
 
 

Formandens beretning 2017/18 
 

Opstart sæson 2017 / 2018 

 
Vi startede sæsonen med en introaften, hvor der var et fint fremmøde af forældre, børn og 
instruktører. Vi havde opstart slutningen af august og starten af september med 21 hold, lige fra 
Rytme, Springgymnastik, Ropeskipping til Forældrebarn, Krudtugler, Turbo-drenge/piger, 
Bootcamp og Yoga. En god blanding med noget for alle sjæle. 
 

Springsikker certificering 

 
Hen over efteråret og start vinter arbejdede en gruppe bestående af bestyrelsesmedlemmer og 
instruktør intenst på projektet med at blive certificeret som Springsikker forening. Alle 
administrative opgaver blev endevendt og omskrevet/nyskrevet, og vinter 2017 sendt vi 
ansøgningen afsted til DGI. Ansøgningen blev godkendt og certificeringen modtog vi under vores 
opvisning. Vi blev den første Springsikker certificeret i Østjylland. 
 

Udenbys opvisninger  

 
Vores Juniormix hold deltog for første gang i 3 opvisninger uden for Skanderborg og det var en 
fantastisk oplevelse for gymnasterne og instruktørerne. En oplevelse, som bliver gentaget 
fremover. 
Det var godt for gymnasterne at komme ud og opleve andre opvisninger, både som deltagere, men 
også som publikum. 
 

 2-personers konkurrencen i Ropeskipping 

 
Vi var vært for 2-personers konkurrence i Ropeskipping sammen med GymDanmark. Vi deltog selv 
med 7 hold i 3 forskellige fordelt på 3 aldersgrupper - under 11 (4 hold) 12-14 år 2 hold og 1 hold 
over 15 år, som vandt en bronzemedalje. 
 

Opvisning 2018 

 
Opvisningen foregik søndag den 15. april kl. 10 og var som altid en fornøjelse at se, samt at være 
en del af. Det er utrolig bevægene at se, hvad instruktørerne og ikke mindst gymnasterne på gulvet 
har lavet og man kan virkelig se, at de nyder det. 
 
Der var ca. 580 betalende, og 13 af foreningens hold deltog, heriblandt Bootcamp 8 - 12 år, som 
var med for første gang. 
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Vi havde samtidig fornøjelsen af at have 2 gæstehold. GUG Ropeskipping, som leverede et 
fantastisk show. De viste os virkelig, hvad der var muligt med et sjippetov. Derudover havde vi 
også besøg af Aspirantholdet fra Århus, som også leverede et show, både spring og rytmisk. 
 
Ligesom sidste år, havde vi Morten Børup skolens 8/9 klasse til at stå for salg af snacks, juice, 
kaffe osv. nede i hallen. Dette fungerer rigtigt fint og vi hjælper med at de kan tjene ind til studieture 
osv. 
Oppe i cafén havde vi Fars køkken til at stå for frokosten. 
 

Forår / sommer sæson 2018 

 
Enkelte instruktører valgte at fortsætte efter opvisningen og vi havde opstart i foråret og til slut juni, 
heriblandt Springgymnastik, Bootcamp og Yoga. 
Det var til stor begejstring for gymnasterne og instruktørerne. 
 

Afslutning på sæson 2017 / 2018 

 
Vi sluttede af med at arrangement for alle vores frivillige, som desværre blev aflyst pga. for lidt 
tilslutning omkring det. Det var ærgerligt, men vi håber at med mere opbakning omkring de sociale 
arrangementer fremover. 
 
Sæsonen var samtidig en hård sæson, da vi måtte tage afsked med vores forældrebarn instruktør 
Bodil efter 24 år. Hun er stadig elsket af mange børn, hvor flere har spurgt om hun kom tilbage. Et 
svar, Bodil kun kan komme med. Hun er dog gået med til at fungere som Mentor for de nye 
forældrebarn instruktører, som bragte stor glæde for foreningen og instruktørerne. Derved kunne vi 
give dem en god start med holdene. 
Samtidig sagde vi farvel til flere instruktørere, som har bidraget i længere tid til foreningen. 
 

