Kastrup Gymnastikforening af 1966
Årsberetning 2013
Formandens beretning:
Vi har igen i år haft en sæson med fremgang både mht. resultater i vor konkurrence
afdeling men også mht. medlemstal og trænere, hvilket er helt fantastisk.
Vi rundede i denne sæson aktivt medlem nr. 800, som blev præmieret med en KG66
taske og en drikkedunk og lige nu har vi en trænerstab på ikke mindre end 60 trænere fordelt på i alt 43 hold, hvilket er noget af en rekord i KG66’s historie.
Medlemstallet tæller lige nu 827 aktive medlemmer, men hvis man tæller antal indmeldelser fra 1. sep. 2013 til i dag, kommer vi op i alt 891 indmeldelser.
I samme periode forrige sæson (2012/2013) kunne vi tælle i alt 808 indmeldelser.
Det er altså tale om en stigning på 10,3 %.
Sæsonen før havde vi også en stigning på ca. 10 %, så det har altså været jævnt de
sidste to sæsoner.
På enkelte breddehold har vi i denne sæson har vi haft mulighed for og har dermed
bevidst valgt at have mange trænere. På den måde kan vi forhåbentligt i løbet af sæsonen uddanne nye trænere og dermed være bedre klar til den nye sæson.
Det er altid en udfordring at få planlagt den nye sæson og der mangler altid lige et
par trænere hist og pist i henhold til de antal hold vi gerne vil op på og har budgetteret med, så det er kun meget positivt, at vi efterhånden har en god fast gruppe breddetrænere, der har lyst til at være trænere og fortsætte med at være trænere, og at
vi hele tiden kan udvikle os og løbende uddanne nye.
Vi skal jo helst udvikle os og ikke mindst leve op til KG66’s formålsparagraf 2 der siger at:
”Foreningen har til hensigt at dyrke alle former for gymnastik på en sådan måde, at
alle aldersgrupper sikres mulighed for fysisk udfoldelse, og at dette sker i sunde og
rekreative omgivelser”
-

en formålsparagraf 3 der siger at:

”Foreningen tilgodeser såvel elitær udvikling på højeste nationale og internationale
niveau som breddemæssig udfoldelse generelt og er til enhver tid opmærksom på det
afhængighedsforhold, der findes mellem bredden og eliten”
Det er disse formål vi hele tiden skal ”holde os for øje” og derfor er det så vigtigt, at
vi hele tiden sørger for at der er tilbud nok og et godt flow i vores struktur - og som
jeg nok har sagt rigtig mange gange før - så er det ikke muligt, uden dedikerede trænere og frivillige.
Men det er helt tydeligt, at vi er i midt i en rigtig god udvikling, som vi alle kan være
stolte over at være en del af.
Men selv om klubben bliver større og vi bliver flere til at løfte opgaverne, så vil der
altid være nye opgaver og nye udfordringer, som er en helt naturlig del af processen,
og jeg syntes vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden med at få dem løst hen ad vejen.
Når vi indimellem løber lidt sur i det, skal vi forsøge at huske på, at det er det vi samtidig lære af og det der udvikler os, så vi fremover kan blive endnu bedre.
På elite, konkurrence og lukkede hold i øvrigt, har vi selvfølgelig også udfordringer
hen ad vejen, og det kan til tider være svært at få puslespillet til at gå op.
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Selv om vi i dag har fuldtidsansatte trænere, kan vi ikke undvære de trænere som har
trænergerningen som deres andet job og troligt kommer efter deres arbejde eller studie. Vi ved alle det kan være svært at nå det hele, men det er da heldigvis lykkedes
os igennem de seneste år også at have nok elite/konkurrence trænere så vi har kunnet etableret en struktur i elite/konkurrence afdelingen der tilgodeser det tværgående
samarbejde i afdelingen men også til bredden.
Vi er rigtig stolte over at vi i KG66 har denne mulighed for en struktur, hvor det ikke
”bare er enten eller”, men at vi udover bredde og elite også har en konkurrenceafdeling og vores ”såkaldte øvede” hold, så vi har mulighed for rokerer rundt på gymnasterne alt efter behov og kompetencer, til fordel for gymnasten, som jo er dem der er
i centrum for vores mål.
Derfor er det også super vigtigt, at der er en god ånd og et godt samarbejde trænerne
imellem, da det er trænerne der kender gymnaster og forældre og trænerne der hovedsageligt tager de dialoger der skal til.
Vi oplever også at trænerne er rigtig gode til at hjælpe til med at få ”pudsespillet” til
at gå op, når der sker ændringer i studie eller arbejdsforhold, og det derfor kan være
nødvendigt at finde andre løsninger.
KG66 er jo som nævnt efterhånden en stor klub og vi har selvfølgelig også udfordringer i hallen når der er mange hold der skal enes om redskaber og plads.
Vi skal selvfølgelig være opmærksomme på det i bestyrelsen når vi planlægger sæsonen, men alle der kommer i hallen forventer vi også har forståelse for nødvendigheden at de mange hold.
