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Beretning Greve Gymnastik og Trampolin  
Ved Generalforsamling Torsdag den 26. april 2018 
  

 

Overordnet 
Endnu en sæson der er fløjet afsted. 

 

Foråret 2017 og frem til sommer, var som sædvanligt en utrolig travl tid i vores foreningen. 

Breddeholdende fortsatte efter jul, med de mange gode træningstimer frem mod vores sæson 

afslutning til vores flotte Forårsopvisning i april. Vores instruktører for breddegymnastikken i 

Greve, yder en kontinuerlig solid indsats indenfor et bredt spekter af gymnastik alt fra små 

spilopper der hopper, spring, forældre/barnhold til bootcamp, yoga, parkour og meditation. 

Uden jeres gode arbejde og indsats, kunne vi ikke have de store flotte og dygtige 

konkurrenceafdelinger. I  har lyst til at uddanne jer, lave nye tiltag og er en del af foreningens 

DNA. Uden bredde ingen elite, så herfra skal der lyde en stor tak for endnu et fantastisk år. 

 

Igen i år har vores 8 forskellige konkurrencerafdelinger sat Greve kommune og Greve 

Gymnastik og Trampolin på landkortet. Noget jeg håber og tror på, at Greve Kommune er 

stolte af og værdsætter. Vi er en af Danmarks allerstørste foreninger og med 8 

konkurrencegrene vist også den eneste af sin slags. Vi er på landkortet fordi der bliver leveret 

outstanding resultater i årets konkurrencer og fordi vi aktivt bakker op om GymDanmark ved 

at være være værter for flere konkurrencer i løbet af en sæson. Noget som kun kan lade sig 

gøre, fordi vi har nogle fantastisk dygtige og kompetente trænere, der med stort engagement 

lægger mange mange timer hver eneste uge i foreningen. Tusinde tak for det.  

 

Der skal herfra også lyde en stor tak til vores aktive forældre rundt omkring i afdelingerne, der 

stiller op med hjælpende hænder til konkurrencer på hjemmebane, flytning af redskaber og 

meget andet. Det er et perfekt eksempel på det som det Danske Foreningsliv er kendt og 

berømmet for. 

 

Der bliver i de forskellige afdelinger og på de forskellige hold, afholdt en masse sociale 

arrangementer alt fra camps, overnatninger, hygge træning, fastelavns arrangementer og 

meget meget mere. Disse er igen ting, der arrangeres ud over den ”normale” forventede 

trænergerning. Det er intet mindre en imponerende. 

 

Vi har igen i 2017 oplevet vækst i foreningen med nye tiltag, flere gymnaster, flere hold og 

øget samarbejde på tværs af de respektive afdelinger. Et nyt samarbejde på trænerfronten så 

dagens lys i september, da Grandprix og Idrætsgymnastik gik sammen om at ansætte en 

træner fra Finland, der kan tilføre begge afdelinger nye kompetencer og udviklingsmuligheder. 

Der er masser af udvikling i gymnastikken og vi har hele tiden brug for dygtige og kompetente 

trænere. 

 

Den øgede tilgang, giver dog ligesom sidste år også store udfordringer, på såvel 

trænerfronten, flere træningstider, flere lokaler og en større økonomi. Derfor en stor tak til 

Spar Nord og Nordea Fonden for økonomisk hjælp i 2017, tak fordi I tror på os. 

 

Fra bestyrelsens side, bliver det mere og mere tydeligt, at ønsket om vores eget 

gymnastikcenter, med gode tilskuerfaciliteter, er noget vi skal se, om vi kan få realiseret 

indenfor en forholdsvis kort årrække. Vi prøver at være en agil bestyrelse som hele tiden 
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tænker fremad, handler og italesætter de problematikker der kommer løbende. Det er ingen 

hemmelighed, at vi bruger rigtig meget tid på at få kabalen til at gå op i en højere enhed.  

 

Sæsonen 2017/2018 blev også det år, hvor vi glædede os til at skulle i gang i de nye lokaler 

på Mosedeskolen efter ombygning i Skole+ projektet. Vi skulle også tage den nye hal på 

gymnasiet i brug og vi glædede os vanvittigt til begge dele. Det blev dog desværre med 1 ½ 

måneds forsinkelse på begge lokationer, så vi måtte styre vores tålmodighed og aflyse nogle 

hold i starten af sæsonen, fordi vi ikke havde plads. Det har haft nogle økonomiske 

konsekvenser for os, pga. kontingenttab. Når det så er sagt, så er vi rigtigt glade for at kunne 

bruge begge lokationer. Gymnasiehallen er stor og skøn og vi forsøger at samarbejde tæt med 

gymnasiet, om brugen af deres faciliteter. Vi bidrager bl.a. også økonomisk ved at tilkøbe 

udstyr, som vi som forening og gymnasiet til daglig, kan få glæde af. Det skal dog også 

nævnes, at vi håber på, at vi fremadrettet lettere kan få lov at bruge gymnasiehallen i ferier 

og fridage samt gerne fra kl. 16.30.  

