Beretning Bredden
God sæson
2016/17 har været et godt år i Breddeafdelingen med god stemning og rigtig mange meget store hold – især i
det nye springcenter i Resen.
Vi startede sæsonen op med udtagelse til Showpigerne, hvor der for første gang blev udtaget 30 gymnaster.
Showpigerne og Boblerne fortsatte efterfølgende med sommergymnastik.
Ud over de to udtagede hold blev der også etableret sommergymnastik for andre piger og for drenge i alderen
7-12 år. Dette hold sluttede af med udtagelse af nye Boblere til den kommende sæson.
Der var omkring 100 deltagere på sommergymnastikholdet – så der var virkeligt drøn på onsdag eftermiddag
– vi var nødt til at bruge både hallen og gymnastiksalen – og der var 12 instruktører tilknyttet dette hold.
Showpigerne har i denne sæson kørt temaet ”Miami Dance Battle” – med musik og kostumer fra hip-hoppens
og ballettens verden. 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 knap 800 gymnaster i den forløbne sæson fordelt på 25 hold.
Det er hele 200 gymnaster mere – og fire hold mere – end i sidste sæson. Dertil to hold under Skive Børnedans
med i alt 18 deltagere.
Vi fik startet et hold for drenge i alderen 4-6 år og et hold for drengespringere fra 6.-10. klasse. Vi fik også de
helt små med. Børnesang og motorik havde børn med fra de var et halvt år gamle. Og Birgitte fik startet et
hold i Brårup for 3-5 årige.
Desværre blev sæsonen 2016/17 både første og sidste sæson med Skive Børnedans i Skive Gymnastikforening.
Skive Børnedans har valgt at nedlægge sig selv pga for lille søgning til holdene.
Ungdomsholdet som er et samarbejde mellem Skive Gymnastikforening, Nykøbing Idrætsforening og JebjergLyby idrætsforening har igen i år trænet på Salling Efterskole.
Springcenteret
Sæsonen 2016/17 blev første sæson i vores nye springcenter, der er en del af Resen multipark. Springcenteret
blev indviet søndag d. 4. september, hvor showpigerne gav opvisning, og vi blandt andet sørgede for masser
af aktivitet i centeret.
Der blev i forbindelse med sæsonopstarten afholdt kurser i sikkerhed omkring stortrampoliner og springgrav.
Det er et kursus, som nye springtrænere også i fremtiden skal deltage i for at få lov til at undervise i
springcenteret.

De nye faciliteter har gjort Skive Gymnastikforening endnu mere attraktiv for både instruktører og
gymnaster. Der er også nogle fine faciliteter for de forældre, der vælger at vente, mens deres børn er til
gymnastik. Ud over springcenteret rummer byggeriet blandt andet loungeområde, klublokaler og en
motorikbane. Motorikbanen bliver brugt flittigt af mange – både i og udenfor gymnastiktimerne.
Springcenteret lagde også krop til vores første gymnastikskole i mange år. I efterårsferien brugte 42 børn og
en god håndfuld instruktører et par dage med overnatning på en vellykket gymnastikskole for de 7-12 årige.
Mange tak til Maria Møller for at tage initiativ til gymnastikskolen og til de mange instruktører, der gerne
bruger et par dage af deres skoleferie på at undervise. Det er en fornøjelse at se, hvordan I virkelig tager ansvar,
når I selv står med de små i salen.
Aktiviteter i løbet af året
Året startede traditionen tro med et instruktørmøde forud for sæsonstart. Som noget nyt bad vi de enkelte
instruktørteams forventningsafstemme og planlægge lidt omkring den kommende sæsons træning. Jeg
forventer, vi kommer til at gøre mere af dette forud for opstarten af den kommende sæson – vi har netop før
denne generalforsamling afholdt et møde for masterinstruktørerne med det formål at give inspiration til
planlægning af den kommende sæson.
Vi forsøgte i efteråret selv at arrangere to springsikkerkurser internt – springbasis og springsikker 1. Jeg
forestillede mig, at vi nemt kunne skaffe 6-8 deltagere til hvert hold, men det viste sig at være en stor
udfordring. Vi endte med et enkelt godt forløb, hvor der blev uddannet fire instruktører i springsikker 1.
André Fyrstenborg bestod også SMT2 på Salling Efterskole.
Vi vil fortsat investere massivt i uddannelse af instruktører – den største udfordring er at finde en måde at
motivere især de unge instruktører til at tage af sted.
Kaj og flere af showpigerne hjalp traditionen tro ved et skolesportsarrangement over to dage på Resen skole.
Sæsonens sidste instruktørmøde var igen i år et kombineret instruktørmøde og hyggeligt samvær i
bowlingcenteret for både børnedans, KIG og breddeinstruktører, hvor Breddeafdelingen var vært ved
efterfølgende bowling og spisning. Det var som altid en hyggelig dag og aften, hvor mange brikker til den
kommende sæson faldt på plads. Vi fandt denne aften også ud af, at vi skulle finde et helt nyt instruktørteam
for showpigerne – og der var en del unge mennesker, som desværre er på vej ud i den store verden og
dermed ikke længere kan være instruktør i Skive Gymnastikforening. Så startfløjtet blev atter givet til at søge
nye instruktører til den kommende sæson.
Sæsonen blev afsluttet først med et brag af en opvisning i en fyldt hal A – og to uger efter med Skive
Gymnastikforenings første gymnastikgalla!
Til forårsopvisningen havde vi selv rigtig mange hold – og havde derfor i år valgt kun at invitere to gæstehold
– efterskolehold fra Salling Efterskole og Bjergsnæs efterskole.

