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Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 

medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster.  Det er omkring det samme antal som sidste 

år, hvilket jo nok er det niveau, vi ligger på. Det er et fint antal i en by af Blenstrups og 

oplands størrelse. Så det kan vi kun glæde os over. 

 

Opvisningen i 2013 var en stor succes. Der var 10 hold på gulvet og ??? gæster til at se 

alle vores rigtig gode gymnaster. På gulvet var alle vores børnehold, voksendanserne, 

Zumbadansere og Unicyklisterne fra BUCK. Der var også en tombola med rigtig mange 

flotte sponsorerede gaver fra Blenstrup og omegns virksomheder. Det var et godt 

arrangement, hvor stort set alt klappede, og som blev taget godt imod. Vi havde igen i år 

fået Hannah til at komme og spille guitar til fællessangen – det gav en god effekt og vi vil 

gerne gentage indslaget. Og som de mange foregående år sad Helga og Martha ved 

indgangen og sørgede for at alle kom ind i god ro og orden. 

Tak til Jørgen som var fotograf og tog mange flotte billeder af holdene både på gulvet og 

på et holdbillede. Billederne kan ses og downloades fra BGFs hjemmeside 

Også tak til Carsten og hjælperne som lagde mange kræfter i, af få både redskaber på og 

af banen. 

Det var en rigtig god dag og vi synes, at det var dejligt, at der kom så mange gæster og 

gymnaster for at bakkede op om arrangementet.  

Bestyrelsen og instruktørerne sluttede med at spise i cafeteriet. Dejlig stor tilslutning og en 

god måde at slutte en dejligt opvisning. 

 



Bestyrelsen havde i år valgt at inviterer alle vores instruktører og hjælpere samt deres 

familier med en tur i jumboland. Det var en del af julegaven fra BGF. Vi havde en rigtig 

dejlig lørdag formiddag, hvor børnene rigtigt fik brugt kroppen og forældrene fik talt 

sammen og drukket kaffe. Det var en god afslutning på sæsonen. En succes vi har tænkt 

os at gentage næste år. – nu er jumboland jo så imellemtiden blevet lukket – men vi har et 

andet godt arrangement i ærmet til instruktører og hjælpere i år. 

 

Den nye sæson 2013 - 2014 bød igen i år både på kendte hold, nye hold og nye 

instruktører. Puslinge holdet fik ny instruktør – Michelle – som blev hentet ind fra Bælum. 

Hun har med hjælp fra Lonni, Johanne, Cecilia og Karen Marie styret en stor flok herlige 

børn i alderen 3 -5 år. Så er seje drenge blevet lavet om til ”Rock og Rul” som er et hold 

for de 5 – 7 årige, hvor der både danses, leges og springes på redskaber. Det hold ledes 

af Lonni og Lotte og de har Jonas og Malte til at klare redskaberne og Mathilde til at styre 

dansen. Katja hjælper både på puslinge og ”rock og rul” når hun har tiden til det. Vores 

Springhold undervises af Lillian, Henrik, Thomas, Jacob, og Birgitte. Som bare forsætter 

med deres store succes og har det største børnehold i år. Derfor har de fået yderlig hjælp 

af Lea og Elisabeth. Tina og Pia har igen i år delt om danserne, det er blevet til to hold, 

begynder og øvede. De danser for 4. år på skolen og er glade for at være der. Tina har 

også i år et Zumbahold, der danser over cafeen en time efterfulgt at ½ times styrketræning 

– så der rigtigt kan blive svedt igennem. Så har Pia igen i år et stort hold damer til stræk 

og udspænding. Det er vores mest stabil hold. Derudover har Pia et mave-balle-lår hold for 

dem der godt vil strammes lidt mere op. De seje mænd er også ved at være et stabilt hold 

og det er vokset til 18 stk. og her bliver der også rigtigt svedt igennem, Mads er blevet 



instruktør på dette hold i år. Jeg har selv igen i år et forældre – barn hold, hvor de 

allermindste og deres forældre/bedster laver sjove ting i hallen. 

Vi prøvede igen i år at få pilates op at køre med Karen Marie som instruktør, men vi var 

nødt til at lukke holdet ned pga. for få tilmeldte. Vi prøver igen med at forårshold.  

Sidste sæson udvidet vi jo gymnastikken med cykling. Lasse har cyklet vejene omkring 

Blenstrup tynde med et trofast lille hold. Vi bliver ved med at cykle og ser hvordan det 

udvikler sig. Alle instruktører og hjælpere skal have en rigtig stor tak, fordi I har lyst til at 

bruge jeres fritid til undervise børn og voksne. Uden jer havde vi ikke nogen forening. Så 

også tak fordi I har lyst til at være en del af BGF. 

