
Gymnastik beretning for 2016/2017

I gymnastikudvalget glæder vi os meget til årets gymnastikopvisning den 11. marts, hvor 
vi som sædvanligvis vil slutte sæsonen af med en hyggelig dag med opvisning og frokost. 

Vi har igen i år haft 3 børnehold og 2 voksen hold der vil være med til opvisningen. 
Derudover får vi besøg at Vinding-Vinds dygtige folkedansere som vi glæder os rigtig 
meget til at se.

Vi har i sæsonen 2016/2017 på de faste hold haft 92 gymnaster i alt. Dette er en 
fremgang fra sidste sæson og faktisk er der generelt fremgang i antallet af gymnaster på 
alle holdene.

Alle hold kom godt fra start i efteråret. Mange af vores trænere og hjælpetrænere havde 
mod på endnu en sæson hvilket vi er rigtig glade for. Desuden er vi glade for at der var 
nogen der var friske på at udfylde de tomme huller i trænergruppen, så vi igen i år har 
kunnet tilbyde gymnastik i Vind.

På voksen- barn holdet har der i år været 7 glade og nysgerrige børn og forældre. Helt 
ned til en alder af 9 måneder. Så der har både været lege og sange for de helt små. Men 
også bevægelse og leg på redskaber for de lidt størrere.

På spillopholdet for de 3-5 årige har der i år været 10 børn der gennem masser af sjove 
lege og aktiviteter er blevet introduceret til gymnastikken. 

Også på tarzanholdet for børn i 0-4. klasse har der været øget interesse. Her har hele 17 
piger og drenge i år valgt at gå til gymnastik med masser af spring, bevægelse og rytme.

På dameholdet har der som sædvanligt været rigtig stor opbakning med ca. 42 
gymnaster. Mange af damerne er fra byen, men der er også mange udefra der vælger at 
komme til Vind for at dyrke gymnastik.

Karleholdet har i år kunnet samle 16 friske mænd der var klar til at have det sjovt, styrke 
kroppen og få sved på panden. 

Ud over de faste gymnastikhold har vi igen i år i samarbejde med Vinding Idrætsforening 
kunnet tilbyde yoga. De har skiftevis trænet i Sørvad og her i landsbycentret. Også her er 
der stor rigtig opbakning og de 25 pladser på holdet har været fyldt hele sæsonen.

Som noget helt nyt har gymnastikudvalget i år startet Miniklubben for de større børn i 5-7 
klasse. De har mødtes i alt 3 gange hvor der er blevet spist pizza, bagt boller, spillet spil 
og ellers hygget med hvad de unge har haft af ønsker. Også her har der været rigtig god 
tilslutning med helt op til 15 unge mennesker pr gang. De slutter sæsonen af med en 
sidste gang her i april.  

Alt i alt er vi i Gymnastikudvalget rigtig godt tilfredse med den forgangne sæson. Der har 
været stor opbakning og aktivitet på alle holdene og vi håber meget på at det vil gentage 
sig i den kommende sæson.



Til sidst vil jeg gerne på udvalgets vegne sige tusind tak til alle de frivillige trænere og 
hjælpetrænere, der er med til at gøre Vind til et fantastisk sted at dyrke gymnastik og 
motion. På samme tid vil jeg gerne sige tak til mine kolleger i Gymnastikudvalget for at i 
har lyst til at bruge jeres fritid på at arrangere og planlægge sådan at gymnastikken også i
fremtiden vil være en stor del af Vind.

Med venlig Hilsen

Jani Hay, formand i Vind Gymnastikudvalg


