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Beretning KIG 2018
Det har været et hårdt, udfordrende og på alle måder usædvanligt år for KIG. Vi mistede vores
mastertræner, Hanne Laursen til kræften i sommer, og hun har jo om nogen stået i spidsen for KIG,
ja egentlig været indbegrebet af KIG de sidste 25 år. Så det har været utrolig trist. Og oven i savnet
skulle vi føre KIG videre - og det har været svært. Vi har nogle gange følt, at vi har hængt ved med
kun det yderste af neglene, men vi har kæmpet, og vi er her endnu, ikke mindst takket være en
stor indsats fra alle omkring KIG - og vi tror på fremtiden. Vi har et projekt i gang med at rejse
penge til en fuldtidstræner, og vi tror på, det nok skal lykkes, så KIG kan køre videre.
Selvom vi har kørt lidt på pumperne, har vi alligevel haft godt gang i holdene. Foruden Elite- og
Aspirantholdene har vi haft et begynderhold samt som noget nyt et KIG-Motorikhold for de
allermindste. Ligesom vi 3 gange her i maj og juni har haft Åben træning, hvor nybegynderne og
andre interesserede kunne komme forbi og prøve, hvad KIG er for noget.
Pigerne har også i år leveret nogle flotte gymnastiske resultater. Siden sidst har vores piger deltaget
i regionale og nationale mesterskaber samt åbne mesterskaber i KG66, Holland og Norge, og det er
både på trin- og COP-niveau. Alle har leveret en meget flot indsats og der er vundet mange
medaljer hjem til klubben. Herfra skal lyde et stort tillykke til alle!
Vi har ikke budt ind til afholdelse af konkurrencer i år, det har vi ikke kunnet gabe over. Men vi har
selvfølgelig afholdt vores eget klubmesterskab i november måned. Der var igen i år rigtig mange
med, stemningen var i top, og pigerne dystede mod hinanden på forskellige niveauer. Det er en
god lille konkurrence, hvor alle kan være med, og de gjorde det godt over hele linjen.
Økonomisk har vi klaret det godt, der er overskud. Det hænger selvfølgelig også sammen med, at vi
ikke har haft de lønudgifter, der var budgetteret med. Samtidig har pigerne, forældre og andre
pårørende knoklet ved strandrensning og Skive Festival for at tjene lidt ekstra til klubben, det er vi
naturligvis rigtig glade for. Vi håber at kunne smide noget at overskuddet i den pulje penge, som
sammen med fondsmidler og andre støttekroner skal gøre det muligt for os at ansætte en træner.
KIG har kun kunnet køre videre, fordi der er mange, der har hjulpet til. Vores unge piger: Cecilie,
Annika og Alberte har trukket et stort læs på Aspirant-, Begynder- og Motorikholdet. Det vil vi
gerne sige tak for.
Flere personer har været inde over i løbet af sæsonen og har givet en hjælpende hånd til
træningen, her vil vi gerne sige tak til Jens Peter, Rebecca, Frederikke, Jesper, Julie, Victoria og
Asbjørn. I har alle medvirket til, at tingene kunne fungere.
Men KIG i Skive havde ikke eksisteret i dag, hvis det ikke havde været for Katja. Hun har taget arven
op efter Hanne, slidt og slæbt den ene dag efter den anden og har leveret en dedikeret og
engageret indsats for pigerne. Vi er yderst taknemlige for det og kan ikke påskønne hendes indsats
nok.
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Vi har også igen i år haft et godt samarbejde med Jebjerg Sport- og Eventcenter. De har været
meget forstående over for de udfordringer, vi har haft. I forbindelse med en renovering af
halgulvet, hvor vi har skullet finde nye midlertidige lokaler, har centerleder Jan, været behjælpelig
med at genhuse os i hhv. Spøttrup og Rønbjerg. Fra KIG-bestyrelsen skal der lyde en tak for
samarbejdet.
Hele KIG bestyrelsen vil gerne sige tusind tak til alle omkring klubben - gymnaster, trænere og
forældre. Vi har båret i flok, og alle har ydet deres bidrag til, at KIG har kunnet køre videre. Det er
vi meget glade for.
I den kommende sæson vil vi gerne byde velkommen til tre nye medlemmer i bestyrelsen - Jan
Neergaard, Louise Jensen og Lise-Lotte Brøchner. Inge Juhl har fungeret som suppleant, men
fortsætter et år mere i bestyrelsen. I samme forbindelse træder Asbjørn Nielsen ud af bestyrelsen.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak for indsatsen til ham.
Og endelig vil vi også gerne takke hovedbestyrelsen for et godt samarbejde, og også en speciel stor
tak til Annelise, som altid er klar til at styre det økonomiske for os og hjælpsom i forbindelse med
spørgsmål. Stor tak for det!
KIG bestyrelsen
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