
 

 

Tune IF Gymnastik
 

Formandsberetning ved Generalforsamlingen i Tune IF 

Gymnastikafdeling torsdag den 18. juni 2020 

 

Medlemstal 

Vi har i 2019 haft 586 medlemmer mod 576 i 2018, en fremgang på 10 medlemmer i forhold til året før, 

hvilket vi er tilfredse med. 

Hold i sæsonen 19/20 

I sæsonen 19/20 har vi haft 20 hold, fordelt på 10 børne-/ungehold, 3 familiehold og 7 voksenhold.  

Vi har i denne sæson haft Thaiboksning i vores afdeling, af praktiske årsager i Tune IF, ikke fordi det hører 

naturligt til i gymnastikafdelingen, men det fungerer rigtig godt.  

For første gang har vi haft et drengehold for de 8-12 årige i forlængelse af Tonserdrengene og det blev en 

meget større succes end vi turde håbe på. Vi håbede på, at se ca. 15 drenge, men holdet endte på 37 

tilmeldte.  

 
Arrangementer 
 

Idræt i Natten 

Det var igen i år en god oplevelse og med masser af børn og unge inde hos, både  

mange vi kender og masser af børn, som normalt ikke går til gymnastik. Tusind tak til alle jer instruktører, 

der gjorde aftenen til en succes. 

 
10.000 på 10 
I år deltog vi i DGI´s event 10.000 på 10, da vi gerne ville vise drengene på mellemklassetrinnet hvad 

gymnastik er og kan være. Virkelig flot arrangement fra DGI og nogle meget begejstret og overraskede 

drenge fra Tune Skole, som var meget glade for oplevelsen. 

 

Drengetræf i Helle  Hallen 

Den første weekend i januar tog ” Styrke- og Spring for drenge” til drengetræf i Helle Hallen med ca. 23 

drenge og fik hjælp af forældre til kørsel. Arrangementet var en kæmpe oplevelse og succes, for de som 

deltog. 

Gymnastikopvisning 2019 

Vi valgte, at prøve noget nyt og forlænge sæsonen og dermed flytte opvisningen til maj – det var ikke en 

succes, da vi havde langt færre gæster. Sæsonen blev for lang og kolliderede med de udendørs sportsgrene, 

så længden i 19/20 sæsonen er flyttet tilbage til sept. – april. 

Den årlige Forårsopvisning kræver altid et kæmpe stykke arbejde og samarbejde fra alle i afdelingen, tusind 

tak til alle, for at dagen lykkedes. 

 



 
 
Gymnastikopvisning 2020 

Vi fik desværre ikke afholdt opvisning, da Corana-krisen lukkede samfundet ned. 

Økonomi 

I år er vi kommet ud med et driftsunderskud på ca. 11.000 kr., hvilket bestyrelsen er tilfredse med. 

 

Afslutning 

Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til alle vores engageret Instruktører, hjælpetrænere, 

udvalgsmedlemmer, de frivillige der giver os en hånd med, hallens personale, vores samarbejdspartnere i 

hovedforeningen og andre afdelinger. 

Tak til et godt samarbejde i bestyrelsen og tak for et godt 2019. 

Tak for ordet! 

 

Jeannette Bahnsen 

Formand Tune IF Gymnastikafdeling 
 


