
26 Marts 2017  

Forårsopvisning i Blenstrup Hallen 

Traditionen tro holdt Blenstrup Gymnastik Forening og Blenstrup UniCykel Klub sæson afslutning 

med opvisning. 

I alt havde 214 betalende gæster, 118 udøvere og 33 instruktører og  hjælpeinstruktører afsat 

søndag formiddag til at give hinanden en fornem afslutning på sæsonen.  

Efter en imponerende indmarch, blev der budt velkommen og alle sang med på Nationalsangen 

og Jeg ved en lærkerede. Herefter stod programmet på opvisning fra 8 forskellige hold så alle 

kunne se resultaterne af vinterens aktiviteter. 

Forælder-barnholdet bestod af 5 forældre og 5 børn i alderen 1½ -3 år. Her handlede det om at 

tumle, løbe, hoppe, danse, kravle op og ned på en lang redskabsbane - der var plads til store 

smil og latter. Og det er ikke kun mor, der er afsted: 40% af forældrene var fædre. 

Spirevipperne var de næste på programmet,  hvor 19 børn i alderen 3-5 år og 6 instruktører og 

hjælpeinstruktører var på gulvet. Spirevipperne viste sjov gymnastik, hvor leg , motorik og brug 

af gymnastikredskaber blev trænet ved at bruge dem til at kravle på, klatre i, hoppe på. Der blev 

danset og tumlet, men også plads til en lille lur.  

Hoppelopperne mønstrede 21 børn og 7 instruktører og hjælpeinstruktører. Her gjaldt det de 

5-8 årige. Der var stor aktivitet og masser af udfordringer.  Børnene fik bl.a. lov at bruge energi 

på en lang redskabsbane med forskellige forhindringerne, der skulle passeres enten over, under 

eller igennem. Der var spring, kolbøtter og balancegang. 

Showdancerne mødte op i det stiveste puds - 9 damer og 4 herrer (hvor par par stykker var lånt 

fra Seje Mænd og Pardans-holdene). Det var et imponerende show, hvor tempo og koordination 

var i højsædet, og publikum klappede med. Mod slutningen fik Showdancerne hjælp fra 

Hoppelopperne og Spring, Rytme og Parkour og det blev til den helt store finale. 

Så blev det  BUCK – Blenstrup UniCykel Klub’s  tur. Det er og bliver imponerende at se,  hvordan 

9 børn formår at køre rundt og vise tricks på ethjulede cykler. Og som om det ikke var nok, kan 

man jo lige så godt balancere med en hulahopring, køre i formationer, køre slalom mellem 

kegler, på balancebræt, ned af trapper osv. når man nu er igang.  Det blev også vist tricks på et 

par gøgler-bolde, og hvordan man punkterer balloner med en pisk. 

Spring, Rytme og Parkour  på gulvet er imponerende. Det er BGF's største hold med 31 børn fra 

7 år og op efter, hertil 7 instruktører og hjælpeinstruktører.  Der blev varmet op med  i mindre 

stjerneformede gruppe hvor der på skift blev foretaget armstrækninger, squat, planke osv. før 

det blev gået til redskaberne.  Har var der mange redskaber fremme bl.a trampolin og airtrack 

hvor der blev vist kraftspring, araberspring og flikflak.  Mod slutningen kom de 12 grøntrøjede 

drenge  i front i en flot opvisning for kort efter at blive suppleret af de 19 piger i lyserødt.  



Voksen-holdet var sammensat til lejligheden. En ny tradition er skabt, hvor instruktørerne fra 

alle hold mødes for at øve en kort opvisning fuld af sjov og ballade. 2 mænd flankeret af 11 

kvinder gav en flot opvisning. Det er både sjovt at se på og være med til, så det styrker 

sammenholdet i foreningen.  

Igen i år var der rigtig mange som i forbindelse med udmarchen skulle have en tak for den 

indsats de havde udøvet i sæsonen. Efterhånden er listen så lang at alle modtagere i år blev 

kaldt frem i samlet flok - i alt var der i år 25 voksne der fik en buket eller lidt øl og 8 instruktører 

og hjælpeinstruktører, der fik en gave med hjem.  

91 sponsorer sørgede for at også mange publikummer fik gaver med hjem fra tombolaen, der 

dog hurtigt måtte melde udsolgt pga. de flotte gevinster. 

Kunne du tænke dig vide mere om Blenstrup Gymnastikforening kan du finde flere 

informationer her: 

 


