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Endnu engang kan vi kigge tilbage på en god sæson med masser af aktivitet og nye 

tiltag. Det har været en kæmpe fornøjelse at være med til. 

I sæson 19-20 rundede GIFG de 500 medlemmer. Til sammenligning var der 220 

medlemmer i 2010, og det er dermed mere end en fordobling af medlemstallet i løbet 

af de sidste 10 år, hvilket jeg tager som udtryk for, at vi er på rette spor blandt andet 

med foreningens nye profil med fokus på performance- og showgymnastik. Væksten 

har været kontinuerlig i løbet af det sidste årti, men det har bestemt ikke bremset 

væksten, at vi siden indvielsen af springcenteret den 10. marts 2018 – for præcis 2 år 

siden – har fået så dejlige faciliteter at boltre os i. Tværtimod. 

Det er en fornøjelse at være i springcenteret til træning og se, hvor meget energi både 

trænere og gymnaster lægger for dagen. Der er altid en fremragende stemning, og 

trænerne kan ikke roses nok for deres eminente evne til at få børn, unge og voksne til 

at udvikle sig. Der sker virkelig noget.  

Det er positivt, at der er så god tilslutning på holdene, men det betyder selvfølgelig 

også, at der til stadighed kræves flere trænerressourcer. Vi tilstræber at skabe 

trænerteams omkring de enkelte hold, dels så en enkelt træner ikke står med det hele 

selv, men også så man kan være træner, selv om man ikke nødvendigvis kan træne 

holdet flere gange om ugen. Det kræver god koordinering og samarbejde blandt 

trænerne, men det fungerer faktisk ret fint og giver bedre fleksibilitet for den enkelte. 

Vi arbejder hele tiden på at tiltrække nye træneremner, og da de ikke just hænger på 

træerne, er vi nødt til at arbejde mere fokuseret med trænerrekruttering – og 

naturligvis fastholdelse af eksisterende trænere. Det er en opgave, der naturligt 

kommer til at fylde mere, efterhånden som vi bliver flere og flere medlemmer. Hvis 

der er gode idéer, modtager vi dem med kyshånd. 

I sensommeren deltog drengetrænerne i DGIs projekt ”10.000 på 10”. Et projekt, der 

gik ud på at få 10.000 drenge til at lave gymnastik i løbet af 10 dage. GIFGs 

drengetrænere inviterede drengene på Gadstrup Skole til workshop i springcenteret, 

og så blev der ellers lavet en masse drengegymnastik sammen med et par instruktører 

fra DGI. Mange af drengene fik en så god oplevelse, at de gerne ville mere, og det har 

betydet en fin tilgang på drengeholdene i den forgangne sæson. Nu arbejder 

trænerne på fastholdelse og yderligere rekruttering – hvis vi kender dem ret, lykkes 

det sikkert. Der er stor forskel på drenge og piger motorisk og mentalt. De fungerer 

fint sammen i Big Jump, men det betyder også rigtig meget for dem at have deres 

egne, kønsopdelte hold, hvor drenge kan være drenge og piger kan være piger, og vi 



holder derfor fast i særskilte drenge- og pigehold, når børnene først når 7-års alderen. 

Det vil vi blive ved med. 

Samarbejdet mellem alle foreningens springhold om Big Jump opvisningerne har vist 

sig at være en kæmpe succes. Det giver ikke bare ungerne nogle fantastiske fælles 

oplevelser, hvor de lærer hinanden at kende på tværs af hold og årgange, men de 

yngste ser i den grad også op til de store – ikke kun for gymnastisk kunnen, men også 

for menneskelige egenskaber bl.a. som gode og omsorgsfulde kammerater. Big Jump 

skaber samhørighed og fællesskab, og den enkelte lærer værdien af, hvor meget mere 

vi kan, når vi er del af et forpligtende fællesskab. Det er god læring at få med sig videre 

i livet. Herudover gør det også oprykning til et nyt hold meget nemmere, for man 

kender jo allerede mange af de nye holdkammerater i forvejen, og så er det slet ikke 

så farligt at skulle noget nyt. På trænersiden er der også mange fordele at hente, da 

trænerne henter masser af inspiration hos hinanden og er gode til at videndele. Det 

er på godt nydansk rent win-win. Big Jump kræver stor koordinering og samarbejde 

blandt trænerne, og jeg vil gerne på foreningens vegne sige jer tak for de mange 

ekstra timer, I lægger i Big Jump. Det er et stort arbejde, og I fortjener alverdens 

anerkendelse for indsatsen.  

