Gymnastikafdelingens Årsberetning for 15/16
Gymnastikafdelingen har følgende beretning ved BIF´s generalforsamling den 10 Marts 2016

Medlemmer og hold:
Vi har vintersæsonen 15/16, haft 522 aktive medlemmer, fordelt på 26 hold.
Det er en lille fremgang fra 516 medlemmer og 20 hold sidste sæson, man skal dog lige tage i
betragtning at nogle medlemmer går igen på flere hold.
Ligger vi vores 5 sommerhold til, lander vi formentlig på omkring 600 medlemmer.

Arrangementer:
KURSER:
Vi starter hver eneste sæson med et spotkursus i springmodtagning. Kurset er obligatorisk for
alle springinstruktører og hjælpeinstruktører. I år var det en af vores egne instruktører, Mads
Brander, der stod for at afholde dette.
I samme øjemed har vi haft 5 instruktører på springsikker basis kursus, 1 på springsikker
måtte&trampet1 og 1 på springsikker Trampet2 og springsikker måtte2. Det er den spæde
start på at blive certificeret som springsikker forening. Dette er noget vi vil have lidt mere
fokus på fremover og planen er at begynde certificeringen den kommende sæson.
Af andre kurser kan nævnes instruktørkursus 1 med en enkelt deltager og et nystartet kursus i
DGI, et spirekursus, hvor vi havde 4 unge hjælpeinstruktører med. Dette er et kursus for de
10–12 årige, så de kan lære lidt om hvad det vil sige at være ”i front” og hvad der forventes af
dem.
Derudover mange forskellige kurser til inspiration og dygtiggørelse.
Alt ialt har vi haft 22 personer på kursus i den forgangne sæson.
AKTIVITETSWEEKEND:
Vores årligt tilbagevendende aktivitetsweekend var igen i Bramming kultur og fritidscenter, det
var en rigtig god weekend, med omkring 100 deltagere inkl. instruktører.
Der skal i den forbindelse lyde en stor tak til svømmeafdelingen for den hjælp de har ydet ved
at stille med livreddere.
OPVISNINGER:
Den 04.-06. marts 2016 er der områdeopvisning i Blue Water Dokken, Esbjerg. Vi har 7 hold
tilmeldt, det bliver en stor oplevelse for specielt de yngste deltagere.
Intet kan dog måle sig med vores egen opvisning, som løb af stablen den 12. marts.
Det plejer at være en meget vellykket dag, med en masse god gymnastik, den perfekte
afslutning på sæsonen. Da opvisningen ikke er afholdt endnu, kan jeg af gode grunde ikke
oplyse hvor mange gæster der var, men sidste år var der fuldt hus, med 1001 betalende helt
præcist. Så mon ikke også der kommer det i år.
Ud over de betalende, kommer godt 1000 gymnaster, 64 instruktører + hjælpeinstruktører og
20 udvalgsmedlemmer, hvor nogen selvfølgelig går igen, så der bliver liv og glade dage.
Andet:
Vi har i denne sæson valgt at indfører to nye priser, normalt kårs årets BIF'er til
lokalopvisningen i Marts, dette er blevet en fast tradition som vi gerne vil holde fast i, men for
at give de helt unge og hinanden et ekstra klap på skulderen, har vi valgt at indfører sæsonens
hjælpeinstruktør og sæsonens instruktør. Det er desuden laves sådan at det nu ikke er
ledelsesudvalget der alene vælger hvem der får priserne, der kan indgives nomineringer i løbet
at sæsonen også er det udvalgsmedlemmerne der ud fra disse vælger hjælpeinstruktøren og
ledelsesudvalget der vælger instruktøren og sæsonens BIF'er. Alle tre priser overrækkes til
opvisningen d. 12 Marts.
Vi har langt om længe fået vores nye pumpe hjem til vores springbane, den har været længe
ventet. Den blev bestilt d. 29 oktober 2015, men er, pga. en række tekniske problemer hos
forhandleren, først blevet leveret d. 16 februar 2016. Vi glæder os til at tage den i brug.

To fra ledelsesudvalget og to fra rytmeudvalget, var til et spændende foreningsarrangement i
forbindelse med DR og Danmarks Idrætsforbund prisuddeling Sport 2015. Dagen bød på et
spændende program, som sluttede af med at opleve det store liveshow i Jyske Bank BOXEN i
Herning. GymDanmark og Dansk Svømmeunion arbejder i perioden 2014-2017 sammen om et
projekt, der har til formål at fastholde børn og unge i alderen 8-12 år – de såkaldte tweens – i
foreningslivet. Søren Østergaard fra Center for Ungdomsforskning (CUR) holdt et af sine
underholdende, provokerende og ikke mindst lærerige oplæg om, hvad der foregår i hovedet
og kroppen på netop den målgruppe og hvordan vi som foreninger kan fastholde dem.
Højdepunkterne var:
Oplæg v. ungdomsforsker Søren Østergaard, CUR, om unge og fastholdelse i foreningslivet.
Café miljø ,med små oplæg om de mange muligheder ved et medlemsskab af GymDanmark.
Og selvfølgelig Sport2015 i Jyske Bank BOXEN, det var noget af en oplevelse.

