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Beretning Bredden
God sæson
2014/15 har været et godt år i Breddeafdelingen med god stemning og rigtig mange glade gymnaster på de
fleste hold.
Vi startede sæsonen op med udtagelse til Showpigerne. Showpigerne og Boblerne fortsatte efterfølgende med
sommergymnastik, som sluttede af med udtagelse af Boblerne til den kommende sæson.
Showpigerne har i denne sæson kørt temaet ”Den spanske arena”. De har været ude med deres show mange
gange i løbet af sæsonen - og høster stor anerkendelse, hvor de kommer frem!
Skive Gymnastikforening havde i Bredden lige godt 600 gymnaster i den forløbne sæson fordelt på 19 hold.
En drøm gik i opfyldelse i den forløbne sæson – vil fik ungdomsholdet op at stå for unge mellem 16 og 21 år.
De har haft en forrygende sæson med 90 gymnaster på holdet og rigtig mange finde opvisninger. Det er
lykkedes at trække gymnaster så langt væk fra som Vinderup i syd og Thy i nord. Holdet blev startet som et
samarbejde med Nykøbing Idrætsforening. I næste sæson kommer vi til at arbejde sammen med både
Nykøbing og Jebjerg-Lyby idrætsforening om holdet.
Vi kan godt mærke, at den nye skolereform har givet os nogle udfordringer. Børnene får senere fri fra skole
og har mindre fritid, vi kan i visse tilfælde disponere senere over lokalerne og visse instruktører, og specielt
for de mindre børn kan det være et problem, hvis gymnastikken ligger senere på dagen.
Kursusaktivitet
Året startede traditionen tro med et instruktørmøde forud for sæsonstart. Mette Skærbæk fra DGI gav et oplæg
om at være hjælpeinstruktør, og Kaj fortalte om nogle af de redskaber der findes på nettet til planlægning af
træning.
Foreningen deltog i starten af oktober i Multikursus i Herning med ca. 10 instruktører. To forrygende dage
med inspiration fra A til Z. I slutningen af oktober arrangerede vi selv et kursus i Springopstillinger og
modtagning, hvor 23 deltog. Det er virkelig dejligt med så stor en opbakning, når vi arrangerer kurser internt.
Derforuden har 9 andre instruktører deltaget i DGI-kurser lige fra Forældre/barn til Springsikker-kurser.
Endelig har tre unge instruktører – Ashley, Cecilie og Katarina - deltaget i et udviklingsforløb tilrettelagt af
DIF og ungdomsskolen. Forløbet hed Den rummelige idrætsleder og omfattede fire møder/arrangementer –
bl.a. en afslutningstur til København. Aase var tilknyttet forløbet som mentor – en stor tak til Aase for at stille
dig til rådighed for de unge mennesker.
Under den nye skolereform skal 7.-9. klasserne vælge et valgfag. Ungdomsskolen udbyder en del af disse
valgfag til Skive kommunes folkeskoleelever – heriblandt forløbet junioridrætsleder. Skive
Gymnastikforening vil opfordre alle vores hjælpeinstruktører til at overveje dette som deres valgfag i det
kommende skoleår. En af de nye hjælpeinstruktører i den kommende sæson er fundet og rekrutteret via dette
valgfag.
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Sæsonens sidste instruktørmøde var igen i år et kombineret instruktørmøde og hyggeligt samvær i
bowlingcenteret, hvor Breddeafdelingen var vært ved efterfølgende bowling og spisning. Det var en hyggelig
dag og aften, hvor mange brikker til den kommende sæson faldt på plads. Heldigvis var der mange instruktører,
der meldte sig klar til sæsonen 2015/16, men der var også instruktører, som gerne vil holde – og dermed blev
startfløjtet givet til at søge nye instruktører til den kommende sæson.
Sæsonen blev afsluttet med en meget flot opvisning i en mere end fyldt hal A! Vi havde besøg af tre gæstehold,
hvilket gav en god afveksling i programmet dagen igennem. Vi slog igen i år flere rekorder: Vi havde omkring
1150 gymnaster på gulvet og i nærheden af 1300 betalende tilskuere. Vi får stor ros for vores forårsopvisning
af de hold og tilskuere, der kommer udefra – mange giver udtryk for, at de ikke anede, at der er så meget at
komme efter i SGF.
Ud over arrangementer for instruktørerne er der foregået en del andre ting. Kaj og flere af showpigerne hjalp
ved et skolesportsarrangement over to dage på Resen skole, vi deltog i skolesportsafslutningen på
Atletikstadion og vi har igen i år haft over 20 gymnaster til at deltage i børnefællestræninger i Skyum og i
Jebjerg.
Økonomien
Året er gået stort set som forventet!
Bestyrelsen var noget bekymret, da vi mødtes til bestyrelsesmødet i midten af oktober – 5-6 uger efter sæsonen
var gået i gang. Der var alt for få tilmeldte – så der blev manet til økonomisk tilbageholdenhed på alle fronter.
Men som tiden gik, kom der heldigvis mange flere tilmeldinger. Vi skal nok opfordre instruktørerne til at gøre
lidt mere for, at gymnasterne bliver meldt til lidt hurtigere – men må også sande, at især drengene ofte først
dukker op på holdene, når fodboldsæsonen slutter.
Vi har i den forløbne sæson haft flere springhold i Brårup – og startede derfor sæsonen ud med at investere i
en ny airtrack og en nedspringsmåtte. Ellers er der i det forløbne år ikke foretaget de store investeringer i
redskaber, da vi hensætter mest muligt til det kommende springcenter.
Den kommende sæson
Der er til den kommende sæson udtaget et rekordstort showpigehold på hele 25 gymnaster.
Boblerne har lige nu sommergymnastik – og man må sige, at der er mange, der gerne vil med på holdet. Der
er 66 tilmeldte til sommergymnastikken. Holdet til næste sæson udtages op til sommerferien – vi forventer et
hold på cirka 35 gymnaster.
Ellers fortsætter vi langt hen ad vejen med de hold, vi har haft i den forløbne sæson. Springmix 7.-9. klasse
kommer ud over den almindelige ugentlige træning i Resen til at træne en ekstra gang hver anden uge i
springcenteret i Spøttrup.
Desværre lykkedes det ikke for Kaj at få ret meget gang i holdet for mænd over 30 år – måske pga en
træningstid kl. 16 fredag eftermiddag. Vi forsøger igen i næste sæson med et mixhold om onsdagen. Der må