 

Vi har igen i år valgt at lade alle vores instruktører få tilbuddet om at komme på kursus, og 

det er der flere som har taget imod. Thomas kom ned et forslag fra springholdet om, at de 

godt kunne tænke sig et fælles kursus hvor vi fik en DGI instruktør ud og underviste os i 

egen hal og med egne redskaber. Det kom der et rigtigt godt 3 timers-kursus ud af, som vi 

vil forsøge gentaget næste år, måske i starten af sæsonen. 

Som tidligere har vi som igen tilbudt DGI-vejledning til vores instruktører. I år har alle 

børneholdene været igennem og det har været positivt både for instruktørerne, men også 

tilbagemeldingen fra vejlederne til mig. Det er jo dejligt at være formand for en forening, 

der har instruktører som bare fungerer. 

  

I forbindelse med idrætsugen valgte vi selv i år, at spørge BIF om vi igen måtte komme 

med et par børnevenlige indslag både i hallen og på cyklen. De ville gerne have, at vi 

lavede et arrangement i hallen, som vi plejede. Der var ikke den store tilslutning, da 

tidspunktet nok var forkert, og der ikke var så mange som havde lyst til at være indenfor i 



det gode vejr. Men vi havde god opbakning fra vores egne instruktører. Tak for det. Ved 

ikke, om vi vil lave noget til sommer, det må vi have op at vende i bestyrelsen. 

Vi valgte traditionen tro at give børnene i Blenstrup en julegave, bestående i 2 timers sjov 

og aktivitet i hallen. Kram-bilen kom ud med cykler, sansebane og waveboards, Vi lavede 

en super god redskabsbane, lånte en hoppeborg af Samvirkende Foreninger og en 

oppustelig fodboldbane af BIF.  Valhalla sørgede for saft og gulerødder som forplejningen 

til alle de meget aktive børn. Endnu engang var vores egne BGF-instruktører på banen og 

leverede en kanon indsats for, at børnene i Blenstrup kunne have en god eftermiddag. Tak 

til alle som var med. Det er så fantastisk, at I stiller op til disse arrangementer. 

 

Akrospringerne har traditionen tro igen i år været på overnatning på Vestbirk musik-og 

idrætsefterskole. Her skulle der øves spring på nye redskaber og skabes fællesskab. Det 

blev til et døgn med spring, leg, hygge, grin og nye oplevelser. Både for børn og trænere 

var det en sjov og lærerig tur.  

 

BGF har igen været med til at arrangerer og afvikle de maget succesfulde Levende 

Lørdage. Vi har været vært for to af arrangementerne her i vinter og bakker fuldt op om det 

gode koncept. Der er virkelig kommet fokus på at mødes i hallen og på et tidspunkt sidste 

lørdag, var der nok omkring 100 personer. Det er helt fantastisk at der bliver svedt 

igennem i alle aldre sådan 3 timer en lørdag eftermiddag. 

Birgitte, Jørgen og Klaus ligger virkelig mange kræfter i at arrangere og søge midler til 

afholdelse af LL så Blenstrups borgere kan nyde samværet og aktiviteten i hallen. 

 



Hjemmesiden www.blenstrup-gf.dk styre Lillian med fast hånd. Det er dejligt, at der 

jævnligt kommer nye input, og jeg kan kun opfodre flere til at melde sig til nyhedsbrevet, 

så der er flere der få information om de nye ting der sker i foreningen. Tak for det gode 

arbejde Lillian. 

Vi har en enkelt plan på beddingen her inden opvisningen og det er et dansehold for de 7 -

9 årige piger. Elisabeth vil stå for det hold. De vil danse ca. 10 gange og lave en dans til 

opvisningen. Det glæder vi os til at se. 

Ønsker om hold og instruktører for den næste sæson modtages gerne. Bare kontakt en fra 

bestyrelsen. 

 

Til sidst vil jeg bare lige nævne min fantastiske bestyrelse som arbejder hårdt på at få alle 

vores arrangementer til at klappe. Det er fantastisk for en formand at have sådan en støtte   

-specielt her i efteråret hvor jeg har været lidt fraværende. Tak fordi I har lyst til at bruge 

jeres fritid på at skabe et godt nærmiljø og aktivitets muligheder i vores lille by. 

Jeg synes, at vi arbejder godt sammen og vil håbe, at der er flere, som kunne tænke sig at 

gøre noget for at Blenstrup gymnastikforeningen kan forsætte med at lave gode initiativer 

for vores medborgere. Så tak til Pia, Lillian, Karina, Berit og Lasse.  

Også tak til Helga fordi hun igen igen igen har stået til rådighed som revisor og selvfølgelig 

også til Margit, som holdt sig parat til at tage over, hvis Helga skulle få brug for dette. 

Louise Krøyer Gundersen 
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