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Beretning for KIG 2016
Sæson
Sæsonen 2015/16 har været et godt år for KIG afdelingen i Skive Gymnastikforening. Vi har
oplevet en lille fremgang i medlemsantallet i forhold til sidste sæson, vi har haft ca. 70 gymnaster
tilknyttet de forskellige hold, og har derfor haft et fornuftigt rekrutteringsgrundlag med henblik på
optagelse på nogle af vores udtagede hold.
I sidste sæson gik vi også i gang med det kæmpe arbejde, der ligge bag, når man skal ATK
certificeres, og for dem som ikke ved hvad ATK står for, så betyder det ”aldersrelateret
træningskoncept”, og kort sagt skal ATK danne grundlag for et system, som skal sikre, at
gymnasterne får de bedste betingelser for deres træning, hvor der både tages højde for deres
alderstrin og individuelle udvikling. Vores instruktører er på kurser blevet klædt på til at bruge ATK
som et værktøj i træningen, og det har i dag gjort at træningen er mere struktureret, og derved
har vi også fået mere kvalitet ind i træningen. Så jeg er meget stolt over at vi i SGF´s KIG-afdeling
som den første klub i Danmark har fået overrakt ATK certifikatet af Gymdanmark i januar i år. Og i
den forbindelse skal der lyde en stor tak til Hanne, Katja og Jens Peter samt den øvrige bestyrelse
for den store arbejdsindsats de alle har lagt i dette store projekt.
Jysk Open
Vores Jysk Open konkurrence som vi havde valgt at afholde i januar i år, blev en stor succes med
ca. 60 deltagende gymnaster fra både ind og udland. Jysk Open er en venskabskonkurrence hvor
alle kan være med, og vi har høstet stor ros for vores flotte faciliteter, vores gæstfrihed,
hjælpsomhed og den helt fantastiske atmosfære som kendetegner Jysk Open. Og forhåbentlig kan
vores gode ry trække endnu flere gymnaster til næste gange vi afholder Jysk Open.
Juleopvisning/sommeropvisning
Vi valgte at udskyde vores egen juleopvisning pga. travlhed med konkurrencer og planlægning af
Jysk Open, og omdøbe den til en sommeropvisning som vi netop har afholdt. Det var et brag af en
opvisning af alle vores KIG gymnaster, store som små. De leverede et fantastisk show med flotte
øvelser, danserytmer og akrobatik. Og som noget nyt havde vores forældreforening arrangeret
amerikansk lotteri, og med stor succes, der kan i hvert fald roligt samles flere gaver ind næste år.
Klubmesterskab
Vores klubmesterskab er også en årlig tilbagevendende begivenhed. Her dyster pigerne indbyrdes
mod hinanden opdelt efter række og niveau. En god lille konkurrence hvor også de mindste kan
være med og vinde en af de flotte statuetter.
Landsholdsbruttotruppen
I 2016 er vi også stolte over, at vi fra Skive GF har 4 gymnaster med på landsholds
bruttotrupperne. Sofie Søgaard i juniorrækken og Line Søgaard, Sarah Frøslev og Camille Norman i
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Talentrækken. Og med den nye fremtidige struktur for KIG afdelingen i Skive, er jeg sikker på, at
flere af vores unge talenter vil følge efter.
Konkurrencer i Jebjerg
Vi har også haft endnu et godt år i Jebjerg. Vi har opbygget et rigtig godt samarbejde med Sport &
Event Center Jebjerg. I denne sæson har vi afholdt 4 store konkurrencer, som stiller store krav til
både Sport & Event Center Jebjerg, forældregruppen og bestyrelsen i KIG, og heldigvis høster vi
stadig meget ros for vores konkurrencer både fra deltagere og publikum.
Sportslige resultater
Af sportslige resultater kan vi se tilbage på en sæson med meget flotte sportslige præstationer. Jeg
er meget stolt af, at vi i Skive kan tælle hele 33 jyske mestre og 7 danmarksmestre. Og Skive
Gymnastik Forening´s KIG gymnaster var derfor også endnu engang inviteret med til Skive
Kommunes hyldning af mestre 2015, hvor de sammen med 72 andre idrætsudøvere blev hyldet
for deres flotte præstationer.
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
og hjælp ved konkurrencer. De knokler til Skive Festival, og som noget nyt har vi prøvet kræfter
med strandrensning, som var en stor succes hvor der også var fokus på det sociale. Vi har også
tegnet en ambassadøraftale med A-Sport, plus at der som altid arbejdes hårdt på at samtlige
gymnaster skal have en personlig sponsor.
Og på baggrund af den frivillige arbejdsindsats, har vi i KIG afdelingen også de sidste 2 år kunnet
fremvise et positivt regnskab som har resulteret i, at vi i har haft mulighed for at investere i nye
redskaber. Det er vi rigtig glade for, fordi det også er en nødvendighed 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 ATK-certificering.
Tak for indsatsen
Også i år har vi trukket hårde veksler på vores trænerteam - i særdeleshed Hanne 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. Så der skal lyde en stor tak til Rebecca, Signe og
Emma. Desværre skal vi sige farvel til Signe som forlader KIG afdelingen, da hun skal til Tyskland og
studere – så en ekstra stor tak til Signe for hendes indsat i KIG i gennem mange år, du vil blive
savnet og samtidig ønsker vi dig held og lykke med dine nye udfordringer.

Beretning for KIG 2016.docx

Side 2 af 3

Kvindelig Idrætsgymnastik i Skive Gymnastikforening
Find os på www.facebook.com/kig.skivegf og www.skivegf.dk/kig
Så hele KIG bestyrelsen og jeg 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.
Også en stor tak til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde. Vi står over for en stor
udskiftning i KIG bestyrelsen - vi skal sige farvel til Rikke Norman, Hanne Laursen, og Pernille
Søgaard. I har alle gjorte et fantastisk stykke arbejde for KIG afdelingen. Jeg syntes, at vi har haft et
godt og konstruktivt samarbejde - vi har sammen med Dorte og Inge kæmpet vores kampe, men
jeg syntes at vi er kommet styrket ud på den anden side, og jeg kommer til at savne Jeres gode
selskab og vores hyggelige møder. Og når jeg siger det, ja så er det fordi at jeg efter 4 år som
formand for KIG afdelingen har valgt at træde tilbage. Jeg vil kigge tilbage på 4 gode år med mange
flotte sportslige resultater, en sund økonomi med plads til investeringer og en ATK certificering
som nogen af højdepunkterne. Derudover har bestyrelses arbejdet også været utrolig lærerigt,
men noget af det allerbedste er, at det har givet mig og min familie venner og minder for livet.
Når det så er sagt, er jeg glad for at kunne byde velkommen til 2 nye bestyrelsesmedlemmer,
nemlig Asbjørn Møller Nielsen og Malene Jensen som jeg ved bliver et stort aktiv for KIG´s
kommende bestyrelse.
Sidst men ikke mindst vil jeg også gerne takke hovedbestyrelsen Heidi og Allan for et godt
samarbejde, og også en speciel stor tak til Annelise, som altid er parat og lynhurtige til at hjælpe
med finanserne - det har været en fornøjelse.

Helle Christensen
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