Gymnastikafdelingens årsberetning 2017

Fra forårsopvisningen
Af Rasmus Agerskov Schultz, Formand
Afdelingen bestod pr. 31.december 2017 af følgende personer.
Formand, Rasmus Agerskov Schultz, Københavns Politi.
Næstformand & Kasserer: Jessica Hylleberg, Københavns Politi.
Sekretær: Elisabeth Arnsdorf Haslund, Civil.
Bestyrelsesmedlem: Kristine Brandt Kofoed, Civil.
Bestyrelsesmedlem:Mie Hytteballe Kristensen, Civil.
Bestyrelsesmedlem: Peter Schmidt, Civil.
Bestyrelsesmedlem: Mette Mogensen, Civil.
Vores bestyrelse nyder godt af, at alle medlemmerne er ”opvokset” i den særlige PI ånd,
som man tilegner sig efter nogle år i PI-Gymnastik.
Dermed har vi i bestyrelsen god hånd i hanke med, hvordan vores hold skal etableres,
foreningen drives, og ikke mindst hvad der forlanges af holdene.

PI-Gymnastik er bare noget særligt blandt gymnastikforeningerne i København, fordi vi tør
at satse på kreativitet og nye udtryksformer inden for gymnastikverdenen – og heldigvis
lykkes det ret godt for os.
Vores egen forårsopvisning blev afholdt i april 2017 i DGI-byen. Hjemmeopvisningen ligger
som én af de sidste større forårsopvisninger, og dermed topper alle vores hold ved denne
opvisning.
2017 var året, hvor vi i min tid som formand slog rekord med antallet af medlemmer i
afdelingen: 200+ medlemmer og ni hold i sæson 2016/2017, dog stadig med øje for
kvaliteten.
Da jeg begyndte som formand i afdelingen i 2002, havde vi ét hold, PI Opvisningsholdet.
Ved den første hjemmeopvisning i 2002 kunne jeg præsentere vores eget hold og ni
gæstehold. I 2017 stod jeg igen på gulvet i DGI-byen og bød de mange publikummer
velkommen, men denne gang var det med egne 10 PI-hold og ét gæstehold på
programmet.
I år blev der igen afholdt en god fest for at markere afslutningen på vores sæson, og som
det er kendetegnet ved gymnaster, blev det en meget underholdende og fornøjelig fest.
De fleste af vores hold forsatte træningen og opvisningerne frem til udgangen af maj
måned, og PI-Gymnastik havde tre hold, der deltog i DGI’s store landsstævne i Aalborg,
hvor foreningslivet og breddeidrætten i Danmark samles på tværs af 30 sportsgrene
henover fire festlige dage.
PI-Gymnastik starter sæsonen i september – og fra foråret og godt igennem sommeren
arbejdede vi hårdt på at få denne igangværende sæsons program sat op, så vi igen kan
tiltrække de dygtigste rytmegymnaster til vores forening ved at kunne tilbyde attraktive,
og nøje udvalgte, instruktører.
Det resulterer så også i, at vi stiller til opvisninger og stævner med de klart bedste
rytmehold i hele hovedstadsområdet. Gennem mange år har PI-Gymnastik oparbejdet et
ry for at være en kvalitativ god forening, som alle inden for gymnastikverdenen kender.
Det er jeg som formand rigtig stolt af.
Vores hold rejser rundt i hele landet og deltager i tilmeldte/inviterede stævner og
opvisninger. Dette er ligeledes en god måde at repræsentere Dansk Politi på, da alle
publikummer og deltagere ved stævner/opvisninger har store forventninger til vores hold i
PI-Gymnastik.
I den nationale gymnastikverden kender man skam godt til PI.

Sæson 2017/18 er igen en stor sæson i PI-Gymnastik. Vi formår at tiltrække gymnaster i
en disciplin, hvor der i hele Københavns området er stor konkurrence.
Jeg er meget glad for, at vi som Politiidrætsforening kan formå at fastholde og tiltrække
dygtige gymnaster, som både er med til at sætte retning i gymnastikken, men også til at
fastholde de traditioner og holdninger, som kendetegner PI-Gymnastik.
Følgende hold er repræsenteret i PI-Gymnastik i sæson 2017/2018:
PI-Dans
PI-Opvisningsholdet
PI-Piger
PI-Puslinge
PI-Retro
PI-Styrke
PI-Urban
PI-X
Husk, at du altid kan følge med i aktiviteter på vores hjemmeside: www.pigymnastik.dk
eller på vores Facebook-side: www.facebook.com/pigymnastik.
Som altid er foråret lig med opvisninger – og her vil der igen i 2018 blive stillet store
forventninger til alle vores hold.
Som formand er det dejligt at have en forening, som på trods af at hovedparten er civile
medlemmer, stadig er meget stolte af at repræsentere PI.
Jeg er stolt og glæder mig til at se alle holdene i løbet af foråret til opvisningerne.
Desuden kan PI-Gymnastik godt være stolte af, at to aktive PI’ere i 2017 blev ansat til at
udgøre to-tredjedele af trænerteamet bag DGI’s næste verdenshold, National Danish
Performance Team, der fra sommeren 2018 rejser på den ti-måneders showtour rundt i
hele verden.
Stort tillykke til Maiken Meldgård Christensen og Benedikte Capion Knudsen, som vi i PIGymnastik i adskillige år har haft glæde af som både instruktører og gymnaster.
Samtidig vil jeg opfordre alle til at komme og se disse ord blive til virkelighed ved vores
egen opvisning i DGI-byen lørdag d. 7. april kl. 13, hvor der i øvrigt er gratis entré.
Der bliver igen i år inviteret de bedste eksterne hold, og derudover vil samtlige af
foreningens egne dygtige hold selvfølgelig være på at finde på gulvet.
Så altså ingen undskyldning for ikke at tage familien med til tre times kulturelt indslag.

Se programmet vores hjemmeside www.pigymnastik.dk eller på Facebook:
www.facebook.com/pigymnastik