Anerkendelse af de frivillige betyder meget og må endelig ikke glemmes. Det var 

derfor et rigtig godt skulderklap, at GIFG – ud af mere end 40 indstillede foreninger - 

var blandt de tre nominerede til titlen som ”årets forening” i DGI Midt- og 

Vestsjælland i foråret 2019. Tårnborg IF løb ganske vist med titlen, men GIFG fik 

bestemt også fortjent anerkendelse for det store, fremragende frivillige arbejde. Det 

giver mig anledning til endnu engang at give berettiget ros og sige en kæmpestor tak 

til mine medkumpaner i bestyrelsen, de mange trænere og hjælpetrænere samt en 

god flok frivillige, som træder til med løsning af alt fra madlavning, syning af 

tørklæder, bygning af skab, klargøring til opvisning, transport af redskaber og 1.000 

andre ting. I fællesskab lykkes vi med at drive en god forening, og vi kan kun gøre det, 

fordi så mange er villige til at yde en indsats. Tak. Og jeg satser selvfølgelig på, at I 

fortsætter det gode arbejde. 

På den gymnastiske front har der også været ekstraordinær anerkendelse. 

Grevinderne blev igen udtaget til at repræsentere Danmark ved Gymnastradaen, der 

i 2019 blev holdt i Østrig, og pigerne skulle ydermere optræde ved Nordisk Aften 

sammen med DGIs Verdenshold og Ollerup. Det er simpelthen en præstation ud over 

det sædvanlige og noget, som intet andet dansk hold kan bryste sig af at have opnået 

så mange gange som jer. Stor ros til trænerteam og piger. I har berettiget grund til at 

være stolte, men personligt glæder det mig særligt, at I havde en fantastisk tur 

sammen, som var med til at gøre jeres gode kammeratskab og fællesskab endnu 



bedre. Gymnastikken er jeres fælles interesse, og I er hamrende dygtige til det, men 

på den lange bane er det faktisk mindst lige så vigtigt, at I på jeres hold skaber 

venskaber for livet – og det gør I.  

I den forløbne sæson har vi investeret en hel del i uddannelse af trænere og 

hjælpetrænere. I sensommeren afholdt vi i samarbejde med GymDanmark intern 

uddannelsesweekend, hvor trænerne tog forskellige Springsikker-uddannelser, og 

hjælpetrænerne fik et udvidet hjælpetrænerkursus. Det var en god og meget lang 

weekend med undervisning fra tidligt lørdag morgen til sent søndag. Deltagerne var 

godt brugte ved kursets afslutning, men alle bestod deres afsluttende eksaminer og 

var dermed rustet til at træne gymnasterne med endnu større kvalitet. Det er et stort 

arbejde at arrangere sådan en kursusweekend, men det giver rigtig god mening at 

gøre det internt, for deltagerne uddannes i vante omgivelser og kan efterfølgende 

bruge vores faciliteter bedst muligt, det giver et fantastisk sammenhold på tværs af 

hold, og samtidig er det en økonomisk fordel for foreningen at arrangere selv, da vi 

kan sende ca. dobbelt så mange på kursus for de samme penge. I den forbindelse vil 

jeg gerne sige en ekstra tak til køkkenholdet, der sørgede for samtlige måltider og 

mellemmåltider til de ca. 70 kursusledere, deltagere og kaniner – underviserne på 

kurserne havde da også stor ros til forplejningen, som var klasser over det, de ellers 

oplever rundt omkring i landet. Det er slet ikke så tosset at få 5 damer til at indtage 

skolekøkkenet, og vi håber, at de kan lokkes til det igen en anden gang.  

