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Beretning for KIG
Sæson
Sæsonen 2014/15 har også været god for KIG afdelingen i Skive Gymnastikforening.
Vi har oplevet en stor fremgang i medlemsantallet som nu tæller omkring 66
gymnaster, hvoraf hovedparten ligger i alderen 6 til 10 år. Så KIG afdelingen har haft
et stort rekrutteringsgrundlag i den forgangne sæson, hvilket har bevirket at hele 6
nye gymnaster er rykket op på eliteholdet.
For at vi også i fremtiden kan sikre et jævnt rekrutteringsgrundlag, har vi i KIG
afdelingen valgt at lade os ATK certificere.
ATK står for ”aldersrelateret træningskoncept”, og er udviklet med støtte fra Team
Danmark. Konceptet har til formål at skabe en national ramme for talentudviklingen
inden for Idrætsgymnastik, hvor gymnasten er i centrum, og hvor det generelle
niveau i Danmark øges. ATK skal danne grundlag for et system, som skal sikre, at
gymnasterne får de bedste betingelser for træning, som både tager højde for deres
alderstrin og individuelle udvikling. Vores instruktører har allerede været på de
første kurser, og er nu godt klædt på til at bruge ATK som et værktøj i træningen,
som i fremtiden vil blive mere struktureret og derved får vi også mere kvalitet ind i
træningen. Selve certificeringsbeviset forventer vi at modtage i efteråret 2015.
I 2015 er vi også stolte over, at vi fra Skive GF har 3 gymnaster med på landsholds
bruttotrupperne. Sofie Søgaard i Talentrækken og Line Søgaard og Michelle
Hulegaard Lyng i Boblerrækken. Og med den nye fremtidige struktur for KIG
afdelingen i Skive, er jeg sikker på, at flere af vores unge talenter vil følge efter.
Vi har også haft endnu et godt år i Jebjerg. Vi har et rigtig godt samarbejde med
Sport & Event Center Jebjerg. I denne sæson har vi afholdt 3 store konkurrencer,
som stiller store krav til både Sport & Event Center Jebjerg og forældregruppen i
KIG, og heldigvis høster vi stadig meget ros for vores konkurrencer både fra
deltagere og publikum.
Vores egen Jysk Open konkurrence som normalt afholdes i efteråret, blev i 2014
afholdt med lidt færre antal tilmeldte gymnaster end tidligere. Dette mener vi
skyldes de mange konkurrencer der er kommet med indførelsen af det nye Trinsystem. Vi har derfor valgt at udskyde afholdelsen af Jysk Open 2015 til januar 2016,
i håb om, at kunne tiltrække flere gymnaster.
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Af samme grund valgte vi også at aflyse vores årlige juleopvisning. Den har vi derfor
omdøbt til en almindelig KIG opvisning, og den afholdes lørdag d. 13/6-15 kl. 13.00 i
Jebjerg. Og her har alle vores KIG gymnaster lige fra begyndere til elite mulighed for
at vise hvad de kan, krydret med lidt show og danserytmer.

Sportslige resultater
Kvindelig Idrætsgymnastik er jo en konkurrencesport, og vi kan se tilbage på en
sæson med meget flotte sportslige resultater.
I weekenden d. 10. og 11. maj 2014, var KIG afdelingen vært for DM trin 4-6, og her
blev det til en flot 1. plads og DM guld til Skive´s Sarah Frøslev all-arround i trin 4,
samt guld på hest, sølv på bom og bronze i barren. Og netop denne flotte
præstation af Sarah udløste en invitation til Skive Kommunes hyldning af Mestre
2014.
Derudover er vi også stolte af, at nogle af vores mindste gymnaster formåede at
hente hele 2 Jyske Mesterskaber hjem i holdkonkurrence for både trin 3 og trin 5.
I de individuelle konkurrencer kan vi også være med, det beviste både Sarah Frøslev
og Sofie Søgaard, da de begge blev Jyske Mestre i henholdsvis trin 7 og 8 allround.
Derudover blev det også til en del disciplin-medaljer, hele 21 medaljer og 7 JM titler
blev vundet af 6 forskellige gymnaster.

Økonomi
Økonomien i en eliteafdeling er altid en udfordring. Vi har heldigvis nogle meget
hjælpsomme og arbejdsomme forældre, som virkelig yder en stor indsats med
kørsel, rengøring, redskabsflytning, hjælp ved konkurrencer, Skive Festival og
arbejdet med sponsorater. Uden opbakning fra forældregruppen, og uden Pernille
Søgaards overblik og Susanne Høghs erfaring, som vi har været så heldige at have
med på sidelinjen, kunne det ikke lade sig gøre at komme ud med så fint et
regnskab.
Det positive regnskab har resulteret i, at vi i indeværende sæson har fået mulighed
for at investere i nye redskaber. Det er vi rigtig glade for, fordi det også er nødvenlig
med en løbende opdatering af vores redskaber, dels for at sikre bedst mulige
træningsfaciliteter og dels for at leve op til Team Danmarks krav til vores ATKcertificering.
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Tak for indsatsen
Også i år har vi trukket hårde veksler på vores trænerteam - i særdeleshed Hanne
Laursen, men også Annelise og Jens Peter. Men også vores to frivillige trænere Katja
og Jesper har været en uvurderlig hjælp i den daglige træning og til konkurrencer,
hvor de er gode til at træde til og få enderne til at nå sammen.
Vi har i den forgangne sæson, også nydt godt af, at vores ældre gymnaster, som ikke
længere selv er aktive idrætsgymnaster, har valgt at træde til som trænere i stedet. I
har alle været vellidte blandt gymnasterne og et stort forbillede for dem.
Jeg og hele KIG bestyrelsen vil gerne sige tusind tak, til alle Jer trænere og hjælpere,
for Jeres store indsats og flotte arbejde i det forgangne år. I er med Jeres store
engagement med til at gøre en forskel og uden Jer ville Skives KIG gymnaster ikke
være blandt landets bedste.
Tak til KIG forældrene for Jeres store støtte og gode selskab.
Også en stor tak til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde. Vi kommer alle til
at nyde godt af hinandens selskab i endnu en sæson, hvilket er utrolig dejligt, da vi
er et godt team. Dejligt bliver det dog også at kunne byde velkommen til 2 nye
bestyrelsesmedlemmer, som vi ser meget frem til at arbejde sammen med.
Sidst men ikke mindst vil jeg også gerne takke hovedbestyrelsen for et godt
samarbejde, dels omkring forårsopvisningen, men også omkring forældrearbejdet
og afviklingen af DGI´s opvisning. En speciel stor tak til Heidi Balling og ikke mindst
bogholder Annelise, som altid er parate med et svar og lynhurtige til at hjælpe med
finanserne.

Helle Christensen
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