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Beretning for KIG 2017
Sæson
Så er der gået endnu en sæson med fuld fart i KIG afdelingen. Det har været en sæson med mange
tiltag og udfordringer, men alt i alt har det været en god sæson for både bestyrelse, trænere og
gymnaster. Vi har nu godt gang i de forskellige hold, ligefra begyndergymnastik til vores
konkurrencehold, hvor vi også har fået en masse flotte sportslige resultater.
Nytårsopvisning
I januar havde vi vores årlige opvisning, som denne gang var en nytårsopvisning. 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 igen i år havde vi et amerikansk lotteri, og det blev atter et stort
hit med masser af gevinster.
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. I
år havde pigerne mulighed for at vinde medaljer i de forskellige discipliner, og de gjorde det alle rigtig
godt.
Lejre
I løbet af sæsonen har vi afholdt lejre for pigerne, hvor der har været fokus på det gymnastiske såvel
som det sociale. Det giver pigerne meget på begge fronter, og det er en fornøjelse at være med til.
Bruttogrupperne
I 2017 er vi også stolte over, at vi fra Skive GF har 2 gymnaster med på landsholds bruttotruppen. Det
er Sarah Frøslev og Camille Norman i talentrækken.
Dagmar Jensen og Caroline Krogsgaard blev ligeledes udtaget, det var til den regionale talent Vest
bruttogruppe. Desuden har vi 2 gymnaster i den regionale bobler gruppe, det drejer sig om Josefine
Fog Nielsen og Daniella Pedranz Nyby.
Pigerne skal sammen med deres trænere 4 gange om året til samlinger og træne med landstræneren
og de regionale trænere.
Konkurrencer i Jebjerg
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, 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 præstationer. Pigerne har været
til mange konkurrencer og mange af trin-pigerne har bestået både et og to trin i løbet af sæsonen og
har hentet mange medaljer med hjem til klubben. COP-pigernes første konkurrence blev desværre
aflyst, men pigerne tog til Unni og Harald Cup i Oslo og fik fine placeringer og pokaler med hjem. Til
Youth DM weekenden efter i Kastrup blev det også til rigtig flotte placeringer og medaljer. Vi er også
stolte af, at vi i Skive kan tælle 8 jyske mestre og 1 danmarksmester og vi var derfor endnu engang
inviteret med til Skive Kommunes hyldning af mestre 2017, hvor alle de dygtige idrætsudøvere blev
hyldet for deres flotte præstationer.
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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 strandrensning, og det er vi meget glade for.
Desuden arbejder samtlige gymnaster på at have en personlig sponsor.
Og på baggrund af den frivillige arbejdsindsats, kan vi i KIG afdelingen igen i år fremvise et positivt
regnskab.
Tak for indsatsen
Også i år har vi trukket hårde veksler på vores trænerteam - Hanne, Jens Peter, Rebecca og Katja. Vi har
i år måttet sige farvel til Jesper Christensen, der gennem mange år har trukket et stort læs som frivillig
træner, men vi er glade for, at Asbjørn er trådt til i stedet for.
I samme forbindelse vil vi gerne sige tak til vore dommere, som er klar til at træde til, når vi har
gymnaster i konkurrencer.
Så hele KIG bestyrelsen vil gerne sige tusind tak, til Jer alle, 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.
Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har haft en del udfordringer i løbet af sæsonen. Vi har dog
formået at klare os igennem sæsonen ved fælles hjælp mellem bestyrelsen og trænerne, og er kommet
styrkede ud på den anden side.
Til den kommende sæson er vi derfor glade for at kunne byde velkommen til to nye medlemmer af
bestyrelsen, nemlig Hanne Laursen og Katja Tordal-Mortensen. I samme forbindelse træder Inge Juhl
ud af bestyrelsen, men forbliver som suppleant.
Sidst men ikke mindst vil vi også gerne takke hovedbestyrelsen Heidi og Allan for et godt samarbejde,
og også en speciel stor tak til Annelise, som altid er parat og lynhurtig til at hjælpe med finanserne og
hvad der ellers har været af udfordringer - det har været en fornøjelse. Stor tak for det!

KIG-bestyrelsen
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