
Årsberetning SKIF Gymnastik 2020 

 

Året 2020 har været anderledes for alle – dette gælder også for SKIF’s Gymnastik afdeling. Dog er 

én ting sikker og vis, vi har været rigtig gode til at hjælpe og stå sammen i SKIF – dette gælder 

både i trænerstaben, udvalget/udvalgene men ikke mindst har vi nogle fantastiske gymnaster og 

forældre/pårørende, som er gode til at hjælpe! 1000 TAK for det.  

En af årets store succeser var overnatningsarrangementet i Teglgårdshallen i slutningen af januar. 

Vores dygtige trænere ydede en stor indsats for at arrangementet kunne lykkes, så der var rig 

mulighed for at deltagerne kunne øve sig både på spring og rytme.  

I marts nåede vi lokalt at få lov til at afvikle opvisningen 2020 med følgende antal besøgende:  

165 voksne og 15 børn, lidt mindre end i 2019. 

Gæsteholdet måtte desværre trække sig grundet COVID-19. Efter opvisningen var der kaffe og 

kage. Igen i år havde en masse frivillige bagt kage, der skal lyde en stor tak til dem.   

Da områdeopvisningen samt årets byfest blev aflyst kunne vi i år desværre ikke vise, hvad SKIF’s 

gymnastikafdeling har at byde på. Vi håber på at kunne vise dette snarest.  

 

Hold Træner Hjælpetræner/Holdmutter 

Mandehørm Jesper  

Friske Damer Lisbeth og Camilla  

Puslinge Hanne og Charlotte Mads H, Nicolai, Martha, Ella, Nicoline, Marie og 

Christina  

Forældre/Barn Janie og Christina  

Rytme Maria L, Lærke og Ninna  

Lille spring Ronnie, Ronni og Daniel Maria L, Mads L, Tim, Maria A og Lise 

Store spring Ronnie, Ronni og Daniel  

 

Sæsonopstart for sæsonen 20/21 for trænere, hjælpetrænere og udvalg blev i år til en lille kom-

sammen i Værestedet. Arrangementet bød på diverse konkurrencer samt optagelse af en film, så 

trænerne kunne vise de kommende gymnaster, hvad sæsonen 20/21 skulle bruges til. En hyggelig 

aften, hvor lattermusklerne også blev brugt og dejligt at mærke en stor opbakning til udvalgets idé. 

Desuden blev aftenen også brugt på at snakke om, hvordan SKIF’s gymnastikafdeling skulle 

forholde sig til COVID-19.  

I 2020 kom gymnast antallet op på 110 tilmeldte – rigtig flot fremgang! Dette skyldes blandt andet 

også at Friske Damer er startet op og er blevet en succes. 



Trænerne på puslingeholdet har været på ”Abe-kursus” og de fik noget rigtig brugbart som de har 

kunne tage med videre til træning af Puslinge-holdet. De andre har fået tilbudet om kurser, men de 

har ikke ønsket dette, men har været gode til at indhente information/inspiration fra diverse 

internetsider.  

I udvalget 2020 skete der lidt forandringer. Først på året valgte Lise Larsen at træde af som formand 

og jeg blev valgt ind som formand. Heidi Birch Andersen forlod udvalget inden sæsonstart, Maria 

Sveistrup gik også af i efteråret – vil gerne benytte lejligheden til at sige 1000 tak for jeres kæmpe 

indsats som udvalgsmedlemmer. Vi fik Marie-Louise Wulff og Vibeke Lund ind. Så udvalget anno 

2020 består af: Lise Larsen, Fanny Carlsen, Marie-Louise Henriksen, Vibeke Lund og undertegnet.  

I 2020 har vi købt og solgt redskaber. Vi har købt en brugt trampolin, nye side/endekasser til vores 

madrasser, diverse bolde og redskaber til de små (Forældre/barn og Puslinge holdet). Vi har fået 

solgt den ene af vores rullemadras og vores store airtrack med dertil hørende tilbehør. Dette gjorde 

vi på baggrund af at vi ikke fik brugt dette tilstrækkeligt og derfor hellere ville have noget brugbart.  

Stort tak til ledere, hjælpetrænere, udvalg, gymnaster og frivillige hjælpere for at yde en fantastisk 

indsats i 2020. 

 

 

Formand for SKIF Gymnastik  

Christina Hedegaard 

 

 

 

 

 