Til gengæld kunne vi invitere rigtig mange hold udefra til vores gymnastikgalla, som også blev afholdt i KCL.
Her deltog ud over vores egne showpiger og ungdomsholdet blandt andet både rep-holdet fra Hammerum,
minirepholdet fra Holstebro og to meget store efterskolehold fra Levring og BGI.
Vi havde valgt at gå all-in med spotbelysning af gulvet, salg af nummererede pladser gennem ticketmaster osv.
Det er altid en stor udfordring at stable et nyt arrangement på benene. Forårsopvisningen kører mere eller
mindre på rygraden – selvom der er mange opgaver, der skal varetages – men at arrangere en gymnastikgalla,
havde vi jo aldrig prøvet før. Lys, billetter, markedsføring, aftaler med hold osv. Vi synes selv, det endte med
en meget vellykket eftermiddag, hvor det trods næsten 20 grader udenfor lykkedes os at lokke omkring 400
mennesker ind i mørket til en fantastisk oplevelse.
Økonomien
Der er som planlagt brugt mange penge til realiseringen af springcenteret – både i tidligere og i det forgangne
år. Allan vil om lidt gennemgå regnskabet, og jeg vil derfor ikke sige mere om økonomien.
Den kommende sæson
Vi har i sommer haft omkring 170 gymnaster i gang med sommergymnastik i bredden. Der er over 120 tilmeldt
på to hold for både drenge og piger onsdag eftermiddag.
Dertil er der 30 bobler og 25 showpiger, der er med til sommergymnastik.
Showpiger og bobler er endnu ikke udtaget til den kommende sæson, fordi showpigerne til næste sæson får
helt nyt trænerteam. Udtagelserne kommer til at foregå fredag d. 23/6.
Vi nedlægger til næste sæson de to springhold i Brårup, da vi ikke har kunnet skaffe instruktører til dem.
Ellers fortsætter stort set alle hold til næste sæson. Der er en del instruktørudskiftninger og mange hold flytter
træningstid og -dag, men ellers er alt ved det gamle.
Vi vil også gerne tilbyde børnesang og motorik for de helt små og også gerne yoga for voksne, men det er
endnu ikke lykkedes at finde instruktører til det. Skulle I kende nogen, er I meget velkomne til at give os et
praj.
Langt de fleste aktiviteter kommer til at foregå i Resen, men vi vil fortsat have nogle få aktiviteter i Brårup.
Vi er så langt med planlægningen af næste sæson, at næste års program bliver lagt på nettet inden udgangen af
juni.
Vi skal have to hold – ungdomsholdet og seniormix - med til landsstævnet i Ålborg fra d. 29. juni til d. 2. juli.
Tak for indsatsen til bestyrelsen

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige jer alle sammen tusind tak for samarbejdet i det forgangne år. Der
kommer til næste sæson stor udskiftning i breddens bestyrelse. Vi skal sige farvel til både Janne Vinther,
Louise Hangaard, Anni Andersen og Allan Nørgaard Madsen. Jeg vil gerne sige mange tak til jer alle for jeres
indsats i de forgangne år. Louise har været instruktør i mange år – og derefter bestyrelsesmedlem. Anni har
været showpigemor i mange år – og derefter bestyrelsesmedlem og instruktør. Som instruktøransvarlig gennem
flere år har Anni trukket et meget stort læs og været af uvurderlig værdi for vores forening. Allan har været os
en god kasserer i tre år – og træder egentlig ud i utide – begrundet med at han nu ikke længere har børn i
foreningen. Da vi har valgt, at ikke både kasserer og formand bør være på valg samme år, stiller jeg op til
genvalg i år for en ét-årig periode – og planlægger efter dette år at trække mig ud af bestyrelsen.
Tak til alle jer, der forlader vores bestyrelse, for jeres store arbejde. Jeg kommer til at savne jer.
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.
Vi hører ofte, at det er svært at finde frivillige. Det har vi også selv oplevet. Men vi har heldigvis også mange
frivillige, der bare gerne vil – og også folk der selv melder sig til f.eks. bestyrelsesposter.
Husk et skulderklap til jer selv, hinanden og andre frivillige. Skynd dig at være den første, der smiler – så får
du altid et smil tilbage!