 

Hvad er der sket i de forskellige afdelinger 
Jeg har været igennem hele året via vores hjemmeside, facebook sider og 

nyhedsbreve og har forsøgt at favne alle. 

 

TeamGym  
Første halvår af 2017 var TeamGym repræsenteret med intet mindre end 17 konkurrencehold 

til forbundsmesterskaberne og ambitionerne var ikke til at tage fejl af. De gik efter deltagelse i 

Winners Final. Med så store ambitioner var det derfor også en kæmpe gevinst for TeamGym, 

at de fik hal 3 om onsdagen til træning også. Pludselig kunne vi slå hallerne sammen og der 

kunne springes på kryds og tværs og laves fuld rotation til træningerne. Det er præcis mere af 

det, vi har brug for.  

 

TeamGym Greve Mini 1 og Junior 1 pigehold deltog i Northern Qualifier 2017 i Scotland og 

hjemtog 2 flotte guldmedaljer. 

 

Ved de danske DM kvalifikationer blev TeamGYM også flot placeret og havde hele 5 hold 

placeret i 1. division og videre til Winners Final.  

 

Minsandten om ikke også TeamGym formåede at blive den mest vindende klub i Danmark i 

2017. 

 

TeamGym Greve kunne notere sig for 2 vundne danske mesterskaber, 2 sølvmedaljer og en 

enkelt bronzemedalje. 

Mikro drengene fra Greve vandt Danmarksmesterskabet for denne gruppe og kunne hjemtage 

den eftertragtede pokal og blev dermed det første drengehold fra Greve der vandt en DM titel. 

Greves mini piger vandt Danmarksmesterskabet for minipiger, hvilket Greve tidligere har 

vundet i 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 og nu altså igen i 2017. 

Greves mikropiger vandt sølvmedaljer ligesom Greves juniorpiger, mens Greves minidrenge 

overraskende vandt bronzemedaljer. 

 

 

Trampolin  
Trampolin er stadig i rivende udvikling og vi har nogle meget dygtige springere i Greve. Vi har 

2 springere på landsholdet og fik også en meget flot bronzemedalje ved DM. Mathias Højby 

mailto:info@grevegymnastik.dk


    

Greve Idræts Center  
Lillevangsvej 88  
DK-2670 Greve        

info@grevegymnastik.dk              
CVR 33298994 

 

 

 

Side 3 af 6 

Jensen repræsenterede Danmark ved ungdoms VM (WAGC) i trampolin i Sofia, Bulgarien. 

Trampolin underbygger også bestyrelsen ønske om bedre træningsfaciliteter ved eget 

gymnastikcenter, da det tager meget tid af en træning af skulle sætte trampoliner op og pakke 

dem ned igen. Vi har også nogle meget engagerede trænere i Trampolin, der gerne vil udvide 

paletten til at inddrage dobbeltmini trampolin i træningsudvalget. Noget vi i øjeblikket 

desværre ikke har plads til, men gerne vil arbejde på i kommende sæson. 

 
Team Greve (Grandprix Rytme, Rytmisk Sportsgymnastik og Æstetisk 

Gymnastik)  
Det har igen været et travlt år for Team Greve. 

 

Team Greve er en da de mest vindende klubber indenfor de 3 gymnastikgenre i Danmark og 

fik da også DM guld i Grandprix igen i år med Team Amelit, efter en spændende og tæt sæson 

på senior siden.  

 

Easter Cup vores egen internationale konkurrence, så også nye højder i tilmelding med 60 hold 

fra 6 forskellige nationer. Easter Cup er blevet en stor succes og bestyrelsen er meget stolte af 

det initiativ Team Greve har taget til denne konkurrence. Vi giver hold i Danmark mulighed for 

at konkurrerer internationalt på dansk jord.  

  

Det var også vores 2. sæson med Rytmisk Sports Gymnastik på programmet og her er vi 

stadig nye og i udvikling. Så vi følger spændt med på sidelinjen og ser hvor det bærer hen. 

 

Samlet set har Team Greve i 2017 hjemtaget 8 guldmedaljer samt 7 sølvmedajler og 1 enkelt 

bronze. 

