
Formandens beretning, Gymnastikfoerningen, VIF - 2017

Vi startede året som vi har gjort de sidste år med legedag 22. januar. Her havde vi ca. 10 
børn i alderen 0-5 år der kom for at lege og have en hyggelig formiddag.

Marts måned stod som sædvanlig på gymnastikopvisning. Sidste år blev det holdt 11. 
marts og vi havde som der plejer en rigtig hyggelig dag. Holdene var også som sædvanligt
– 3 børnehold og 2 voksenhold. Sidste år havde vi besøg af Vinding-Vinds folkedansere og
de holdte en fest og vi nød rigtig meget at se dem danse og spille op med deres dygtige 
orkester. I alt var vi ca 75 gymnaster og 25 folkedansere der var på gulvet. På 
tilskuerpladserne fyldte ca 90 voksne og 10 børn landsbycentret med klap og opbakning til
de dygtige gymnaster. Rigtig super dag i det skønneste forårsvejr.

I uge 22 i slutningen af maj stod gymnastikudvalget vanens tro for at sælge tallerkner til 
fællesspisningen om onsdagen i landsbyfestugen. Der blev solgt hele 175 tallerkner fordelt
på 142 voksne og 33 børn. Efter spisningen havde vi igen i samarbejde med Lokalhistorisk
arkiv arrangeret en kombineret gåtur med fortælling om Vind By og dens gårde.

Sommeren brugte vi på at planlægge næste sæson og det lykkedes endnu en gang at 
arrangere nogle topmotiverede trænere til at træne de 3 børnehold og de 2 voksenhold. 
Ud over de 5 gymnastikhold har vi igen i denne sæson arrangeret 4 gange miniklub for 
børn og unge i 5-8. klasse. Så i september startede vi igen op for gymnastikken med både
nye og gamle trænere. Vi har haft en god opstart og der er ca. 90 gymnaster der har nydt
godt af gymnastiktræningen i denne sæson.

I oktober skete der noget stort i gymnastikudvalget – bogstaveligt talt. Vi har længe 
snakket om at den gamle airtrack var lidt stor, larmende og forældet. Derfor begyndte vi i 
starten af sæsonen at lede efter en ny og den blev leveret i slutningen af oktober så 
gymnasterne kunne nå at få brugt den næsten hele sæsonen. Og ikke nok med det så var
vi også så heldige at få sponsoreret hele beløbet af Egefonden. Den er for længst taget i 
brug og gymnasterne har allerede hoppet den til og øvet mange spring på den.

Som noget nyt i år havde vi bestemt at den årlige lege- og aktivitetsdag skulle omfatte 
børn i alderen 0 år til 8. klasse. Derfor havde vi den 28. januar 2018 flere arrangementer i 
gang. Om formiddagen var der lege og gymnastikhygge i landsbycentret for de 0-5 årige 



børn, hvor der blevet leget forskellige lege og tumlet en masse på redskaber. Der var i alt 
7 børn der deltog med deres forældre. Efterfølgende spiste vi madpakker sammen. 

På samme tid havde vi sendt 10 børn fra Tarzanholdet i alderen 0.-4. klasse ind til 
Idrætscenter Vest i Holstebro hvor de sammen med springholdet i Sørvad kunne boltre sig
og øve en masse både spring og rytme på alle de fede redskaber de havde derinde. Det 
var en superhyggelig og inspirerende formiddag for både børn og trænere der var med. 

Om eftermiddagen havde vi arrangeret en tur til Baboon City for de børn der var tilknyttet 
Miniklubbens aldersgruppe – nemlig 5.-8. klasse. Her var de samlet 9 børn og et par 
forældre, som havde en rigtig hyggelig eftermiddag hvor der blev spillet, leget, spist 
pølsehorn og hvad der ellers hører til. 

Alt i alt synes vi, at vi endnu en gang har haft et fantastisk år i gymnastikudvalget. Vi siger
det hvert år men endnu en gang er vi stolte af at bo i en by hvor så mange støtter op om 
gymnastikken, både som trænere og gymnaster og det vil vi gerne takke mange gange for
endnu en gang!

På vegne af gymnastikudvalget
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