Årsberetning 2017:
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 i år besøg af
Elevholdet fra Ølgod og Vojens og Juniorholdet fra Hejnsvig. Som altid havde vi en
dejlig dag med stor opbakning fra forældre og andre interesserede.
I år afholdte vi vores børneweekend i januar. 24 gymnaster fra 0-4.kl mødtes 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 højtidstema, 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 igen havde gyset
lige fået et ekstra nøk opad … Uha uha, lige som man troede det hele var vel overstået var der personer i bure, en vampyr og pige der skreg - meget højt …. 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. Og endelig var der dem, der
havde prøvet til i 4 år, og endelig kom sejrrigt igennem. Og modet bliver ikke nødvendigvis større med alderen. Nogle af de sejeste var faktisk de helt små! 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.
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 får
nye udfordringer undervejs i sæsonen.
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 Jump City i Varde.
Vi havde hele hallen for os selv, så det var virkelig en god oplevelse med masser af
aktivitet og fællesskab. Desværre sluttede turen med en brækket fod, så en af vores
instruktører måtte tilbringe resten af aftenen på skadestuen.

Vores næste store arrangementer er opvisninger lørdag og søndag d. 10-11.03.18. 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 2 gæstehold: Et Juniorhold fra Hejnsvig og elevholdet
fra Ølgod Efterskole - med et par unge mennesker her fra byen, så det bliver godt at
se dem igen.
Gymnastikafdelingen står i skrivende stund overfor en stor udfordring. Den nuværende bestyrelse overtog i sin tid et par store sko fra Emmy m.fl. og har efter bedste
evne forsøgt at fylde dem ud i noget der ligner en halv menneskealder. De har dog
nu valgt samlet at trække sig og lade nye kræfter komme til. Her og nu er der dog
kun 1, der har meldt sig, men vi er fortrøstningsfulde ift. at der nok skal dukke noget
op, som fortsat vil sørge for, der er en gymnastikafdeling her i Vorbasse.
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.
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

