidt hjælp fra de mere modige, og andre igen vidste, at
det skulle de bare ikke nyde noget af.
Da pulsen var faldet til ro, blev der etableret hyggelige sovepladser rundt i hele hallen.
Gymnasterne blev vækket kl. 7.00, og var alle klar til en skøn morgendukkert inden
oprydning og morgenmad.
Vi vil gerne takke vores instruktører for et virkeligt godt arrangement. Uden dem
kunne sådan en overnatning slet ikke gennemføres.

Desværre måtte vi efter jul lukke vores dame-, herre- og pillateshold, da det ikke
lykkedes bestyrelsen at finde en afløser for Emmy. Mange af gymnasterne har udvist
”foreningsånd” og ikke ønsket deres kontingent tilbagebetalt.
Vi vil gerne takke alle vores instruktører for det store arbejde, de lægger som frivillige i foreningen. Vi ved, de har arbejde eller skole ved siden af, som også fylder meget, men alligevel møder de troligt op hver uge for at gå ind i undervisningen og øse
af de ideer og det engagement, de har. Dejligt, I altid er klar på at hjælpe, når vi har
udfordringer undervejs i sæsonen, der skal gå op.
Som belønning for det store arbejde vores dygtige instruktører gør, prøver vi hvert
år at finde på noget instruktørpleje. I år var vi efter endt sæson i Magion for at se
Verdensholdet, som var hjemvendt fra deres verdensturne. Desværre var ikke alle
pladser lige gode (de havde tilføjet ekstra stole foran vores), men det kunne alligevel
ikke ødelægge oplevelsen af nogle fantastisk dygtige gymnaster.
Vores næste store arrangementer er opvisninger lørdag og søndag d. 12-13.03.16. Vi
glæder os meget til at vise, hvad vi har arbejdet med i årets løb og håber, der vil
komme mange for at hjælpe med til at gøre det til nogle festlige dage. Til vores lokale opvisning får vi i år besøg af 3 gæstehold: Et Juniorhold fra Hejnsvig og Svendborg
og så Vandel Efterskole.
Til foråret har vi et nogle kæmpe store udfordringer foran os. Vi er ikke ved at lukke
ned men tæt på da vi mangler voksne instruktører til mor/far/barn, puslinge, 0-2.kl,
3-6. kl, dame- og herreholdet og pillates. Dvs. IKKE ét eneste hold fortsætter med
erfarne voksne instruktører - Hvordan vi på nogen måde skal få det puslespil til at gå
op, har jeg ingen anelse om …
Til sidst en stor tak til ledere og hjælpeledere for et godt og aktivt år. Uden deres
store arrangement og glæde kan en gymnastikafdeling ikke fungere.
Også tak til medlemmerne i bestyrelsen, - I er dejlige at arbejde sammen med.
Desværre har Majbritt valgt at træde ud pga. nye arbejdsmæssige udfordringer,
hvilket vi selvfølgelig er rigtig kede af. Tusinde tak for den tid, du har været i bestyrelsen og fordi, du vil hjælpe vores forhåbentlige nye medlem godt i gang.
Tak til Vorbasse Fritidscenter for et rigtig godt samarbejde.
Og sidst, men ikke mindst tak til de voksne, forældre og børn, der kommer til gymnastik hver uge, så vi har nogle at lade vores engagement gå ud over ….
På gymnastikudvalgets vegne
Heidi Luther Stormer

