
Årsberetning SKIF Gymnastik 2021 

 

Året 2021 startede igen med restriktioner, som medførte at vi måtte aflyse alt form for gymnastik. 

Dette gjorde, at årets overnatning, gymnastikopvisninger og andre arrangementer vi skulle have 

deltaget i, blev aflyst.  

Inden sæsonen 21/22 rigtig startede valgte et par trænere at springe fra, men vores øvrige trænere var 

fleksible og dermed lykkes det at få sat et fint team sammen af trænere på de forskellige hold.  

Hold Træner Hjælpetræner/Holdmutter 

Mandehørm Jesper  

Friske Damer Lisbeth   

Puslinge Hanne og Charlotte Martha, Tanja, Maja, Oliver, William og Beata 

Forældre/Barn Christina  

Dance 

Monkeys 

Maria L, Sille og Ella  

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

Store spring Ronnie, Ronni og Daniel  

 

Sæsonopstart for sæsonen 21/22 for trænere, hjælpetrænere og udvalg blev i år til en lille kom-

sammen i Værestedet. Arrangementet bød på rundbold og hygge. En hyggelig aften, hvor 

lattermusklerne også blev brugt. Desuden blev aftenen også brugt på at snakke om, hvordan SKIF’s 

gymnastikafdeling skulle forholde sig til den kommende sæson.  

D.8/20-21 var der Genstart Gymnastikken i Teglgaardshallen fra 3.-6. klasse. Et arrangement som 

kun kunne lade sig gøre, idet DGI Billund og kommunen/skolerne havde et samarbejdet omkring det 

og ikke mindst fordi, at vores træner/hjælpetræner stod klar til at tage på workshop og hjælpe til på 

dagen. Kæmpe TAK til jer for at kunne gøre det muligt for skolebørnene at afprøve, hvad der kan ske 

til en gymnastiktime. Det var en rigtig hyggelig formiddag, hvor skolebørnene fik lov at være på/i 

redskaberne og lærte en rytmeserie. Der blev grint og hygget.  

D. 2/10-21 var hjælpetrænerne på puslingeholdet på ”mini-hjælperkursus” i Grindsted, og de fik noget 

rigtig brugbart, som de har kunnet tage med videre til træning af Puslinge-holdet. De andre har fået 

tilbuddet om kurser, men de har ikke ønsket dette, men har været gode til at indhente 

information/inspiration fra diverse internetsider.  

D. 3/10 havde vi Foreningensdag i kommunen, hvor SKIF gymnastik stod klar med en redskabsbane, 

og der var mulighed for at lære en rytmeserie. En hyggelig time, hvor børnene havde en fest med at 

svinge hofterne, hoppe/rutsche og springe for fulde gardiner.  

 



I 2021 kom gymnast antallet op på 88 tilmeldte – lidt tilbagegang! Dette skyldes blandt andet, at 

Friske Damer og Dance Monkey ikke havde nok tilmelde, og derfor blev holdene ikke til noget.  

Der skal lyde et stort tak til ledere, hjælpetrænere, udvalg, gymnaster og frivillige hjælpere for at yde 

en fantastisk indsats i 2021. 

 

Formand for SKIF Gymnastik  

Christina Hedegaard 

 

 

 

 

 


