
 
    

BERETNING FOR NYVEST GYMNASTIK- OG DANSEAFDELING VED 

MEDLEMSMØDET D. 8/2-2017 

 

Sjov og liv i Nyvest! 

 

I år har vi valgt at fokuserer på dette emne og holde det årlige medlemsmøde, som et 

”forældremøde” og udsende en skriftlig beretning på forhånd. Det er der flere årsager til og disse vil 

vi gerne diskuterer med jer på mødet og håber, at I vil være aktive med ideer og input. 

Emnerne vi tage op er:  

 Sæsonstarten i år  

 Store Rejsehold – fortsætter det?  

 Instruktørmangel  

 Støtte til vores instruktører  

 Brug af springgraven 

 Hvordan får vi det endnu sjovere i Nyvest? 

Vi har valgt at fokusere på disse emner i år, men vores aktiviteter inden for Dans, Børnehold, 

Effekt, Seniorgym., CrossGym, Big Splash mv. er også vigtige og helt afgørende for, at vi har en 

bred, spændende afdeling. 

 

Der vil være kage og is til alle og mens vi er i cafeteriet, er der hygge for børnene i motionsrummets 

bløde måtter med ”Emil fra Lønneberg”. 

 

Sæsonstarten i år blev påvirket af, at vi skulle indføre det nye medlemsregistreringssystem 

Conventus. Dette var ikke på plads, da vi startede, så man kunne ikke tilmelde sig..! Da vi samtidig 

havde bebudet, at vi ville sætte et loft på antallet pr. hold, for at sikre kvaliteten og instruktørerne, 

gav det usikkerhed hos nogle af gymnasterne og jer forældre. 

Det var helt forståeligt og løsningen blev at nogle instruktører indvilgede i at tage endnu et ekstra 

hold således, at vi kunne oprette et decideret springhold – kaldet SHOG (Sjov,Hop Og Glæde).  

Dette hold giver en ny mulighed for dem, der kun vil springe og samtidig prøver vi at aflaste de 

traditionelle Rejsehold.  

Resultatet blev, at der blev plads til alle !      

 

De meget store hold vi har haft de sidste par år, har udfordret vores rutinerede instruktører. De vil 

så gerne give gymnasterne alt den viden og kunden de har, men med op til 90 unge i hallen på én 

gang er det en stor opgave – også selvom vi har mange engagerede, unge hjælpeinstruktører. Dette 

var også bevæggrunden for, at vi har snakket antalsbegrænsning. 

 

Men vil de store hold fortsætte de kommende år?? 

 

Bornholms Regionskommunes befolkningsprognose for den kommende 10 års periode, viser ca. 20 

% færre unge i aldersgruppen 6-16 år. De ældste i denne gruppe er født i ”00’erne” baseret på 

fødselstal på ca. 350 børn pr. år. Det er den aldersgruppe, vi nu har på Rejseholdene og bevirker de 

store hold. 



Fødselsantallet har siden 2012 været ca. 250 børn pr. år og prognosen forventer dette niveau 10 år 

frem. Faldet i fødsler har været voldsomt og er sket over kun ca. 3 år! 

En stor andel af børn i en årgang går allerede i dag til gymnastik og selvom dette fortsætter, kan vi 

altså alligevel forvente en reduktion i antal gymnaster. De ældste i de ”små årgange” er nu ca. 5 år, 

så virkningen kommer hurtigt. 

 

Dette har den positive effekt, at vi tager toppen af de store hold og måske kan undgå 

antalsbegrænsning?, MEN samtidig bliver den gruppe, hvorfra vi rekruttere instruktører tilsvarende 

mindre! Vi ser instruktørmangel som den største udfordring de kommende år! 

Fokusområdet bliver derfor at passe rigtig godt på de instruktører vi allerede har, men også at 

fastholde og uddanne de unge hjælpeinstruktører, der er startet eller kommer til. 

Heldigvis er der også nogle forældre, der har tilbud deres hjælp, idet de har kunnet se, at 

instruktørerne på deres barns hold var hårdt spændt for. Det er vi rigtig glade for – det betyder 

meget og er en fantastisk støtte til instruktørerne. 

 

Konkret har vi spurgt instruktører og bestyrelse, hvad de hver isæt gerne vil have hjælp til. Vi vil 

også gerne i dag diskutere med jer forældre, hvad I ser der skal til for, at det bliver endnu sjovere at 

komme i Nyvest. Hvilke ideer har I og hvilke mangle ser I?? 

 

Springgraven virker helt efter hensigten og er med til at gøre det lettere for springinstruktørerne 

samtidig med at springgymnasterne kan støttes bedre på alle niveauer. 

Vi bruger den selv 14 timer om ugen, men havde gerne set, at den også blev brugt af andre 

gymnastikforeninger, men der har ikke været en eneste henvendelse - desværre! Kun DGI’s 

landsdelshold bruger springgraven 6 timer om ugen, mens skoler og andre lejlighedsvis har prøvet 

graven. 

Efter den store opbakning vi fik fra de 3 bornholmske fonde, som gjorde det mulig at etablere 

graven, har vi det lidt dårligt med, at ikke andre har lyst til at prøve springgraven, idet vi slog på at 

den skulle være til hele Bornholm. 

Nu erfarer vi, at Fritids- og Kulturudvalget anbefaler en springgrav i DGI-hallen. 

Dette i sig selv kan være fint rent gymnastisk, men beslutningen overrasker set i forhold til, at der er 

en ikke-udnyttet springgrav i Nyvest; at det vil påvirke Nyvest Centret negativt og at 

Idrætsstrategien på Bornholm – altså indtil denne indstilling – har gået på at samle ens 

idrætsaktiviteter mest mulig i eksisterende faciliteter… 

Positivt er det dog, hvis der blæser nye vinde i BRK. Nyvest Centret og skytterne agter derfor at 

søge om en kommunegaranti, så skydecenterprojektet i den gamle Nylars Brugs kan realiseres.  

 

Det skal være sjovt - forældrekaffe er kommet for at blive! Dvs. der er gratis kaffe til de forældre 

der sidder i cafeteriet og venter, mens børneholdene lave gymnastik. Vi oplever en god familiær 

stemning, hvor forældre lærer hinanden at kende og tager sig af hinandens børn. Det er et bevidst 

valg, at vi gerne vil fremme dette og dermed gøre gymnastikken og Nyvest Centret til 

kulturbærende og kulturhus. Her mødes aktive fra hele Bornholm og god ”frivillig energi” opstår. 

Vi tror på at dét er opskriften på, at den positive udvikling kan fortsætte – men hvordan gør vi det 

endnu bedre?? Det vil vi gerne spørge jer forældre om og have jeres hjælp til . 

 

Bestyrelsen 

Nyvest Gymnastik og Danseafdeling 


