
 
 

Sikke en sæson. Den rummer det hele: hverdag, de vildeste opture og en forfærdelig nedtur! Men 

faktum er, at GIFG stadig er her, vi har lavet en masse gymnastik det sidste år, og det bliver vi ved 

med.  

Umiddelbart efter sidste års generalforsamling afviklede vi den årlige lokale gymnastikopvisning, 

hvor Gymnastikefterskolen Stevns var på besøg og sluttede dagen med et brag af en opvisning. 

Ramsøhallen var fyldt til bristepunktet, og der blev i dagens løb vist rigtig meget fremragende 

gymnastik. Hænderne var helt oppe over hovedet, og alle var glade. 

Marts og april måned gik med sædvanlig træning og deltagelse i opvisninger og konkurrencer rundt 

omkring. Der var god aktivitet og gejst, og trænere og gymnaster gav den fuld gas på både børne- 

og voksenhold.  

Den 21. maj afviklede kettlebell-folkene i samarbejde med Kettlebell Sport Danmark årets DM i 

kettlebell – et arrangement som de fik meget stor ros for. Det var der også grund til, for det klappede 

på alle måder og var godt tilrettelagt. På det sportslige plan kunne vi næsten heller ikke få armene 

ned, for de lokale helte var alt andet end beskedne, da der skulle fordeles medaljer: Frida Berg, 

Christian Elkvist, Morten Sørensen, Mads Henningsen og Pierre Maagaard Knudsen snuppede DM 

guld – nogle af dem endda i flere discipliner, og Dorrit Dilling, Lars Nørredal og Sofie Dilling vandt 

DM sølv. Vildt ganske enkelt! 

5 dage efter viste verden sig fra en anderledes grim side: En ellers dejlig torsdag eftermiddag 

brændte Ramsøhallens hal 2, og med den gik alle vores redskaber op i røg! Hvad søren gør man så??  

Telefon og mail var glødende, og allerede om fredagen var det lykkedes at finde træningstider og 

låneredskaber til de gymnastikhold, der endnu ikke havde afsluttet sæsonen. Midt i al elendigheden 

var det fantastisk at opleve, hvordan flere naboforeninger var villige til at hjælpe, og der skal lyde 

en ekstra tak til Viby Idrætsforenings Gymnastikafdeling, som velvilligt udlånte deres redskaber, så 

vores hold kunne træne sæson 2015-2016 færdig i Dåstrup, og ikke mindst så vores drenge og 

juniorpiger kunne træne frem til deres rejse til Tjekkiet i sommerferien. Det var skønt at opleve et 

sådant sammenhold og vilje til at hjælpe.  

Resten af maj og juni gik i stor udstrækning med at sikre et alternativt træningssted til sæson 2016-

2017. Heldigvis greb Roskilde Kommune straks bolden, da jeg foreslog genhusning på Flyvestation 

Skalstrup. Med Skalstrup-løsningen er vi stadig i vores lokalområde, og vi kan lave gymnastik. Godt 

nok kunne vi ønske os bedre akustik, kortere vej for skolebørnene, at flere hold ikke skulle træne 

samtidig og mere plads til redskaber, men når alternativet er en brændt hal og ingen gymnastik, er 

vi trods de småudfordringer godt tilfredse, og vi skal nok klare os igennem lidt tid på udebane. Tak 

til Roskilde Kommune og Flyvestation Skalstrup for at gøre det muligt.   

Alle redskaber gik som sagt op i røg. Heldigvis var de forsikret, men hen over sommeren og efteråret 

pågik alligevel et stort arbejde med at lave kartotek over det hele, finde gamle fakturaer frem, 

indhente tilbud på nye tilsvarende redskaber, føre dialog med forsikringsselskabet om erstatning og 

efterhånden få genanskaffet det meste. Det var rart – rigtig rart – da forsikringssagen langt om 

længe kunne lukkes i december måned. Vi er stadig ikke oppe på fuld styrke rent redskabsmæssigt, 



 
 

men det skyldes alene manglende opbevaringsplads på Skalstrup. Nu skal det ikke forstås sådan, at 

der kun står en gammel afsuttet rullemåtte og et springbrædt på Skalstrup! Det er langt fra tilfældet. 

Der er indkøbt nye redskaber for over ½ mio. kr., men vi mangler lige den sidste ”creme”, som vi af 

pladsmæssige hensyn først kan indkøbe, når vi skal tilbage til Ramsøhallen, og det ser vi frem til.  

Midt i alt det triste omkring branden kan vi glæde os over, at udbygningen af Ramsøhallen – i hvert 

fald for så vidt angår springcenter – er rykket frem, og efter planen skal vi til november hjem til en 

genopbygget hal 2, der ovenikøbet er udvidet, så der langt om længe kommer ordentlige 

tilløbsforhold og springfaciliteter i form af nedgravede stortrampoliner, pomfritgrav og springgrave 

med fastskum. Vi glæder os simpelthen som børn i en bolsjebutik til efteråret – og så vil alle de 

sidste 9 måneders møder, undersøgelser, spekulationer, diskussioner, frustrationer og søvnløse 

nætter være forsvundet som dug for solen. Det bliver godt.  

Når det så er sagt, så udestår der stadig et kæmpearbejde for alle GIF-afdelinger, Ramsøhallens 

bestyrelse og hele lokalsamfundet 4621 med at gøre politikerne i Roskilde Kommune begribeligt, at 

de IKKE er færdige med at udvide Ramsøhallen. Vi mangler stadig – og det kan kun gå for langsomt 

– at få udvidet Ramsøhallen fortil med nyt motionscenter, cafe og træningsområde til 

circlecross/kettlebell. Behovet er kæmpestort, da de aktive i dag står som sild i en tønde i 

motionscenteret og boxen. Der kræves handling og ikke mindst økonomisk støtte fra kommunal 

side. Vi er langt fra i mål med udvidelsen af Ramsøhallen, men der er trods alt taget et første skridt. 