Bredde beretning 2015

Side 2 af 3

Skive Gymnastikforening
Find os på www.facebook.com/groups/skivegf og www.skivegf.dk
være en masse derude, der har lyst til foreningsfællesskabet i en gymnastiksal i stedet for at besøge et
fitnesscenter i ny og næ.
Der gives fortsat 50% i rabat på det billigste hold, hvis samme gymnast deltager på to hold.
Vi har fået de ønskede tider, og de instruktøransvarlige er så langt med planlægningen af næste sæson, at næste
års program bliver lagt på nettet inden udgangen af juni.
Vi mangler desværre stadig få instruktører – jeg vil meget gerne opfordre til, at alle forsøger at hjælpe til med
at få de sidste fundet.
Det er lykkedes at få tiltrukket både nye masterinstruktører og nye hjælpeinstruktører – og det er super godt.
Jeg vil gerne på egne og foreningens vegne sige jer en stor tak for det store arbejde, I instruktøransvarlige har
udført i det forgangne år.
Tak for indsatsen
Lone Smedley og Lone Dissing har valgt at stoppe i bestyrelsen. Lone Dissing har dog lovet at stille sig til
rådighed som suppleant – og lovet at vi stadig kan trække på hendes erfaring og kompetencer i bestyrelsen det
næste år. Jeg vil gerne sige jer begge to mange tak for jeres indsats i de forgangne år – og tak fordi I stadig vil
hjælpe foreningen med praktiske opgaver i fremtiden.
Afslutning
Vi er en stærk forening med mange gode frivillige kræfter til at bakke op om de forskellige aktiviteter. Med
andre ord – vi står rigtig godt rustet til de kommende sæsoner.
Men der er ingenting, der kommer af sig selv – undtagen lommeuld. HUSK derfor, at det er vigtigt, at vi hele
tiden er opmærksomme på vores FRIVILLIGE ledere. Ros hinanden og giv hinanden et smil og et klap på
skulderen. Det gør det hele meget sjovere. Som jeg hørte Ole Henriksen sige i Cafe Hack i forrige weekend:
Skynd dig at være den første der smiler – så får du altid et smil tilbage!
Til allersidst vil jeg gerne takke for samarbejdet med Breddebestyrelsen. I er fantastiske at være sammen med
og jeg ser frem til endnu et år sammen med jer og vores forening.
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