Derfor skal vi hele tiden opfordre til fleksibilitet og ikke mindst god kommunikation så
vi kan blive ved med at få det til at fungerer. Dog skal vi også huske på, at det er en
konkurrencehal og i vi KG66 af samme årsag også har en vis form for prioritering i
forhold til elite/konkurrence hold der træner op til konkurrencer.
Konkurrencemæssigt var 2013 igen fantastisk. Indenfor Kvindelig idrætsgymnastik er
vi stadig og uden tvivl Danmarks bedste, hvilket der selvfølgelig bliver sagt mere om
under eliteafdelings beretning.
På drengesiden har vi haft vores udfordringer, men en beklagelig træner ustabilitet.
Inden vi startede den nye sæson besluttede vi beklageligvis nok, men af hensyn til
drengene, at anbefale dem at søge ud i andre klubber, da vi ikke længere kunne tilbyde kompetent træning og udvikling.
Umiddelbar herefter tilsmilede heldet os så alligevel og 3 meget dygtige herre- trænere tilbød deres hjælp, som endte med ansættelser og vi kunne derfor per 1. november
genåbne drenge elite holdet.
Det har desværre været noget turbulent, men vi regner nu med at se stabilitet og videre udvikling også i vores drengeafdeling.
Vi har stort set siden hallen blev bygget, vidst at der på et tidspunkt skulle foretages
reparation af gulvet, og vi har derfor her i starten af året skrevet et brev til Kommunen, om at de tager os med på råd, samt holder os informeret når den tid kommer, at
det rent faktisk skal ske.
Vi forventer at der bliver tale om en større reparation og derfor er det utroligt vigtig at
vi kan være med til at planlægge eventuelle alternativer i tilfælde af, at man er nødt
til at lukke hallen i en periode, hvilke jo siger sig selv, vil være ikke mindre end en
katastrofe for specielt vores elite. Vi har fået en bekræftelser på vores brev og regner
derfor med at høre mere fra Kommunen så snart der sker mere i sagen.
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Der er i 2013 også sket en positiv udvikling inden for Sponsorarbejdet, som absolut
ikke er nogen let opgave. Men det er alligevel lykkedes, men Rune i spidsen, at få en
skærm op i hallen, så vores sponsorer får en synlig plads og indtil videre en enkelt
banner i hallen.
Der er udarbejdet en sponsorfolder og en plakat, som indtil videre er delt ud rigtig
mange steder.
Men der arbejdes stadig videre på sagen. Lige nu har vi 3 sponsorer på vores skærm
(Rengøringseksperterne, Revisionsfirmaet Gutfelt og Øens Murer), vi har en enkelt
banner, og på hjemmesiden har vi også Dansk Sports Consult, men det er målet i løbet af 2014 at få endnu flere sponsorater, så vi kan begynde at gå mere i dybden omkring hvordan sponsorpengene skal fordeles. Som udgangspunkt er sponsoraterne
øremærket som tilskud til elite gymnaster der, når man når et vist niveau, har meget
store udgifter til bl.a. udenlandsrejser.
I løbet af året deltager vi så vidt muligt i forskellige Kommunale arrangementer. Vi
deltog i 2013 bl.a. i ”Spræl i byen”, men det kan også være opvisninger, som vores
springhold arbejder henimod.
Hele året arbejder især bredden henimod vores store årsopvisning, som jo er en slags
mål man har når man går på et breddehold i modsætning til elite/konkurrencehold,
som jo har helt andre og flere mål.
Det er super herligt at kunne vise de stolte forældre hvad man i sæsonens løb har
lært ved at gå til gymnastik i KG66, da man udover måske enkelte ”kikke på dage”,
ikke har haft den store mulighed for at følge med på samme måde som hvis man har
en gymnast der deltager i konkurrencer.
Alligevel prioriterer vi til vores årsopvisning at vise alle vores hold. Så selv om årsopvisningen er et såkaldt ”breddemål”, så glæder vi os over også at se et udsnit af, og
hvad der i øvrigt er muligt, fra vores elite/konkurrence hold.
Der kunne sikkert fortælles meget mere om alle vores aktiviteter, men jeg vil kort opsummerer vores mål for 2014, som for eliten er fortsat fremgang med talentudvikling,
resultater og videreuddannelse af trænere og dommere.
Vi skal fremme samarbejdet med forældrene og øge interessen for frivillighed. Der er
stadig mange opgaver der kan løses af forældregrupperne og ikke nødvendigvis skal
ligge hos bestyrelsen.
For bredden har vi ligeledes målet ”til enhver tid at have kvalitet i børnegymnastikken” og derfor skal vi til stadighed uddanne og motiverer vores trænere.
Vi skal igen i år have afholdt en fantastisk årsopvisning med forbedringer der gerne
skulle lette arrangement endnu mere og vi skal have planlagt endnu en ny sæson med
de antal hold der er budgetteret med.
