Beretning Bredden
God sæson
2017/18 har været endnu et godt år i Breddeafdelingen med god stemning og rigtig mange meget store hold –
især i vores springcenter i Resen.
Vi startede året op med udtagelse til Showpiger og Bobler. Showpigerne skulle i den forgange sæson have et
helt nyt trænerteam – og det er der kommet noget rigtig godt ud af. Pigerne arbejder både rytmisk og
springmæssigt på et meget højt niveau.
Sæsonen startede desuden med sommergymnastik for andre piger og for drenge i alderen 7-12 år med omkring
130 gymnaster fordelt på to hold.
Den sidste uge i sommerferien blev der som noget nyt afholdt en uges gymnastikskole for 110 gymnaster med
Maria Møller og Maja Frederiksen som primus motorer. Omkring 13 instruktører – ud over Kaj udelukkende
unge skolesøgende instruktører - brugte den sidste uge af deres sommerferie på at give deres passion for
gymnastikken videre til børn i alderen 6-12 år. Det var en stor succes, men det både trætte børn og trætte
instruktører, der lavede fremvisning af ugens aktiviteter for forældrene fredag eftermiddag. Vi sluttede ugen
af med et virkelig hyggeligt, socialt grillarrangement, hvor alle frivillige i bredden var inviteret.
Skive Gymnastikforening havde i Bredden lige omkring 850 gymnaster i den forløbne sæson – igen en stigning
i forhold til sidste sæson – denne gang på cirka 50 gymnaster.
Ungdomsholdet som er et samarbejde mellem Skive Gymnastikforening, Nykøbing Idrætsforening og JebjergLyby idrætsforening har igen i år trænet på Salling Efterskole.
Vi har i den forløbne sæson ikke startet nye hold op, men har konsolideret de bestående – og i stedet brugt
noget energi på at sætte mere fokus på det sociale liv i foreningen.
Aktiviteter i løbet af året
Året startede traditionen tro med et instruktørmøde forud for sæsonstart.
Vi arrangerede til sæsonstart i samarbejde med DGI et multikursus med tre spor – rytme, spring og
leg/styrke/kondition for instruktører, der skulle undervise de tre aldersgrupper 3-6 år, 6-10 år og 10-15 år.
DGI havde skaffet nogle fantastiske instruktører og vi havde udbudt kursus til alle andre
gymnastikforeninger i Salling, fordi de andre gymnastikforeninger typisk ikke har muskler og instruktører til
at stable sådanne kurser på benene selv. Vi havde en rigtig god dag i Resen.
Desværre fik vi ikke uddannet springsikkerinstruktører i den forgangne sæson, da de instruktører, der havde
fået sig tilmeldt kurser, fik deres kurser aflyst pga manglende tilmeldinger.
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 i december 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 KIG og breddens instruktører, 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.
Sæsonen blev igen i år afsluttet med et brag af en opvisning i en propfyldt hal A. Vi havde op imod 1500
tilskuere – og det er det største tilskuerantal nogensinde.
Til forårsopvisningen havde vi i år inviteret tre gæstehold – efterskolehold fra Skyum og Bjergsnæs efterskoler
og minirepholdet fra Holstebro.
Sociale arrangementer
To instruktører gennem mange år – Maria Møller Nielsen og Maja Clement Frederiksen – deltog frem til sidste
år i en kompetencegruppe under DGI, hvor de var med til at udarbejde et idekatalog for fastholdelse af børn i
foreninger.
Bestyrelsen besluttede sidste år at sætte fokus på sociale aktiviteter i foreningen ved at virkeliggøre flere ideer
fra dette katalog.
Som tidligere fortalt holdt vi primo august et socialt grillarrangement for alle frivillige i foreningen.
I løbet af sæsonen er der blevet afholdt fem fredage med Pizzagym og én lørdag med Julegym. Det har været
rigtig hyggelige og populære arrangementer med i omegnen af 350 deltagere i alt.
Også i bestyrelsen har vi haft et socialt arrangement en søndag, hvor det ikke kun drejede sig om SGF.
En stor tak til Maria for det store arbejde, hun har lagt i disse arrangementer.
Den kommende sæson
Vi har netop afsluttet sommergymnastik i bredden for showpiger, boblere og for 130 piger og drenge i alderen
7-14 år.
I næste sæson fortsætter alle hold fra sidste sæson – og vi udvider programmet med hele fire nye hold:
-

Banditterne – et nyt hold i Brårup for de 5-7 årige
Crossdance kids - for børn i 4.-7. klasse
To yogahold for voksne, som kommer til at træne på Åkjærskolen, fordi vi ikke selv har ledige lokaler
om onsdagen

Vi er så langt med planlægningen af næste sæson, at næste års program forhåbentlig bliver lagt på nettet inden
udgangen af juni.
Tak for indsatsen til bestyrelsen
I breddens bestyrelse skal vi i dag sige farvel til vores sekretær Susanne Jakobsen og vores instruktøransvarlige
Joan Primdahl. Tusind tak for jeres store arbejde i bestyrelsen.
Dette er desuden min sidste beretning som formand for Skive Gymnastikforening. Jeg vil gerne benytte
lejligheden til at sige jer alle sammen tusind tak for samarbejdet – ikke bare i det forgangne år – men i de fem
år, der er gået. For rigtig mange af jer, der er her i dag har været med i alle – eller mange af de fem år.
Det er med stort vemod, at jeg siger farvel – for det har været fem virkelig begivenhedsrige år, hvor især
kampen for – og realiseringen af – springcenteret har fyldt rigtig meget. Vi har fået gang i sommergymnastik
og gymnastikskoler igen – og sidste år blev det også til en galla. Det har været en tid, hvor jeg er kommet
meget tæt på min øvriges families fritidsinteresse – og nogle år, hvor gymnastik og SGF i det hele taget er
kommet til at fylde en meget stor del af hele familiens fritid. Jeg har nydt hvert en time – selv om der
sommetider har været for meget at se til med fuldtidsarbejde med mange timer på landevejen til og fra job og
kunder, bestyrelsesarbejde og som instruktør for krudtuglerne. Ud over bestyrelsesarbejdet har jeg haft svært
ved ikke at blande mig i alt muligt alle steder – og det er efterhånden kommet til at fylde så meget, at jeg nu
har valgt at takke af for at passe på mig selv og min familie. Jeg skal have et yogahold til næste sæson og
fortsætter også som instruktør for krudtuglerne og som gymnast på seniormix, så I slipper ikke for mig
foreløbig. Jeg har desuden lovet at stille op som suppleant for at bakke bestyrelsen op, men det bliver nu ikke
længere mig, der kommer til at stå i forreste række.
Tak til alle jer instruktører og tak til bestyrelsen for den dejlige tid vi har haft sammen – den del kommer jeg
virkelig til at savne.
Afslutning
Vi har en stor og stærk breddeafdeling med mange gode frivillige kræfter til at bakke op om de forskellige
aktiviteter.
Husk altid at give et skulderklap til jer selv, hinanden og andre frivillige. Og skynd dig at være den første, der
smiler – så får du altid et smil tilbage!

