
 

 

Gymnastikafslutning 2015 
 

 
 

Lørdag d. 21.3.15 afsluttede HOIF gymnastik afdeling årets sæson 

med en flot gymnastik opvisning i Hou hallen. Hallen emmede fra 

start af liv og forventningsfulde gymnaster, der glædede sig til, at 
vise de mange fremmødte tilskuer, hvad de havde øvet sig på hele 

året. Ca. 250 gymnaster i alderen 2-90 år var i år med til at sætte 

rammerne for årets opvisning i HOU. Denne store spredning i alder 

vidner om, at gymnastik er for alle uanset alder, og det er vi meget 

stolte af, at kunne vise, udtaler Tine Sørensen på vegne af HOIF 

gymnastik udvalg. Dagen blev som forventet en dag med fuld fart 

på, og mange flotte opvisninger. Ud over at se så mange 

gymnaster var det dejligt, at opleve en hal der hele dagen var fyldt 

med tilskuer.  I alt var der 348 betalende voksne. Mange valgte at 

blive i hallen det meste af dagen, for at se rigtig mange af de 
fremmødte hold. Denne interesse og opbakning kan vi kun være 

meget tilfredse med.  



 

Opbakning er nok kodeordet bag et engagement som dette, hvor vi 

som arrangører stod tilbage med en oplevelse og følelse af, at 

dagen var gået super godt, og alle havde haft en god dag. 

Kiggede man ud over menneskemængden i Hou Hallen i lørdags, 

ville man opdage at mellem de mange farvestrålende og sprudlende 

gymnaster, var der er rigtig mange frivillige i gang. Ikke kun 

trænere, men også mange forældre til gymnaster der lige gav et 
nap med.  

Når vi løfter i flok, er det ikke så svært, udtaler Tine Sørensen. 

Svært er det faktisk heller ikke at skaffe folk til at hjælpe. Vi 

oplever, at rigtig mange forældre til de børn, der går til gymnastik 

gerne vil hjælpe, både som træner og medhjælper til andre 

opgaver. Det er vigtigt, for på den måde kommer der hele tiden 

nye frivillige med i foreningen. De seneste år er der faktisk kommet 

rigtig mange nye frivillige med, man kan næsten tale om et 

generationsskifte.      
 

På vegne af HOIF gymnastik afdeling skal derfor lyde en stor tak for 

opbakningen til gymnaster, tilskuere, frivillige trænere og 

medhjælpere, der var med til at gøre årets gymnastikafslutning til 

en fantastisk dag for alle. 
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