Stærk i forening 

 
I sæsonens afslutning sammensatte bestyrelsen og instruktørerne en gruppe, som skulle arbejde 
med et forløb, hvor der blev endnu mere fokus på frivillige i foreningen, bestyrelsens opgaver og 
generelt bedre overblik over opgaverne i foreningen. 
Et forløb, som forventes afsluttet her snart, når vi har haft sidste møde med vores DGI konsulent 
og derved skabt et bedre overblik på vores opgaver, fået værktøjer og idér til at rekruttere frivillige 
og “fastholde” dem i foreningen. 
 

Markedsføring 

 
Vi har ligeledes indgået et samarbejde med en lokal grafisk virksomhed, hvor vi har fået strømlinet 
mange af vores flyers, opvisningsprogram osv. og samtidig fået et sæsonprogram til fremtidige 
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sæsoner. Det giver en bedre genkendelighed for vores medlemmer, frivillige og til lokal samfundet 
omkring os. 
 

Medlemmer 

 
Jeg har forsøgt at danne et overblik over medlemstallene siden 2012 og det har været meget 
svingende. 
Lisbeth og jeg fandt samtidig ud af at indberetningerne var lavet forkert (der var taget for mange 
medlemmer med) og det gav et dyk nedad i 2016, men vi er på vej opad igen. 
 
Den sidste “måling” er taget tirsdag den 13. november 2018, hvor vi pt. var 545 aktive medlemmer 
på hold. En positiv og stor fremgang i forhold til det indberettet for 2017, hvor der blev indberettet 
512 aktive medlemmer på hold. 
 

 
 

Hvordan ser det ud nu? 

 
Vi har haft en fantastisk opstart på sæsonen. Vi fik instruktørere til alle 23 hold, som hurtigt fik 
medlemmer på. 
 
En del nye instruktørere, som er blevet budt velkommen og taget under vingen af os alle sammen. 
En god folk, som jeg er stolt af at være en del af. 
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Vi har dog mistet en del drenge de sidste år og det har ikke ændret sig i en positiv retning, hvilket 
resulterede i at vi i år ikke oprettede et rent drenge springhold. Det er dog blevet efterspurgt en del 
her de sidste par uger og det ligger til kraftig overvejelse i bestyrelsen. 
 
Vi deltog i et forløb, hvor det handlede om at aktivere 10.000 drenge på 10 dage, et forløb, som var 
en fornøjelse at være med i. Vi samarbejdede med Morten Børup skolen, som fik alle deres drenge 
fra 2 - 8 klasse med i forløbet og havde en fantastisk dag med Street-inspireret gymnastik. 
 

Fremtiden - hvad bringer den? 

 
Fremtiden er lidt uklar, da jeg er på valg i år og har derfor valgt ikke at sætte de store planer i gang 
endnu. 
Bestyrelsen har samtidig besluttet at i denne sæson skal Springsikker implementeres færdigt i 
foreningen og derved få den til at “leve”. Samtidig skal der være fokus på Stærk i Forening forløbet, 
som også bringer et bedre overblik og giver grundlag for videre udvikling i foreningen. 
 
Drenge området skal vi have mere fokus, så vi ikke mister dem, men holder mere på dem. 
 
Planer er der masser af, men nu må vi se hvad tiden bringer - Foreningen er i fremdrift og det skal 
den forblive. 
 

Konklusion 

 
Jeg er stolt af at være formand for en forening, hvor medlemmer og frivillige er i så stor fokus. En 
forening, hvor alle gerne vil foreningen det bedste og støtter op om tiltag. Det sidste år har jeg rigtig 
kunne mærke at det kræver et kæmpe overblik og ikke mindst større lederegenskaber at være 
formand for denne fantastiske forening. Jeg kunne ikke gøre det uden alle de fantastiske 
mennesker i bestyrelsen, instruktørgruppen og ikke mindst den tillid vores medlemmer giver mig. I 
yder et kæmpe arbejde i foreningen og derfor skal I have et stort TAK. 
 
Tak for et fantastisk samarbejde gennem sæsonen og deres store indsats. 
 
Jeg håber at kunne fortsætte det gode samarbejde med jer i denne sæson og de næste 2 år. 
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