På grund af den igangværende udvidelse af Ramsøhallen har vores voksenhold i år 

trænet i SFO-salen. Det har fungeret, men det er ikke nogen hemmelighed, at det ikke 

har været en dans på roser, da salen har budt på udfordringer som manglende 

belysning, dårlig luftkvalitet, manglende rengøring og et ustabilt musikanlæg. Vi 

glæder os rigtig meget til, at de voksne inden længe får bedre forhold i den nye sal, 

og det kan jeg heldigvis love dem, at de gør. På trods af udfordringerne har vores 

dygtige instruktører formået at tiltrække og fastholde voksengymnasterne, og det kan 

de kun, fordi de netop er så dygtige, som tilfældet er. Det er en stor glæde, at 

instruktørerne fortsætter i sæson 20-21, og vi kan glæde de voksne med, at der også 

kommer et par nye ting på programmet.  

I bestyrelsen har vi ud over ”alt det sædvanlige” arbejdet lidt ekstra med fundraising 

og kommunikation/synliggørelse. I efteråret holdt vi således en kursusaften med to 

DGI-konsulenter, der kom med en masse spændende input til bestyrelsen, og vi fik en 

rigtig god dialog med dem om udvikling også på disse områder. Vi prøver hele tiden 

på at udvikle og forny for at lave endnu bedre tilbud til gymnasterne, og det er 

væsentligt både at få input fra landsorganisationerne og fra medlemmerne. En aften 

som i aften er en oplagt mulighed til at få dialogen med medlemmerne, men vi må ud 



fra antal fremmødte desværre konstatere, at vi endnu ikke har fundet den rigtige 

løsning på at få folk til at møde op og give deres mening til kende. Jeg nægter at tro 

på, at vi ikke kan blive bedre, men vi mangler at knække koden til, hvordan vi får 

direkte fat i medlemmernes ønsker og kritik. 

GIFG har ud over gymnastikken to andre aktiviteter:  

Krocketafdelingen, hvor en flok – primært lidt ældre – mennesker mødes på 

boldbanerne hver mandag og torsdag kl. 9.30 og spiller krocket. De er gode til det: en 

del af dem har de sidste par år været på instruktørkurser, og i 2019 blev Majbritt 

Petersen såmænd Danmarksmester i enkeltmandsrækken. Vi kunne først i februar 

derfor være med til at hædre Majbritt til RIUs Idrætsfest, hvor hun bl.a. var på scenen 

for at hilse på borgmesteren og få en velfortjent erindringsgave. Krocketafdelingen er 

bestemt kommet for at blive og kan senere i år fejre 20 års jubilæum. Bestyrelsen skal 

inden længe mødes med krocketinstruktørerne for at få afklaret, hvordan vi bedre 

kan understøtte deres fine arbejde.  

Og så er der bordtennis. Det er lykkedes at få et godt bordtennishold op at stå med 

16-17 drenge, og det er en fornøjelse at se, hvordan de går op i det. Da Gry startede 

sæsonen op, var det med spænding i maven, men det blev hurtigt en succes, og vi har 

måttet købe ekstra bordtennisborde, da GIFs borde hurtigt viste sig ikke at være nok, 

medmindre drengene skulle spille ”rundt om bordet” hele tiden. Tak til GIFs 

aktivitetspulje og GIFs Venner for støtte til bordene. Næste step bliver, at drengene 

skal have lidt mere spilletid i den kommende sæson, da en time er i underkanten. Gry 

vil gerne have noget mere træneruddannelse, og så er der nok også behov for at finde 

en hjælpetræner. Det arbejder vi videre på. Om aktiviteten på sigt bliver så stor, at 

der skal etableres en særskilt bordtennisafdeling, må tiden vise, men indtil videre har 

vi det fint med at skabe noget nyt – også selv om det ikke lige er gymnastik. Vi synes, 

at det vigtigste er, at vi får skabt nogle gode idrætstilbud til børn, unge og voksne, og 

at der er noget for enhver smag. 

Sluttelig vil jeg gerne sige tak til GIFGs sponsorer, øvrige bestyrelsesmedlemmer, 

trænere og hjælpetrænere, forældrehjælpere og alle de andre frivillige, der er med til 

at gøre det muligt. Jeres bidrag hver især gør en stor forskel og er med til at gøre det 

muligt også at fortsætte i sæson 20-21. Tusind tak. 

 

Hanne Roslyng-Stilou, formand GIFG 

 

  


