
Formandens beretning for 2018

Det er efterhånden blevet en tradition at vi starter året ud med en lege- og aktivitetsdag. I
2018 blev det 28. januar hvor ialt ca 30 børn deltog

0-5 årige lavede aktiviteter i LCV 

0.-4. klasse (tarzanholdet) var sammen med et af springholdene i Sørvad til aktivitetsdag i
Idrætscenter Vest hvor de havde det sjovt med at springe og dyrke gymnastik. 

5.-8. klasse var der arrangeret tur til baboon City i Herning. Havde en rigtig god tur.

Marts måned stod som sædvanlig på gymnastikopvisning. Sidste år blev det holdt 17. 
marts og vi havde som der plejer en rigtig hyggelig dag. Holdene var også som sædvanligt
– 3 børnehold og 2 voksenhold. Vi var så heldige at Vinding-Vinds folkedansere endnu 
engang havde lyst til at være med til opvisningen 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 med ca 90 voksne og 14 børn landsbycentret
med klap og opbakning til de dygtige gymnaster. 

I uge 22 var der som sædvanligt landsbyfestuge, hvor vi blandt andet var med til at stå 
for fællesspisningen om torsdagen. Der blev solgt 172 tallerkner fordelt på 143 voksne og 
29 børn. Efter spisningen havde vi igen i samarbejde med Lokalhistorisk arkiv arrangeret 
en kombineret gåtur med fortælling.

Den nye sæson startede som vanligt i september igen og i denne sæson har vi ialt ca 
_____ gymnaster. Og som noget nyt i år havde vi hele 3 voksen hold – et damehold, 
karleholdet og et unisex hold, motionsholdet.

Voksen-barn:

Spillopholdet:

Tarzan holdet:

Dameholdet:

Karleholdet:

Motionsholdet:



I år holdte vi endnu engang aktivitetsdag. I år havde vi bestemt at det skulle være en 
fælles tur for hele familien og inviterede derfor alle gymnastikforeningens medlemmer og 
deres familier med en tur i Baboon City. Der var vi ude 27/1-19 og der var ca 25 voksne 
og 25 børn der deltog og det virkede til alle havde en super god dag.

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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Jani Hay


