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I gymnastikafdelingen har vi en god sammensætning i bestyrelsen. Alle medlemmer er
”opvokset” i den særlige PI ånd, som man tilegner sig efter nogle år i PI Gymnastik. Alle

har været aktive gymnaster i foreningen igennem mange år, ligesom adskillige også har
været instruktører.
Fælles for os alle er, at vi brænder for at skabe en kvalitativ afdeling, hvor gymnastikken
er i fokus, og hvor der tør satses i forhold til kreativitet således, at vi fortsat er en attraktiv
forening – både for gymnaster og dansere fra hele Danmark, der flytter til eller bor i
Københavnsområdet, og for nye, potentielle instruktører.
Vores egen PI Opvisning blev afholdt 7. april 2018 i DGI-byen. Opvisningen ligger som én
af de sidste større forårsopvisninger i hovedstadsområdet, og dermed topper alle vores
hold ved denne opvisning.
Vores forårsopvisning er hvert eneste år meget besøgt – det hænger sandsynligvis også
sammen med, at vi i bestyrelsen prioriterer at fastholde gratis entré til arrangementet. Og
sidste år var ingen undtagelse, DGI-byen var stuvende fuld, og det var et oplagt publikum,
der klappede, hujede og bakkede alle hold op.
Samtlige hold i PI Gymnastik er denne dag på gulvet, alle med hver deres særegne profil
og karakteristik – men fælles for alle holdene er, at det er gymnastik eller dans på meget
højt plan, og at der bliver leveret opvisning med kvalitet, uanset om det er familieholdene,
de udtagede pigehold eller træningsholdene, der er på gulvet. Sidste år bød vores PI
Opvisning desuden på en særlig gæsteopvisning fra Stevns Efterskole – og det gav helt
sikkert et ekstra gib i publikum at opleve en efterskoles flere hundreder elever give den
gas på opvisningsgulvet.
Derfor gentager vi succesen med en efterskole som gæstehold til PI Opvisningen i 2019.
I år blev der igen afholdt en god fest efter opvisningen for hele foreningen for at markere
afslutningen på vores sæson – og som det er kendetegnet ved gymnaster, blev det en
meget underholdende og fornøjelig fest.
Adskillige hold fortsatte dog træningen efter PI Opvisningen for at kunne deltage i
yderligere stævner og opvisninger helt frem til sommerferien.
PI-Gymnastik starter hvert år ny sæson i september - og henover forår og sommer
arbejder bestyrelsen derfor hårdt på at få fat i de dygtigste og de rigtige instruktører til
vores hold, få skaffet tilstrækkelige og egnede træningsfaciliteter (i skarp konkurrence
med de mange andre folkeoplysende foreninger i København) og få lagt et attraktivt
sæsonprogram, så vi kan fastholde vores mange medlemmer og være attraktive for nye.

Når der omkring sæsonstart bliver ”sat hold”, sikrer vi altid, at der en fælles
forventningsafstemning mellem bestyrelse og instruktører i forhold til, hvilken stil, antal og
indhold, der ønskes på holdene. Dette for at være sikre på, at vi ikke udkonkurrerer vores
egne hold, men har et tilbud til gymnaster i alle aldre, på alle niveauer og inden for
forskellige genrer.
I 2018, som ved tidligere sæsoner, oplever vi generelt en stor opbakning til alle hold, men
vi har dog ikke plads til alle gymnasterne på holdene. Dels er der et pladsspørgsmål i
haller og sale, men instruktørernes præferencer og ambitioner for deres hold kan også
betyde, at der afholdes udtagelse, så kun de bedste 18, 24 eller 30 gymnaster/dansere
kommer med på det pågældende hold.
Jeg er som formand rigtig stolt af, at vi år efter år kan lykkedes med at skabe en god
gymnastikafdeling, der er attraktiv og efterspurgt af gymnaster.
Vi har i år oplevet en særlig stor interesse for vores familiehold, hvor helt små børn træner
sammen med deres forældre. Det betyder, at vi op til sæsonstarten valgte at etablere hele
to familiehold i hver sin ende af byen, så vi således tilbyder både et Puslinge Syd og et
Puslinge Nord. Søgningen til begge hold har været overvældende, hvilket har resulteret i,
at der er op mod 40 familier tilmeldt på det ene og op mod 30 på det andet.
Familieholdene er begge kendetegnet ved, at det er dygtige gymnastikinstruktører, som
selv har været gymnaster i mange år, nu har fået børn og gerne vil give kærligheden til
gymnastikken videre til de næste generationer.
Det har også været dejligt at opleve, at vi efter nogle sæsoner med udfordringer i at
tiltrække springgymnaster ser ud til at have vendt udviklingen. PI Opvisningsholdet, der er
et af de ældste mix-hold for spring- og rytmegymnaster i København – og er et
traditionsrigt hold med både gymnastiske ambitioner og socialt samvær – kan i år mønstre
over 20 springgymnaster og næsten 30 rytmegymnaster.
Adskillige af vores hold rejser i foråret rundt i hele landet og deltager i stævner, shows og
opvisninger. Dette giver en masse oplevelser til gymnasterne og danserne, styrker deres
holdånd, men det er også en god måde at repræsentere Dansk Politi på.
I gymnastikverdenen i hele Danmark kender man godt PI Gymnastik, og der er typisk
store forventninger til vores hold, uanset hvor de kommer hen. 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 Politiets Idrætsforening.

To af vores hold har allerede taget hul på opvisningssæsonen, for PI Elitepiger deltog i
november i en gallaopvisning i Farum Arena, hvor holdet var særligt inviteret på linje med
en række andre elitehold, blandt andet fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Og kort efter
sæsonstart var PI Dans og deres dygtige instruktør Mette Refshauge endnu en gang hyret
til at lave en danseperformance i Københavns Lufthavn i forbindelse med indvielsen af et
nyt lufthavnsområde.
Sæson 2018/19 tegner igen til at være en rekordsæson målt i både antal medlemmer
(240 +) samt i gymnastisk kvalitet. Vi formår at tiltrække gymnaster og dansere, selvom
der i hele Københavns området er stor konkurrence fra andre foreninger og tilbud.
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 2018/2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PI Dans
PI Opvisningsholdet
PI Piger
PI Puslinge Nord
PI Puslinge Syd
PI Retro
PI Styrke
PI Urban
PI-X
PI Elitepiger

Husk at du altid kan følge med i aktiviteterne på vores hjemmeside www.pigymnastik.dk
og også følge afdelingen på vores facebookside, www.facebook.com/pigymnastik.
Til sidst vil jeg opfordre alle til at komme at opleve vores dygtige hold med egne øjne ved
vores PI Opvisning i DGI-byen lørdag 4. maj 2019 kl. 13, hvor der som altid er gratis
entré.
Så tag familien i hånden og nyd tre timers kulturelt indslag.
Se programmet og endelige tider på vores hjemmeside www.pigymnastik.dk eller
facebooksiden.

