
 

- Sjov motion for alle - 

Nyhedsbrev – april 2020 

 

Jyderup Gymnastik er, som resten af Danmark, naturligvis ramt af Corona virus situationen. Vores sæson blev 

afbrudt før tid og vores lokalopvisning måtte aflyses. En rigtig ærgerlig måde at afslutte sæsonen på, men vi havde 

ikke rigtig noget valg.  

Aflysningen af opvisningen gjorde også at vi ikke kunne gøre opmærksom på vores sponsorer. Vi vil derfor gerne 

opfordre til at alle tænker lokalt når de handler, og naturligvis gøre brug af vores lokale virksomheder så de kommer 

godt igennem krisen. Støt vores sponsorer – de støtter os. 

Og hvad så nu? Hvornår kan vi komme i hallen igen? Hvordan kan vi afslutte sæsonen på de enkelte hold så 

gymnaster og trænere kan sige tak for sæsonen og få udleveret tøj/dragt? Bliver det muligt at starte 

forårs-hold op? 

Det er rigtig svært at spå om, men så snart der kommer nye retningslinjer, så finder vi ud af hvad vi gør 

og informerer alle vores medlemmer. 

I mellemtiden vil vi gerne opfordre til at passe på jer selv og hinanden – men samtidig nyde foråret 

 

  

 

 

 

Ballroom Fitness 

Søndag den 19. januar 2020 afholdt Jyderup Gymnastik Ballroom 

Fitness event (standard og latindanse uden partner) med 

instruktør Elisabeth Dahlsgaard – her deltog 130 kvinder og et par 

enkelte mænd i alle aldre. Alle havde en forrygende eftermiddag 

med sved på panden og et godt grin. 

Glæd jer allerede nu – for vi starter et hold op i den kommende 

vintersæson. 

 

 

 

 

 

 

http://www.jyderupgymnastik.dk/index.php?option=com_banners&task=click&bid=19
http://www.jyderupgymnastik.dk/index.php?option=com_banners&task=click&bid=9
http://www.jyderupgymnastik.dk/index.php?option=com_banners&task=click&bid=11
http://www.jyderupgymnastik.dk/


 

 

 

 

Generalforsamling – ny bestyrelse 

Den 19. februar 2020 var der generalforsamling i Jyderup Gymnastik.  Et bestyrelsesmedlem og en suppleant havde 

meddelt at de ikke ønskede at genopstille. Heldigvis var der flere der stillede op til begge dele. Det endte med at vi 

fik en suppleant ekstra i år (dispensation). 

Bestyrelsen har konstitueret sig således: 

• Formand: Charlotte Madsen 

• Kasserer: Lone Hansen 

• Sekretær: Helle Kristiansen 

• Bestyrelsesmedlemmer: 

• Jytte Rasmussen 

• Finn Haulrich 

• Steen Olsen 

• Kasper Bøllingtoft (nyvalgt) 

• Suppleanter: 

• Kjeld Kallenbach 

• Anne Schou (nyvalgt) 

• Dennis Høver Schmidt (nyvalgt) 

Tak for indsatsen til de 2 bestyrelsesmedlemmer som nu har valgt at holde pause: 

• Thomas Frederiksen 

• Karin Jørgensen 
 

  

 

 

 

Forårsopvisning i Kalundborg 

I weekenden den 29. februar til 2. marts 2020 deltog vi med 10 hold 

i Forårsopvisningen i Kalundborg. 

Fredag var vi repræsenteret af vores zumba hold (voksen). Lørdag 

deltog 9 hold lige fra de mindste drenge på 5-6 år til vores 

juniorhold. Alle hold gjorde det fremragende, og 2 af Jyderup 

Gymnastiks hold, De Friske Springtøser og Springpigerne, var udtaget til DGI’s galla-opvisning.  

Den galla-opvisning blev desværre også aflyst. 

 

  

 

http://www.jyderupgymnastik.dk/index.php?option=com_banners&task=click&bid=18
http://www.jyderupgymnastik.dk/index.php?option=com_banners&task=click&bid=34
http://www.jyderupgymnastik.dk/index.php?option=com_banners&task=click&bid=14


 

 

 

 

 

Aflysning af opvisning 

Lørdag den 28. marts 2020 skulle vi have afholdt vores lokalopvisning som afslutning på vintersæsonen. Men det 

satte Corona-virussen som nævnt en stopper, for ligesom resten af samfundet er lukket ned. 

Vi arbejder på at finde en måde at få afsluttet sæsonen på for de enkelte hold. Både så gymnaster og trænere kan 

sige tak for sæsonen, og de gymnaster der ikke har fået deres dragter, kan få disse udleveret. 

I vil derfor få besked når samfundet lukker op og vi kan mødes igen. 

 

 

 

Forårssæson 

Som situationen er nu i Danmark og hele verden har vi besluttet ikke at starte hold op i foråret, da det 

stadig er usikkert hvornår vi evt. kan starte op. 

Hvis der bliver mulighed for det, kan det være vi popper op med nogle events for forskellige aldersgrupper 

– men det vil vi informere mere om når og hvis det bliver aktuelt. 

 

 

  

 

 

Opstart vintersæson 2020/2021 

Sæsonen starter op i uge 37. 

Vores husstandsomdelte brochurer vil blive omdelt i starten af august og holdene vil også blive annonceret 

på vores hjemmeside og de sociale medier. 

Vi arbejder på opstart af flere nye hold men som tidligere nævnt starter vi Ballroom Fitness op. 

 

 

 

 

 

http://www.jyderupgymnastik.dk/index.php?option=com_banners&task=click&bid=22
http://www.jyderupgymnastik.dk/index.php?option=com_banners&task=click&bid=29
http://www.jyderupgymnastik.dk/index.php?option=com_banners&task=click&bid=20
http://www.jyderupgymnastik.dk/index.php?option=com_banners&task=click&bid=12
http://www.jyderupgymnastik.dk/index.php?option=com_banners&task=click&bid=21


 

Ny sponsoraftale – OK 

Støt Jyderup Gymnastik, hver gang du tanker 
 
Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så du kan støtte Jyderup Gymnastik, hver gang du tanker. Og vigtigst af alt, 
det koster dig ikke ekstra at støtte klubben – OK betaler hele beløbet. 
 
Du støtter vores klub med 5 øre/liter – uanset om du bestiller et OK Benzinkort eller betaler med dit Dankort i OK’s 
Tank & betal-app. Når du har tanket 500 liter, får klubben en ekstra bonus på 200 kr.   
 
Bestil et OK Benzinkort på www.ok.dk/lokalsporten. Hvis du vælger at tanke med OK-appen, så finder du den i App 
Store eller Google Play. 
 
Har du allerede et OK Benzinkort? Så ring til OK på 70 10 20 33 og fortæl dem, at du gerne vil støtte Jyderup 
Gymnastik nu. Og så sørger de for at ændre det. 
 
Støt ekstra med el fra OK 
Har du et OK Benzinkort kan du fordoble støtten til din klub. Med el fra OK kan du støtte med 5 øre ekstra pr. liter, 
hver gang du tanker. Det er nemt og hurtigt at skifte elselskab. Bare ring til OK på 70 10 22 33, så sørger de for det 
hele.  

 
Vil du vide mere? 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lone Hansen på 24450081 eller kasserer@jyderupgymnastik.dk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Godt forår til alle – nyd solen og pas på hinanden 

http://www.ok.dk/lokalsporten

