
FORMANDSBERETNING 2020 - 2021 

Så er sæsonen i BGF ved at være gået, og det har jo været et meget anderledes år. Vi har 

i år haft ca. 150 medlemmer. Heraf ca. 80 børnegymnaster.  Det er en lille nedgang af 

medlemmer, men helt forventelig da børneårgangene er små. Dog et flot antal, når man 

tænker på byen og oplandet størrelse.  

 

Opvisningen 2020 blev desværre ikke til noget på grund af Coronarestriktioner. Vi håbede 

jo til det sidste, at vi kunne få lov til at afholde den på en eller anden måde. Vores oprindelige 

opvisningsdato blev aflyst, og vi fandt en ny dato senere på foråret. Desværre blev den 

heller ikke til noget. Det var noget, vi alle var kede af, da alle hold havde forberedt sig på at 

lave en flot opvisning. Vi havde sammen med BUCK samler flotte sponsorgaver ind til en 

flot tombola. Desværre måtte sæsonen stoppe uden vores vanlig opvisning og de 450 

gæster, som plejer at komme forbi og nyde den.  Vi håber, at det i den nærmeste fremtid 

igen bliver muligt at mødes til større arrangementer. 

 

Bestyrelsen havde i år, som julegave fra BGF, valgt at invitere alle vores instruktører og 

hjælpere samt deres familier med ud at spise og bowle i Øster Hurup. Det var rigtig hyggeligt 

og dejligt at være sammen, kort tid før Danmark lukkede ned.   

 

Den nye sæson 2020 – 2021 startede med at finde instruktører, og det er heldigvis dejligt 

nemt, da vi har så mange fantastiske folk, som gerne vil bidrage til gymnastikken her i byen. 

Vi er meget heldige i Blenstrup. 

 

Det betød, at Charlotte blev instruktør på forældre og børn. Mette og Carina leder 

Spirrevipperne, som er en herlig flok børn i alderen 3 – 5 år. Godt hjulpet af Laura, Josefine 

og Natascha. Hoppelopperne på 5 – 7 år ledes igen i år af Louise, Mette og Pernille, og til 

at hjælpe os har vi Sebastian og Freja. På Spring 1 bliver de ledet af Carina, og hun får god 

hjælp at holde styr på de ca. 25 børn af Jacob, Thomas, Johanne og Laust. På Spring 2 

ledes de af Birgitte sammen med Johanne, Jacob, Laust og Thomas. De er ca. 30 store 

springere. På linedance har Charlotte har igen i år haft stor tilslutning. Pia har igen i år et 

stort hold damer til stræk og udspænding. De seje mænd er også på banen i år med Mads 

som holdleder, og de får spillet rigtig meget hockey.  



Alle frivillige instruktører og hjælpere skal have en rigtig rigtig stor tak, fordi I har lyst 

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

forening. BGF kan kun fungere, fordi frivilligheden er så stor. Så 1000 tak, fordi I har 

lyst til at være en del af BGF og gøre en forskel i vores lille samfund.  

 

Vi har igen i år valgt at lade alle vores instruktører få tilbuddet om at få professionel 

vejledning, Så de kan blive endnu bedre til at lære gymnasterne at bruge deres krop. Det 

har mange af børneholdene taget imod, og der er altid ros til formanden fra vejlederen. Vi 

har nogle rigtig gode og engagerede instruktører og hjælpere. Så er det jo ingen sag at være 

formand. 

 

I år havde vi valgt, at alle gymnaster skulle betale inden opstarten. Det er gået rigtig godt. 

Vi havde valgt det nye tiltag for, at vi i frivillige i bestyrelsen ikke skulle bruge så mange timer 

på at huske folk på at betale. Det har virkeligt være dejligt at være fri for i år, så det tiltag er 

kommet for at blive, ligesom vores tilmelding på nemtilmeld.dk også vil forsætte.  

 

Vi var desværre også nødt til at aflyse vores gode tradition med at give alle børn en julegave, 

som plejer at bestå af 2 timers sjov og aktivitet i Blenstrup hallen. Vi forventer, den kommer 

tilbage i 2021. 

 

Heldigvis nåede spring 2 at afholde en ekstra træning. Traditionen tro lavede de igen i år en 

lørdagstræning i Blenstruphallen, hvor der blev leget, sprunget og øvet serie. Det var trætte, 

men glade gymnaster og voksne, som nød godt af de mange timers træning. 

 

Ligeledes kom Pia og damerne på stræk og afspænding også på tur i 2020. En god tradition, 

hvor de mødes en eftermiddag sidst på foråret og går en tur i lokalområdet og spiser 

sammen som tak for denne sæson.  

 

Sidste år købte vi en ny airtrack til glæde for vores mange springere. Den arbejder vi, 

sammen med hallens bestyrelse, på at få til at stå oppustet i hallen, således den er let 

tilgængelig.  

 



BGF kan findes på Facebook og hjemmesiden www.blenstrup-gf.dk. Her lægger vi 

forskellige informationer op gennem sæsonen. 

 

Det skal lige nævnes, at vi i denne sæson har haft de reneste redskaber samt voksen- og 

børnehænder til dato!! - grundet Coronarestriktionerne. Vores skønne instruktører og 

hjælpere og gymnaster har vasket og sprittet både hænder, redskaber og håndtag, ligesom 

de har været rigtig gode til at overholde ”kun 1 hold i hallen”-politikken. Det har ikke altid 

været let, men de har knoklet og altid med glade miner.  

 

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

vores arrangementer, hold og uforudsete udfordringer til at klappe. Det er fantastisk for en 

formand at have sådan en støtte. 

 

Tak, fordi I har lyst til at bruge jeres fritid på at skabe et godt nærmiljø og aktivitetsmuligheder 

i vores lille by. Så tak til Pia, Mette H, Dorte, Rolf. I er alle undværlige.  

 

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

 

Louise Krøyer Gundersen 
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