
Jyderup Gymnastik, Årsberetning 2019-2020  

Igen i år kan jeg se tilbage og glæde mig over den store aktivitet vi har i Jyderup Gymnastik.  

Og lad mig slå det fast med syvtommersøm – uden det store engagement fra instruktører, 

hjælpeinstruktører, kontaktpersoner, bestyrelsen og andre hjælpende hænder, så ville alt dette ikke kunne 

lade sig gøre, så kæmpe tak til jer alle. 

Her er kort fortalt alt det vi har haft gang i, nævnt i kronologisk orden fra sidste års generalforsamling: 

1. DGI’s Forårsopvisning i Kalundborg den 2. marts, der deltog vi med 7 hold – i år deltager vi med 10 

hold – fantastisk. 

2. Vores egen Lokalopvisning den 23. marts, som sædvanlig et tilløbs stykke, med en masse flotte 

opvisninger. Vi havde forstærket os med LAS Production som gjorde at lyden var meget bedre. Det 

gør vi også i år, og udvider endda med ekstra højtalere. 

3. Den 19. marts åbnede vi for tilmelding til forårssæsonen, igen med et flot udvalg af voksenhold og 

mix børnehold. 

4. Den 12. april var en festdag for de unge hjælpere. Årets JUHU-arrangement var en tir til MegaBowl i 

Holbæk med efterfølgende spisning på Vivaldi. 

5. Den 26. april var en af de mere festlige dage for de voksne, for der deltog vi i den såkaldte 

Frivillighedsfest i Jyderup Hallen, sammen med øvrige foreninger og hallens hjælpere. Sæt X i 

kalenderen den 24. april i år 

6. Den 1. maj sagde vi mange tak til Sparekassen Sjælland Fonden, som gav 10.000 i tilskud til indkøb 

af de 3-kantede nedspringsmåtter. 

7. Den 1. juni var mix spring 5-6 år med til at gøre Torvedagen i Jyderup til en rigtig god oplevelse – 

det gode vejr hjalp også til 😊 

8. Den 15. juni var vi flot repræsenteret i København, hvor vi var med til at fejre Dannebrogs 800 års 

jubilæum 

9. Samme dag skulle vi have været repræsenteret ved Idræt på Fælleden i Holbæk, men vejret aflyste 

det arrangement 

10. Heftig aktivitet i bestyrelsen henover sommeren resulterede i et sæsonprogram hvor man kunne 

tilmelde sig fra den 10. august, og det blev husstandomdelt den 15. august.  

11. Den 31. august var vi igen repræsenteret ved en fejring af 800 året for Dannebrog fald, og det var 

ved middelalderfestivallen i Kalundborg. 

12. Den 7. september var vi som sædvanlig til stede ved byfesten i Jyderup, med airtrack, jumping kids, 

og salg af overskud af opvisningstøj   

13. Mandag den 9. september startede så vores sæson 2019-2020. 

14. Den 16-17. november gik turen til Vejstrup, som sædvanlig en dejlig tur med masser af samvær, og 

denne gang vist uden de store skader 

15. Så blev det jul, og vi afholdte vi den store juleafslutning den 17. december, igen med den populære 

nissefamilie som underholdte med lege og julesange. Endnu engang til Torben Brandt for 

sponsering af juletræ. 

16. Gratis Juletræning mellem Jul og Nytår blev igen gennemført den 27. og 28. december af frivillige 

instruktørers eget initiativ  

17. Efter nytår holdt vi igen nytårstaffel på Præstegården for vores voksne instruktører. Tak for nogle 

hyggelige timer og god snak om forskellige emner, bl.a. instruktørhåndbogen 



18. Den 19. januar var det tid til det store Ballroom Fitness Event med Elisabeth Dalsgaard. Et meget 

velbesøgt event hvor der blev gået til den i hele 2 timer. Forhåbentlig vil vi komme til at tilbyde 

BallRoom Fitness som hold i næste sæson. 

19. Fredag den 31. januar blev prisen til årets ildsjæl og mønsterbryder uddelt i Skarridsøsalen. Og her 

var flere fra Jyderup Gymnastik, meget velfortjent, nomineret til ildsjæle prisen. Det er vores 

kasserer Lone Hansen og vores far-mor-barn instruktør Anne Schou som var nomineret for deres 

arbejde i Jyderup Gymnastik. Men også andre med tilknytning til Jyderup Gymnastik var 

nominerede, nemlig Kjeld Kallenbach (jyderups fremtid (og bestyrelsen)), Annette Lund og Søren 

Bøtker Pedersen (jyderup erhvervsforening (og Cirkeltræningsholdet)). Det er vi naturligvis meget 

stolte over og et bevis på at vi har nogen meget vellidte og dygtige frivillige i vores forening. 

20. Den 11. februar var det vinterferietid, og igen var det frivillige instruktører mfl der hjalp klubben 

med Sjov i Vinterferien i Jyderup Hallen  

Vi har haft en lille tilbagegang i antallet af medlemmer, ca 5%, men det bør ikke være noget som bekymre 

os hvis vi sammenligner os med andre foreninger. 

Alle disse arrangementer og aktiviteter jeg remsede op, gør næsten en forpustet, og dertil kommer jo 

hverdagene, hvor alle holdenes træninger hver uge kræver både forberedelse og energi at gennemføre for 

instruktører og hjælpere. 

Og det som ikke er så synligt for ret mange er det rigtig store arbejde som bestyrelsen udfører. Heldigvis er 

der nogen meget dygtige og engagerede bestyrelsesmedlemmer, som er villig til at lære fra sig når nye 

kommer til, hvilket der jo gør indimellem.   

Ingen roser uden torne – jeg synes det er vigtigt at huske os selv på at vi er en forening af frivillige som 

synes det er sjovt og givende at gøre noget for andre. Det kan ikke undgås at der er nogen som ikke altid er 

enig i det andre gør. Der vil altid være uenigheder, men jeg vil alligevel bede om at man som frivillig tager 

en omskrivning af Kennedys berømte ord til sig – ”spørg ikke hvad foreningen kan gøre for mig, spørg hvad 

jeg kan gøre for foreningen” 😊 Og så i øvrigt hjælper og støtter hinanden hvor det er nødvendigt. Men det 

synes jo nu også I generelt er gode til. 

Til sidst vil jeg gerne takke vores sponsorer for deres støtte til Jyderup Gymnastik. Uden sponsorernes 

støtte var der meget som ikke ku lade sig gøre. Sponsorerne er også medvirkende til at vi kan tilbyde børn 

af mindre bemidlede familier, mulighed for at gå til gymnastik. Så derfor - husk at støtte vores lokale 

sponsorer når I handler.  

Tak for dette år, jeg ser frem til at møde jer alle i hallen også i den nye sæson. 


