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Alle instruktører og hjælpetrænere 

indbydes hermed til 

juleledermøde/-fest 
lørdag den 24. november 2018 

kl 18.00 i Erritsø Idrætscenter 

.. med spisning samt sjov og hygge med alle de andre instruktører. 
Vi skal også have pakkespil – så medbring en pakke til max 25 kr.  
For god ordens skyld gøres opmærksom på ingen alkohol til unge under 18 år. 
Tilmelding snarest og senest torsdag den 15. november til Lars J. på mobil 23220561 eller 
lars.k.jensen@get2net.dk  
Der udsendes også særskilt mail om dette. 
 

 
Indskrivningen 
Vi er pt 699 tilmeldte, hvilket er 50 lavere end sidste år. Se oversigten på sidste side. 
På alle hold med max er ventelisterne også kommet med på holdene, så derfor er ingen på venteliste pt. 
Husk at jævnligt at kontrollere holdlister, så vi sikrer at alle er tilmeldt og har betalt. 
 
Springweekend 
For gymnasterne på vores junior hold er der arrangeret en springweekend d. 27-28. oktober i Ringe, med 
træning, hygge, spisning og overnatning. 
 
Natspring 
Foregår i EIC fredag aften d 2. november med overnatning til lørdag hvor arrangementet slutter med 
morgenmad. 
Her får vi brug for en masse hjælpere til at arrangere og til selve arrangementet, så meld dig og sæt X i 
kalenderen.  
 
Jump and Pay 
Er 3 åbne springtræninger i Kirstinebjerghallen, som afholdes i samarbejde med de andre foreninger i byen. 
Det betyder at vi også skal stille med hjælpere. Første gang var der desværre skuffende lidt tilbagemelding 
fra vore springinstruktører, så kom nu ud af busken til de næste 2 planlagte træninger. Vi ser gerne at man 
hjælper ved de alderstrin, som man hjælper til daglig. 
Træningerne er delt op efter alder - kl 17.00-18.30 er det for 2.-5.klasse - kl 19.00-20.30 er det fra 6.klasse. 
Fredag d 30. november og 25. januar. 
 
Sjov Lørdag 
foregår i EIC lørdag aften og et arrangement hvor alle EGIFs afdelinger samarbejder om en god lørdag aften 
med en masse aktiviteter for børn og unge. 
Gymnastikafdelingen har hal 3 fra kl 18.30, hvor vi har springredskaber til i hvert fald kl 20.30. Herefter er 
der mulighed for andre gymnastikaktiviteter, hvis nogle har gode ideer – f.eks. en prøvetræning for at 
skaffe nye til et hold. 
Næste Sjov Lørdag er 17. november. Er du frisk på at hjælpe, enten med et indslag eller bare som hjælper, 
kontakt Lars J på 23220561. 
 
Juleslik 
Til sidste træning før jul giver Gymnastikafdelingen en slikpose til alle børn på børneholdene. 
Det vil foregå som sidste år for at gøre det så nemt som muligt for jer: Ud fra holdlisterne bestiller Lars J 
slikposer. Mere info får i på mail, når vi nærmer os. Dette er tænkt som et tilbud til jer – hvis man ikke 
ønsker at benytte sig af dette, skal Lars J have besked hurtigst muligt. 
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Ønskesedler  
Selvom vi ikke er så langt i sæsonen, skal vi også se frem mod næste sæson. Der vil senere blive udsendt 
ønskesedler. Men i kan allerede nu overveje jeres ønsker til næste sæson. Særligt vil vi gerne hurtigst 
muligt høre fra de af jer, som allerede nu ved, at i ikke kan være træner næste sæson. Meddel dette til 
jeres kontaktperson eller programudvalget (Heidi, Lars L og Marianne) 
 
Forårsopvisninger 2019 
Ud over vor egen opvisning den 23. marts er der også opvisninger i DGI regi, og vi har udset os følgende 
muligheder, som er både for børne- og voksenhold: 
9. eller 10. marts i DGI Huset Vejle  
24. marts i Lillebæltshallen Middelfart 
Bemærk at ved DGI opvisninger kan vi kun ønske og ikke garantere dag og sted, som vil afhænge af DGIs 
planlægning. Derfor er det vigtigt med hurtig tilbagemelding, når i bliver bedt om det – eller allerede nu 
meddele Arne, hvilke DGI-opvisninger i vil med til. 
Vi gør hvad vi kan for at samle vores hold samme dag i weekenderne. 
 
