Årsberetning for PI-Gymnastik
Afdelingen bestod pr. 31.december 2020 af følgende personer.
Formand: Rasmus Agerskov Schultz, Kbh. Politi - genvalgt
Næstformand & Kasserer: Jessica Hylleberg, Kbh. Politi – ikke på valg
Sekretær / SoMe Anna Stenger, Kontoransat, Kbh. Politi – valgt ind
Bestyrelsesmedlem: Elisabeth Arnsdorf Haslund, Civil – ikke på valg
Bestyrelsesmedlem: Kristine Brandt Kofoed, Civil - genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Anna Mayumi Vestergaard Kinoshita, Civil – ikke på valg
Bestyrelsesmedlem: Øzkan Güleryüz, Civil – valgt ind

PI-Elitepiger, fotograf Vibeke Green

Ved Generalforsamlingen i 2020, tirsdag d. 25. februar sagde vi farvel til vores gode
bestyrelsesmedlem Mie Hytteballe Kristensen, som flyttede til Fyn. Mie har bidraget stort til, at
Gymnastikafdelingen er den gode afdeling den er. Jeg vil gerne takke Mie mange gange for det

gode arbejde. Der var i alt 10 medlemmer der mødte op til generalforsamlingen og bidrog aktivt
på vegne af holdene med innovative tanker for en endnu bedre afdeling.
Vi sagde samtidig officielt velkommen til Øzkan og Anna Stenger i bestyrelsen. Øzkan har tidligere
været instruktør og gymnast i PI-Gymnastik og kender foreningen rigtig godt. Anna ligeledes været
gymnast i foreningen og begge besidder dermed den helt specielle PI-holdning/ånd som vi fra
bestyrelsen dels holder fast i og dels udvikler hele tiden. Velkommen til Øzkan og Anna.
I gymnastikafdelingen går vi meget op i sammensætningen af 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.
2020 var året, hvor PI-Gymnastik som forening/afdeling fyldte 100 år. Igennem hele året har vi fra
historisk arkiv delt artikler på vores facebook side med billeder og tekst fra gymnastikken gennem
de 100 år. Jeg er som formand stolt over, at kan videreføre afdelingen og sammen med den
dygtige bestyrelse sikre, at vi laver kvalitet i alt hvad vi gør. At vi kan fastholde et stort antal
medlemmer, men med kvaliteten for øje og hvert år, ved vores hjemmeopvisning, er det en glad
bestyrelse der kan præsentere det flotteste gymnastik i Københavnsområdet.
For at markere fødselsdagen satte vi alt ind for, at vi fik tilmeldt så mange gymnaster, trænere og
bestyrelsesmedlemmer som muligt til den store jubilæumsfest som PI-København havde inviteret
til, da de også fyldte 100 år. Vi havde ligeledes indkøbt T-shirts til alle vores gymnaster, som skulle
bæres under vores hjemmeopvisning i maj måned for at markere fødselsdagen.
Midt i marts måned, hvor nogle hold heldigvis havde været til lidt opvisninger lukke hele Danmark
som bekendt ned. Det betød ligeledes, at foreningslivet blev sat på pause. Vi var optimistiske og
vedholdende i vores tilgang til, at sæsonen nok skulle komme i gang igen, men det gjorde den
desværre ikke. Vi rykkede vores hjemmeopvisning fra maj til juni i håb om, at det kunne blive til

