
Gymnastik sæsonen 2019-2020 

 

Vi havde vores første sæsonstart møde den 29 april 2019. 

Første møde som en ny bestyrelse, og nu har vi lidt ro på den front, da Camilla, Winnie og jeg er et RET godt 

team, som hjælper hinanden. 

På vores start møde fik vi 3 nye hold, et Rytme hold, Ball Room og Karle hold. Fede tiltag og vi var spændte 

på at komme i gang.  

Desværre blev rytme ikke til noget, måske fordi vores ”unge” gymnaster i mange år har trænet uden for 

Vorbasse, da vi ikke har kunne tilbyde dem hold her.  

Vi håber dog at finde instruktører som igen har mod på tage denne udforing.  Vores Karlehold og Ball Room 

blev heldigvis til noget, og vi håber de to hold vil fortsætte i mange sæsoner. 

Resten af vores hold har haft okay tilslutning, den kunne være højere, men vi rammer spejderne eller de 

rammer os. Der er rigtig mange aktiviteter i Vorbasse, og alle aktiviteter vil gerne have børn/voksne skal gå 

på egen aktivitet. Men vi er fortrøstningsfulde, og håber på næste sæson kan byde på et størrer antal 

børn/unge og voksne. 

Vi har en del trænere som stopper grundet efterskole, men også nogle stykker som stopper pga. skole og 

andre interesser, så vi kommer til at mangle hjælper, unge som gamle. Vi håber dog det hele lykkes, for vi 

er ret stolte af vores lille gymnastik afdeling. 

Børneweekend var i år en succes, og man måtte igen i år gerne tage en veninde/ven med, også selvom man 

ikke går til gymnastik. De unge trænere havde fundet på et Superhelte tema, vi havde paintball med aviser 

og mørkebane. Alt i alt en rigtig fin overnatning. Vi havde 30 børn og vi var 12 voksne.  

Vores lokale gymnastikopvisning 2020 blev en succes, men var også tæt på at blive aflyst grundet Covid19. 

Jeg måtte i gang med at undersøge med hovedbestyrelsen, hallen og gymnastikbestyrelsen om vi skulle 

fortsætte. Jeg er rigtig glad for vi besluttede at afholde vores lokale opvisning.  

Vi havde 424 betalende gæster, lidt flere end sidste år. Dette skyldes nok at område opvisning blev aflyst 

om lørdagen, så de forældre som gerne ville se deres unge på gulvet kom til Vorbasse. Så vi fik gæster som 

ville se Dejbjerglund og Brejninggaard Efterskole, DGI juniortræningsholdet og Reb holdet. Vi forventer ikke 

samme gæste antal næste år desværre.  

Vi har lagt ud på Facebook at vi mangler trænere til sæson 20/21, vi håber meget på vi ikke skal aflyse 4 

hold. 

 

 