Nu skal vi så også have taget de næste! 

I juli måned var drengene og juniorpigerne en tur i Tjekkiet, hvor de deltog i et stort 

gymnastikstævne. Ud over opvisninger og workshops blev det til en masse gode udflugter, og 

ungerne fik sig ”en ordentlig én på opleveren”. Den slags skal også til, når vi skal fastholde vores 

børn og unge, og det er simpelthen en fornøjelse at have trænere, der gang på gang bruger en masse 

dyrebar ferietid på foreningens gymnaster. Tusind tak til jer. 

Da sæson 2016-2017 startede, var det med mange ekstraopgaver til følge. Alle gymnaster og 

trænere skulle have ekstra informationer om det nye træningssted, til alle holds første træninger 

på Skalstrup blev der sat skilte og flag op, så de kunne finde vej, vi agerede hjemmeværnsmænd 

efter bedste evne, så parkering og kørsel i nye omgivelser blev indlært, der var løbende dialog med 

flyvestationen, vi flyttede og slæbte redskaber til den helt store guldmedalje, der måtte ageres 

hurtigt, når musikanlægget pludselig ikke fungerede, der manglede jackstick osv. osv. Det var vist 

meget heldigt, at Tina var på barsel, og at jeg havde taget ferie. Ellers havde sæsonstarten været 

noget mere problematisk – men det gik da. 

Turene til Gunslevholm og Sorø har været ekstra velkomne i år, hvor vi bl.a. har manglet 

springgraven i den daglige træning, men trænerne har heldigvis taget det hele med overskud og 

knusende ro, udfordringerne er blevet løst hen ad vejen, og trods masser af nyt er de lykkedes med 

at fortsætte træningen og videreudvikle de mange skønne gymnaster. Det er altså godt gået. 

Circlecross og kettlebell-holdene var kun kortvarigt berørt af branden og havde mindre end en 

måned, hvor de måtte undvære boxen, indtil der var renset af igen. Sportsligt kører de fortsat helt 

forrygende. Circlecross-holdene er godt fyldt op, der er kommet TRX-træning 2 gange om ugen, og 



 
 

kettlebell-konkurrenceholdet er fuldstændig ustyrligt: ud over de mange DM-titler var Pierre og 

Mads til EM, hvor Pierre tog 1 guld og 2 sølvmedaljer med hjem. Til VM i Torino vandt Pierre ikke 

mindre end 2 guldmedaljer og 1 sølvmedalje, Mads snuppede 1 sølv og 1 bronze, og Lars 1 guld og 

1 sølv. I december var der VM i kettlebell marathon i Sønderborg, hvor Pierre, Lars, Dorrit, Mie, og 

Frida igen hev guldmedaljer hjem. De er faktisk lidt svære at holde styr på rent medaljemæssigt, 

men det ”problem” lever vi gerne med. 

Samme weekend som marathon VM i Sønderborg var 5 af vores dygtige springere til individuel 

springcup i Silkeborg. Over 1.000 springere deltog, heriblandt Emil, Nicolai, Sylvester, Karl Emil og 

Emma. Emil og Nicolai sprang godt, men nåede ikke finalen. Juniordrengene Sylvester og Karl Emil 

sprang sig i finalen, og Emma fra seniordamerne sprang sig til sølv på bane og bronze på trampet. 

Hvad kan det ikke blive til, når vi lige om lidt har væsentlig bedre faciliteter at træne i?  

Hen over efteråret og vinteren har vi arbejdet med re-certificering i forhold til projekt KIB – Kvalitet 

i Børnegymnastikken. Til opvisningen om små 14 dage kommer Gymdanmark på besøg for at tildele 

GIFG KIB-certificeringen igen. Det er alfa og omega hele tiden at få opgraderet instruktørernes 

færdigheder og viden, og KIB-projektet er med til at sikre en rød tråd i undervisningen på vores 

børnehold og ikke mindst sikre, at der er god kvalitet i børnegymnastikken. 

Herefter er vi klar til at gå i gang med projekt Springsikker Forening. Det er et projekt, hvor 

foreningen med bistand fra Gymdanmark og DGI gennemgår et 360 graders eftersyn med særlig 

fokus på springsikkerhed. Det bliver et stort projekt, der vil kræve mange timers indsats, men vi 

forventer, at det vil være alle timerne værd, og derfor går vi i gang. Vi skal hele tiden tilbyde vores 

gymnaster det bedst mulige, og det kan vi kun, hvis vi udvikler os som forening, skaber optimale 

rammer omkring gymnastikken og uddanner vores instruktører så godt som overhovedet muligt. Vi 

kommer derfor til at dykke ekstra dybt i kursuskassen i det næste års tid, men er overbevist om, at 

det vil være det hele værd. 

2016 var på mange måder et vanskeligt år med voldsomt mange udfordringer, men når jeg ser 

tilbage, lykkedes det faktisk at løse udfordringerne, få lavet en dejlig masse forskellige former for 

gymnastik og endda komme styrkede ud af situationen.  

Når vi så kan se frem til at rykke ind i nye faciliteter til november - ja, så tegner 2017 til at blive et 

lige så fantastisk år, som 2016 på nogle områder var fuldstændig forfærdeligt, og så tager man jo 

straks igen de positive og optimistiske briller på. 

Til slut en stor tak til vores trænere og hjælpetrænere for deres ihærdige indsats, tak til den øvrige 

bestyrelse for godt samarbejde og ikke mindst tusind tak til vores sponsorer for jeres uvurderlige 

støtte.  

 

Hanne Roslyng-Stilou, formand 


