
 

  FLI – GYMNASTIK OG FITNESS 
 
 
BERETNING FOR SÆSON SEPT. 2018 TIL MARTS 2019 
  
Vi begyndte sæsonen med 2 børnehold, et puslingehold fra 3-5 år (22 
børn) og et Cool-Kids hold fra bh.kl. til 2. kl. ( 5 børn startede men kun 3 
fortsatte efter kort tid )  
Det viste sig hurtigt at der desværre ikke var børn nok på holdet for bh.kl. 
til 2. klasse og vi besluttede at hvis de ville kunne de fortsætte på 
puslingeholdet og vi ville prøve at tilrettelægge noget for de børn som jo 
var ældre.  Det har få så vidt også fungeret, dog har der desværre 
generelt på begge hold været lidt frafald, men her til slut efter nytår er 
der dukket nogle nye op samt nogle mindre og større søskende til de 
som har gået på holdet. Og de har selvfølgelig fået lov at være med her 
til sidst. 
Vi har lige i går onsdag 20/3 hold afslutning for holdet og inviteret 
forældre og søskende til at deltage i en gymnastik time med forskellige 
stafetter og derefter vores runde med forskellige aktivitets baser. 
Vi afsluttede med spisning for de som havde tid og lyst. Det var en 
meget sjov afslutning på sæsonen. Vi fravalgte en stor gymnastik 
opvisning, da vi kun har dette hold. 
Vores Jumping Fitness  hold for voksne har været en succes, der har 
været 20 personer fordelt på 2 hold. Vi har haft en uddannet instruktrør 
for det skal man være til disse trampoliner. Og vi har haft mulighed for at 
trække på endnu en instruktør til afløsning. Det har været fint. Og vi har 
også måttet klare et par gange selv med anden type træning, da vi ikke 
havde instruktør til jumping. Det kunne også godt fungere. 
 
Vores 6 instruktører har gjort et stort stykke arbejde for at det hele skulle 
lykkes. Tak for det til alle.  
 
Vi har investeret i ekstra trampoliner, så vi nu har 18 og det har været ok. 
Afslutningen her i marts ender med et stort nul i banken, men vi ser om 
der kan komme lidt økonomisk støtte, så vi kan få noget nyt at arbejde 
med når vi starter op igen ultimo august 2019. Vi har instruktører til 
Puslinge holdet og til Jumping Fitness holdet.  
 
På bestyrelsens vegne 
Åse Dilling-Hansen og Rie Pedersen 
 
20. marts 2019 
 
 
Evt. spørgsmål kan rettes til: Åse Dilling-Hansen, mobil 30 24 82 80,  
e-mail: aase@dilling-hansen.dk 
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