Kurser 
Har du været på kursus i efteråret?  
DGI kurser findes på internet: http://www.dgi.dk/Traener/Gymnastik/Kalender.aspx  
Kursustilmeldinger varetages af Cecilie – kontakt hende eller en fra bestyrelsen hvis du vil på kursus. 
 
E-mail / hjemmeside / Facebook 
Vi anvender e-mail til kommunikation, fordi det er meget nemmere og hurtigere. Hold derfor øje med din 
inbox – og sørg for at meddele adresseændring også på e-mailen. 
E-mails udsendes oftest fra Conventus (vort medlemsregistreringssystem). Vi har desværre oplevet at mails 
fra Conventus ryger i ”uønsket post” eller spamfilter – så hold lige øje med det. 
Følg med på 
  Gymnastikafdelingens hjemmeside www.egif-gymnastik.dk  
  Facebook https://www.facebook.com/EGIF.Gymnastik  
  www.dgi.dk/sydoestjylland  
Flere hold bruger lukkede Facebook grupper, hvilket er rigtig fint. Fra Gymnastikafdelingen skal vi henstille 
til, at disse grupper lægges under egif.gymnastik facebook gruppes administrator – som pt. er Anni. Man vil 
stadig kunne bruge grupperne som hidtil og selv administrere dem, men grupperne vil så også kunne findes 
under vor fælles facebook. 
 
Kalender 
27-28/10 Springweekend, Ringe 
2-3/11 Natspring, EIC 
17/11 Sjov Lørdag 
24/11 Juleledermøde, EIC 
30/11 Jump and Pay, Kirstinebjerg 
2/12 Børnejulefræs, EIC 
19/12 Sidste træning før juleferien 
3/1 Første træning efter juleferien 
12/1 Sjov Lørdag 
25/1 Jump and Pay 
3/2  Børnefællestræning 0.-2.kl. i Pjedsted Hallen 
uge 7 vinterferie 
2/3 Sjov Lørdag 
9-10/3 Forårsopvisning i DGI Huset Vejle 
23/3 Forårsafslutning i EIC med lederfest om aftenen 
24/3 Forårsopvisning i Lillebæltshallerne, Middelfart 
27/3 Generalforsamlingi  Gymnastikafdelingen, EIC 
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Gymnastikafdelingens bestyrelse: 
Arne Kragelund, 75941614/40315066, akr@ok.dk  
Lars Lærkedahl, 75944555/99552935, larle@orsted.dk  
Marianne Kromann, 75940171/23661813, m.l.kromann@hotmail.com  
Lars Jensen, 23220561, lars.k.jensen@get2net.dk  
Heidi Rose, 40146595, heidirose@live.dk  
Susanne Reher Hansen, 75941805/21222344, reher.hansen@mail.dk  
Cecilie Hansen, 60633548, ckth_85@hotmail.com  
Anni Nydam Møller, 21359921, anni.nydam@rsyd.dk  
 
Antal pr 15/10 

800. Power Girls. Piger 3.-5. kl. 8 

801. Yoga (Max. 30) 33 

802. Pigefræs (max. 30) Springpiger 4-5 år 29 

803. Mikro-Mix Piger og drenge 5 år - 1. kl. 67 

804. Herreholdet 14 

805. Karleholdet 14 

806. Mini-mix (Piger og drenge 2. - 3. kl. ) 29 

807. Turbotøser (max. 35) Piger 3 - 4 år 22 

808. Springlopper (Drenge 3-4 år) 21 

809. Parkour  (drenge og piger fra 10 år) 3 

810. Forældre/barn (max. 65) Piger og drenge 1-3 år 81 

811. Junior Mix Rytme fra 6. kl. (Samarbejde med BPI) 8 

812. Spændstige Damer 40+ 25 

813. Morgen Motion 60+ 19 

814. Damer 49 

815. Rygtræning Mandag (max. 30) 36 

816. Line Dance  (Nybegyndere) 5 

817. Line Dance (Mellemniveau) 11 

818. Line Dance ( Videregående) 17 

819. Rytmetøser *)  (max. 30) Piger 0 - 2. kl. 16 

820. Fællesholdet 17 

821. Yoga ( max. 28) 27 

822. Yoga for mænd (max. 28) 18 

823. Pilates (max. 20) 21 

824. Rygtræning torsdag (max. 30) 35 

825. Svedbanken 27 

826. Junior  Mix Spring *) Piger og Drenge fra 6. kl. (samarbejde med BPI) max. 30 22 

827. Mix-Spring *) Piger og drenge 4.-5. kl. 20 

828. Powerspring (max. 30) Drenge og Piger fra 5. kl. 5 

I alt 699 
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