noget der. Den måtte vi desværre også aflyse! Det hele blev aflyst, træningerne, opvisningerne,
jubilæumsfesten og vores egen hjemme/fødselsdagsopvisning og fest.
Bestyrelsen var virkelig på overarbejde i forhold til at holde afdelingen i gang og informere
gymnaster og være i dialog med trænere. Samtidig gik forberedelserne også i gang for sæson
2020/2021. Foråret er traditionelt der, at vi i bestyrelsen arbejder hårdt for 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.
Vi troede hele tiden på, at der nok skulle komme en ny sæson, hvor vi igen kunne mødes og
træne.
Sæson 2019/2020 sluttede meget ærgerligt og slet ikke i den gode opvisning/fest vi havde planlagt
og ønsket.
Hen over sommeren kom optimismen tilbage og vi knoklede i bestyrelsen på med at planlægge
opstart. Det var nu muligt igen at drive foreningslivet og alt tydede på, at vi ville få en sensations
sæson både i forhold til instruktører og indhold på holdene samt ikke mindst gymnaster.
Mandag d. 24. august havde vi i bestyrelsen samlet alle instruktører i den gamle B&W hal på
Refshaleøen. Her skulle vi udfordre og lære hinanden at kende det være sig bestyrelsen,
nuværende instruktører samt nye instruktører. Der blev mixet hold og så gik det ellers op i
højderne i samarbejdsøvelser under ængsteligt pres. En god eftermiddag/aften som sluttede af
med mad og drikke sammen med informationer om afdelingen, forventninger fra bestyrelsen,
muligheder som instruktør ect. Et rigtig godt arrangement, hvor alle gik glade hjem og var klar til
opstart af sæson 2020/2021.

I 2020, som ved tidligere sæsoner, oplevede vi generelt en rigtig stor interesse til alle vores 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 betyder, at der afholdes
udtagelser for at komme på holdene, 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 kendt,
attraktiv og efterspurgt af gymnaster.
Vi har igen i 2020 oplevet en særlig stor interesse
for vores familiehold, hvor helt små børn træner
sammen med deres forældre. Samtidig er der en
aldersmæssig forskel på børnene, hvilket betyder,
at vi op til sæsonstarten valgte at fastholde vores
to familiehold PI-Upcoming og PI-Puslinge.
PI-Piger, fotograf Jens Kristen Nygaard

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 20 på det andet. Familieholdene er begge kendetegnet ved,
at det er dygtige gymnastikinstruktører, som selv har været gymnaster i mange år, der nu har fået
børn og gerne vil give kærligheden til gymnastikken videre til de næste generationer.

PI-Piger, fotograf Jens Kristen Nygaard

Sæson 2020/2021 startede virkelig godt op. Vi har igen slået rekord i antal medlemmer og er nu
oppe på 340, hvilket skal ses i forhold til, at vi hele tiden sætter kvalitet over kvantitet.
Følgende hold er repræsenteret i PI Gymnastik i sæson 2020/2021:
§

PI Piger

§

PI Urban

§

PI Retro

§

PI Puslinge

§

PI Upcoming

§

PI Elitepiger

§

PI - X

§

PI Styrke

§

PI Dans

§

PI Fokus

§

PI Opvisningsholdet

§

PI Mænd

§

PI Træningstyperne

Som det skete i foråret, lukkede Danmark delvist ned igen i oktober. Det var stadigvæk muligt at
træne op til 10 personer inkl. træner. Vi var for forening meget opmærksomme på, at vi konstant

skulle overholde gældende retningslinjer. Bestyrelsen var meget i dialog med instruktørerne om
mulige måder at træne på og det blev til zoneopdelte træninger for at kunne være op til 3 X 10,
virtuelle træninger, holddelt træninger, hvor instruktørerne hver gang lavede samme program for
3 x 9 gymnaster i træk. Der blev virkelig knoklet på fra trænerne og tålmodigheden samt gnisten
var virkelig høj hos gymnasterne.
Frem mod årsskiftet lukkede foreningslivet helt ned i Danmark og nu venter vi spændt på, hvornår
vi kan komme i gang igen. Vi har i bestyrelsen hele tiden bestræbt os på at kommunikere dels med
instruktører og dels med gymnaster under denne svære situation. Senest har vi haft virtuelt møde
med instruktørerne og talt status og situation igennem. Vi er alle enige om, at vi ser frem og håber
på snarest muligt at komme i gang igen. Vores helt klare mål er hjemmeopvisning i DGI-byen
lørdag d. 8. maj, hvor vi forbereder os på, at det kan være med eller uden publikum ligesom det
kan være ude eller inde. Vi forbereder os ligeledes ved at have undersøgt muligheden for
livestream af opvisningen under alle omstændigheder.
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 samt på instagram,
www.instagram.com/pigymnastik
Rasmus Agerskov Schultz
Formand.