Antallet af sponsorater skal øges og vi skal i bestyrelsen ligeledes se på arbejdsopgaver og fordeling, så vi kan få det hele til at fungerer bedst muligt for alle.
Jeg vil slutte nu med af med at sige stor tak til bestyrelse, til trænere og de mange
hjælpende forældre for et super godt samarbejde og glæder mig og ser frem til endnu
et spændende år i KG66 med nye udfordringer og fortsat fremgang.
Inge,
Formand, KG66
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Beretning fra eliteafdelingen år 2013
Året 2013 var igen året, hvor KG66 kan kalde sig for landets ultimative bedste. KG66
tog sejrene ved hold DM, individuelt DM i junior og senior rækken, samt i det nye trin
system i trin 4, 6, 7, 8 og 9.
SAMLET HAR KLUBBEN HØSTET 50 guld MEDALJER året 2013.
Igen i år repræsenterede KG66 landsholdet med 2 gymnaster, Mette Hulgaard og Michelle Lauritsen, ved VM. Begge med deres bedste resultater til dato. Mette kom på en
53. Plads allround, ud af 143 deltagere. Michelle kunne i år udføre en utrolig flot barre
øvelse, denne gang med 2 flyvemomenter, med meget høj sværhedsgrad, som resulterede i en 56. plads.
Igen ved EM i Moskva, var Mette og Michelle en del af landsholdet, hvor begge præsterede flot.
Efter sidste års sejer ved Mälar cup i Sverige, prøvede vi lykken igen. Desværre kunne
vi ikke stille med det optimale hold pga. skader, og endte derfor på en, stadig flot, 4.
plads for hold.
I år gik træningslejren for hele eliteholdet igen til venskabsklubben i Ungarn. En uge i
træningens og hyggens tegn, med en masse gode minder for gymnaster og trænere.

Beretning for Bredde afdelingen KG66 2013
Vi startede året med at holdene gjorde klar til årsopvisning, der blev afholdt den 2
weekend i marts, og fremadrettet vil vores opvisning nu altid falde den anden weekend i marts. Vi stod igen i situationen med alt for få til at hjælpe med at slæbe og stille redskaber op, og til oprydningen bagefter. Dette har gjort at vi begrænser redskaberne fremadrettet.
Samtidig med at vi har tydeliggjort for trænerne at det forventes at de deltager aktivt
under hele opvisningen.
Igen i år kom det bag på os at cafeen solgte så meget, at vi måtte have en delegation
ud efter forstærkning. For at imødegå samme situation, vil vi øge vores indkøb, og vi
vil i år arbejde på at få flere forældre til at bage til cafeen. Beslutningen om at Indmarch og udmarch blev delt op, i forhold til hold på gulvet før og efter 12, var rigtig
god, da presset for publikum ellers ville blive alt for stort, dette vil også være sådan
fremadrettet, samtid overvejes også at Indmarch måske skal ske fra mere en det ene
hjørne, da det tager for langt tid for de små at gå ned at trapperne.
Generelt så gik årsopvisningen efter planen, selvfølgelig kan vi lære nyt, og det tager
vi også til efterretning.
Vi har også konstateret at når breddeholdene har nogle træninger efter årsopvisningen, giver en dejlig ro og mere hyggelig afslutning på sæsonen. Igen i år blev der
med succes oprettet (11) sommerhold, som alle var meget populære, og med ventelister.
4

I Maj måned planlagde vi den nye sæson 13/14 og var igen nervøse for evt trænemangel, men heldigvis var det unødvendig bekymring, vi fik planlagt alle de bredde
hold vi gerne ville, og da vi fik samlet staben af trænere resulterede det i at alle hold
kunne startes op til tiden. Dog må vi konstater at havde vi mere hal tid kunne vi sagtens oprette yderligere hold, dette ser vi tydeligt på vores ventelister.
I august måned lige inden sæson start samler Maria Siersen alle trænerne til en Inspiration dag, hvor vi får gode ideer til træning og leg vi lave med børnene. Samtid bliver trænerne informeret om div deadlines for løn osv. Dette skal desværre genopfriskes lidt for ofte :o)
I år har vi fået lækre nye træner T-shirts. Næste bestilling er under levering, vi efterlyser mere disciplin fra trænerne når der skal bestilles.
Så kom sæsonen godt i gang, og vi har haft alle de trænere der havde mulighed for
det, med til KIG (Kvalitet i børnegymnastikken)
DGF er arrangør af dette koncept som KG66 nu er blevet certificeret til, og vi planlægger den sidste opfølgning. Dette er et tilbud som KG66 har mulighed for at tilbyde
nye træner.
Samtidig har vi i samarbejde med Marie Siersen brugt hende som konsulent, hun tager ud og besøger de forskellige breddehold, og snakker med trænerne og giver gode
råd og forslag. Dette har flere af os allerede haft stor glæde af.
I december måned har vi som vanligt afholdt et julearrangement for medlemmerne
med familie, dette var igen i år en stor succes.
Dette var lidt om året der gik i Breddeafdelingen..
Hilsen Ulla og Ulla
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