 

Hvad Hvornår Konkurrence Hold Resultat 

DK  Æstetisk DM  Mini 10-12 år Team 

Petit 

Guld 

DK  Æstetisk DM Junior Team Bella  Bronze 

DK  Æstetisk DM  Junior Team Elina Guld 

DK  Æstetisk DM  Senior Team Amelit Sølv 

International  VM Senior Team Amelit Nr. 9 

International  VM Junior Team Elina og Team 

Bella 

 

Grandprix  SM Mikro Team Vivanit Sølv 

Grandprix  SM Piger 8-10 år Team 

Azurit 

Sølv 

Grandprix  SM Piger 10-12 år Team 

Petit 

Guld 

Grandprix  SM Piger 12-14 år Team 

Milet 

Sølv 

Grandprix  SM Senior Team Amelit Guld 

Grandprix  SM Junior Team Elina Guld 

Grandprix  SM Junior Team Bella Sølv 

Grandprix  DM Piger 10-12 år Team 

Petit 

Guld 

Grandprix  DM  Piger 12-14 år Team 

Milet 

Sølv 

Grandprix  DM Junior Team Elina Guld 
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Grandprix  DM Junior Team Bella Sølv 

Grandprix  DM Senior Team Amelit Guld 

 

 

 

 

Idrætsgymnastik  

Idrætsgymnastik har igen i år oplevet en stor tilgang af små nye gymnaster på vores Spring 

og Redskabs hold, som er et begynderstep, hvor der trænes og leges idrætsgymnastik. 

Holdende er en kæmpe succes og stiller store krav til trænerkapaciteter og plads til træning.  

Idrætsgymnastik kunne med stor glæde tage deres nye bommåtter i brug, der også gør at vi 

nu opfylder kravene til internationale konkurrencer. 

Der er gennem hele året leveret meget flotte resultater fra Idrætsgymnasternes side. Ved DM i 

Århus i Maj blev det til 2 sølv og en bronze for hold. 

Desuden vandt gymnasterne fra Greve 5 x Guld, 4 x Sølv og 8 x Bronze i de forskellige 

discipliner (Gulv, Bensving, Ringe, Hest, Barre, Reck og Special øvelsen). 

I november ved DM for hold fik drengene 1 guld og 2 sølv med hjem og pigerne fik en flot 

sølvmedalje. 

I DM trin 7 for pigerne fik de en flot Bronzemedajle – hvilket er super flot, når det var helt nye 

øvelser på nyt trin for pigerne og første gang de stiller op. 

DM individuelt for drengene i november gik også fantastisk med 4 guld ud af 5 mulige. 

Idrætsgymnastik var også flot repræsenteret med tre gymnaster på landsholdet til de Nordiske 

Mesterskaber i Oslo, samt de 2 trænere Bjarke og AP. Drengene leverede nogle meget flotte 

præstationer på landsholdet ved NM. 

Som tidligere skrevet indgik Idrætsgymnastik et nyt samarbejde på træner siden og har lavet 

ny struktur for deres Elitearbejde og har bla. Et tiltag der hedder ”Dannebrog til Tops”. 

Der er gang i udviklingen i Idrætsgymnastik i Greve. 

Sports Acro 

I år er Sports Acro, som afdeling blevet flyttet til Gymnasiets nye hal til træning og det er de 

meget glade for. Der er endelig mulighed for at øve spring til grav og god plads i højden + 

gulv at træne på. Dog ligger træningstiderne lidt sent, da vi først har hallen fra kl. 18:00, så 

der håber vi kan blive lidt tidligere næste sæson. 

Der er også rigtigt flotte resultater i Sports Acro. De blev Danmarksmester i National DK2 

pige-par for 2. år i træk.  

Greve Sports Acro deltog med 7 rutiner til Danmarksmesterskabet hvoraf 5 rutiner fik medaljer 

med hjem. De resterende 2 rutiner fik hver især en flot flot 4. plads. 
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Talenthold Greve blev hårdt ramt da Tjørnelyskolen lukkede og vi derfor ikke længere kan 

tilbyde træning fra kl. 16:00. Pigerne og trænerne har dog fået det bedste ud af det muliges 

kunst og træner nu på livet løs i Gymnasiets nye hal. Pigerne sprudler og knokler på for at 

blive, et af Danmarks bedste opvisningshold. Et mål der blev nået med en utrolig flot 

guldmedajle i GymforLife DK i Juni. 

I juli 2017 deltog de derfor også I GymforLife Challenge i Norge. En kæmpe oplevelse for 

pigerne, som leverede en flot flot præstation, der blev belønnet med en bronzemedajle. 

