
Årsberetning for gymnastik 2016/2017 
 

 

 

Sæsonen 2016/2017 kom i gang med mange glade instruktører, hjælpere og gymnaster på alle hold. 

 

Desværre manglede vi i denne sæson en instruktør på forældre/barn-holdet, men dette betød 

heldigvis ikke, at holdet måtte aflyses. Forældrene valgte at tage udfordringen op og klarede selv at 

gennemføre sæsonen med opbakning fra Maria Pedersen. Og da Dorthe Magezi kom tilbage på 

holdet efter sin fødsel hjalp hun også med at holde styr på tropperne.  

Gudskelov har Dorthe lovet at hun vil være instruktør på holdet igen i den kommende sæson og det 

er vi selvfølgelig meget glade for.  

 

Vi oplevede som altid mange nye og gamle gymnaster i alle aldre der udfordrede sig selv og deres 

gymnastiske formåen på alle hold. Og lige meget hvilket hold man kom omkring var der en fælles 

ting der gjorde sig gældende, nemlig glæden ved gymnastikken og den gode stemning. Dette gjaldt 

både børn og voksne, kvinder og mænd på alle hold. 

 

Foreningens hockeyhold var igen i år velbesøgt og omkring 10 mænd gav den hver uge fuld gas 

med masser af sved på panden. 

 

 

December måned bød sædvanen tro på en succesfuld juleafslutning med mange glade børn og 

voksne. Også i år fik vi besøg af en veloplagt julemand og alle dansede glade om juletræet i fælles 

sang. 

 

 

I marts var det igen tid til den årlige gymnastikopvisning. Det blev traditionen tro en rigtig hyggelig 

dag med masser af gymnastik, folkedans og judo.  

Foreningens gymnastikinstruktører var som altid klar med sjov og ballade i deres 

instruktøropvisning som indøves om formiddagen inden opvisningen begynder og som altid 

instrueres af Maria. 

Dagen blev rundet af med en flot opvisning fra NFE. 

 

Også i år havde vi et godt samarbejde med Søndersø GF omkring lokalopvisningerne, hvor de 

hjælper os ved indgangen til vores opvisning og vi ligeledes hjælper ved deres opvisning. 

Ligeledes hjalp instruktører og hjælpere fra Særslev GF ved en flot men lang DGI-opvisning i 

Søndersø, hvor flere af foreningens hold også var på gulvet og viste hvad de havde lært i løbet af 

sæsonen.  

Dette er en opvisning som afholdes i samarbejde mellem Særslev GF og Søndersø GF og hvor 

indtægterne fra indgangen går til foreningerne. 

 

 

Sæsonen 2016/2017 var alt i alt en rigtig god sæson med masser af flot gymnastik både på børne- 

og voksenholdene. 

 

 



Sæsonen 2017/2018 nærmer sig nu, forhåbentligt med en masse nye gymnaster og også nogle nye 

instruktører. Velkommen til alle instruktører og hjælpere. Gudskelov kan vi i år sige at alle hold er 

dækket ind med mange dygtige og glade instruktører og hjælpere 

 

 

Til sidst skal lyde en stor tak til alle instruktører, hjælpere og gymnastikudvalget for en rigtig god 

sæson 2016/2017. Uden jeres store hjælp var Særslev GF ikke den store og velfungerende forening 

som den er i dag.  

 

 

Ligeledes en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i sæsonen 2016/2017  

 

 

 

Maibritt Thomsen  

Gymnastikudvalgsformand ved Særslev GF 

 