 

Breddeafdelingen:  

Vi har haft stor tilslutning til vores bredde hold og mange af dem har ventelister. Det er 

tydeligt at se, at der er fremgang i gymnastik. Det er dejligt at se at forældre ønsker at starte 

tidligt til gymnastik med deres små børn. Derfor måtte vi også ændre et børne hold til et 

forældre/barn hold med børn i alderen 2-3 år, da der var stor efterspørgsel i den alders 

gruppe.  

Vores danse, parkour og #spilopper der hopper hold# sprudler derudaf, men masser af 

tilmeldte børn og unge. Vi har også måtte udvide træningstiden her. Vi har stor efterspørgsel 

på flere springhold for drenge og piger i flere aldersgrupper, så vi kunne sagtens udvide 

paletten, hvis blot vi havde instruktørerne. Vores voksenhold er med stor tilslutning og vi har 

flere forespørgsler på fitness o. lign. Det er derfor så dejligt at se, at vi har nogle instruktører 

der har lyst til at udvikle sig og prøve kræfter med nye genre såvel som udvikling af de 

bestående hold. 

Bestyrelsen er derfor utrolig glade for den kapacitet vi har i vores instruktører på bredde siden 

men kan også konstaterer, at vi sagtens kunne bruge flere instruktører. 

 

Stort som småt i bestyrelsen i året der gik: 

Bestyrelsen valgte sidste år på Generalforsamlingen at gå tilbage til det tidligere antal af 

bestyrelsesmedlemmer. Dvs. 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.  

 

Vi har haft et travlt år i bestyrelsen, og vi godt kan mærke, at der trækkes på de kræfter der 

er i bestyrelsen. I en så stor forening er der meget arbejde i løbet af en sæson og vi har bla. 

Lavet følgende: 

 

- Vi har anskaffet nye redskaber.  

- Vi har vedligeholdt og flyttet redskaber.  

- Vi har søgt sponsorater og afholdt sponsormøder  

- Vi har informeret om aflysninger, særarrangementer m.m. i de forskellige haller. 

- Vi har sørget for videreuddannelse af instruktørerne både internt og eksternt. 

- Vi har deltaget i Brugerrådsmøder i Greve Idrætscenter.  

- Vi har deltaget i møder hos GymDanmark  

- Vi har søgt kommunens idrætspuljer  

- Vi har skrevet nyhedsbreve og opdateret Facebook.  
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- Vi har søgt lokaler til den kommende sæson 

- Vi har udarbejdet program 

- Vi har planlagt forårsopvisningen 

- Endelig har vi behandlet store som små henvendelser fra såvel medlemmer, instruktører, 

borgere og samarbejdspartnere.   

 

Vi har også i 2017, haft samarbejde med IFS (Idrætsfritidssekretariatet) og tilbudt 

skolesamarbejder. Dette er et samarbejde der udvikler sig år for år. 

 

Vi har i år måtte sige farvel til såvel en suppleant samt et bestyrelsesmedlem før tid, grundet 

travlhed i deres arbejdsliv. Jeg vil gerne sige tak til Maria Steffensen samt Majken Simonsen 

for deres arbejde i bestyrelsen. Også tak til Lone Boysen som ved generalforsamlingen 

udtræder af bestyrelsen. 

 

Jeg må også erkende, at trods flere henvendelser ud i de enkelte afdelinger samt 

”annoncering” omkring opstilling til bestyrelsen, er der ikke kommet en eneste forælder der 

ønsker at stille op. Vi har modtaget 3 henvendelser i alt og dette er alle fra nuværende 

trænerer i foreningen.  

 

Jeg synes, vi oplever mere og mere, at det er de få der er frivillige og at det er svært at 

tiltrække nye. Stor tak til alle jer der er frivillige.  

 

Alslutningsvis skal der igen lyde en kæmpe tak til alle jer: 

 

Instruktører, frivillige forældre, gymnaster og samarbejdspartnere vi har i Greve Gymnastik og 

Trampolin. Vi har en klub i Greve, som vi alle kan være utroligt stolte af. Vi sætter Greve på 

landkortet, tager et socialt ansvar og udvikler nye talenter, tilbyder gymnastik for alle og har 

en nogle fantastiske ildsjæle. 

  

En særlig tak skal lyde til min bestyrelse for jeres gode sparring og arbejdsindsats. Det betyder 

alt, at jeg har jer omkring mig, i vores arbejde for at udvikle Greve Gymnastik og Trampolin. 

 

TAK 
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