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PI-Elitepiger, fotograf Vibeke Green

Ved Generalforsamlingen i 2021, tirsdag d. 9. februar bar præg af, at vi ikke kunne samles så
mange pga. Corona restriktioner. Dog havde bestyrelsen sikret muligheden for, at medlemmerne
kunne deltage via Teams og således var vi faktisk 25 til generalforsamlingen. Et tiltag vi helt sikkert
vil overveje igen til næste generalforsamling for at sikre, at så mange kan deltage som muligt for

dels at høre om status i foreningen, men ligeledes dels for at vi kan få input til at gøre foreningen
endnu mere attraktiv og velkørende.
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.
Hele sæsonen 2020/2021 var kraftigt præget af nedlukning af idrætsaktiviteter på baggrund af
coronarestriktioner. Det kan lyde lidt mærkeligt, men det gav faktisk bestyrelsen et ekstra arbejde
i, at påskønne de mange gode tiltag om træning udendørs og via elektroniske medier. Vi tog hele
tiden temperaturen på vores gymnaster ved direkte kommunikation via Facebook ligesom vi hele
tiden var i kontakt med instruktørerne. Vi bevarede hele tiden optimismen og håbede på, at vi
kunne komme i gang i løbet af foråret.
Det nåede vi desværre ikke og alle holdene kom dermed heller ikke i foråret 2021 til at udføre
opvisninger i hele landet. Nu er det to år siden det sidst er sket og alle gymnaster savner virkelig
dette ligesom vi i bestyrelsen savner dette.
Vi skulle helt hen i slutningen af maj måned før vi igen kunne samles udendørs. Bestyrelsen havde
sat en stor event op i Valbyparken, hvor instruktørerne skulle sikre, at gymnasterne fik rørt sig
SAMMEN og at vi lige fik slået en sløjfe på alle holdene i foreningen. Søndag d. 30. maj var
heldigvis en virkelig flot sommerdag i Valbyparken. Bestyrelsen havde sørget for en kaffevogn og
nogle flotte betjente, der kunne dele gratis T-shirts ud til alle gymnasterne i anledningen af, at
gymnastikafdelingen i 2020 havde 100 års jubilæum.

Det blev nogle gode timer med glade smil og sved på panden.

Når nu holdene endelig kunne mødes besluttede bestyrelsen at forlænge vores sæson således, at
der kunne trænes hele juni måned i DGI-Byen. Her kunne gymnasterne melde sig ind på forskellige
instruktører og få inspiration og motion frem mod sommerferien.
Bestyrelsen besluttede ligeledes, at alle vores medlemmer skulle have en del af deres kontingent
tilbage, da der ikke havde kunnet trænes hele sæsonen. Det var vi ikke tvunget til som forening,
men vi vil rigtig gerne ”investere” i fremtiden, hvorfor denne beslutning blev foretaget.
I foråret 2021 havde vi dog en begivenhed som virkelig gjorde os glade i PI-Gymnastik. Efter der
havde været udtagelse til DGI´s verdenshold viste det sig, at der var kommet hele fem gymnaster
med fra vores afdeling. Der har tidligere været gymnaster med fra PI-Gymnastik og ligeledes
gymnaster som har været ledere på selve verdensholdet. Denne gang kom der altså hele fem
gymnaster med og de skal verden rundt i 2021/2022 med showet QUA. Vi er i PI-Gymnastik
utroligt glade for, at vi kan præstere gymnastik på så højt niveau, at vi kan ”levere” gymnaster til
det bedste i dansk gymnastik. Jeg kan i den forbindelse kun opfordre til, at tage ind og se hele
verdensholdets show QUA i foråret/sommer 2022!
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.

Tirsdag d. 17. august havde vi i bestyrelsen samlet alle instruktører på Garderhøjfortet i Gentofte,
hvor vi skulle gennemføre ”Fangerne på fortet”. Opstartsarrangementet holder vi hvert år og
gerne med en fysisk aktivitet, hvor bestyrelse og instruktører er blandet for at lære hinanden godt
at kende inden sæsonstart. Tanken med opstartsarrangementet er ligeledes, at vi fra bestyrelsens
side får informeret nye instruktører om forventninger og indhold i gymnastikafdelingen. Det blev
en rigtig god dag og med mange grin, grænseoverskridende momenter og samarbejde.

Ved opstart af sæson 2021/2022, 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.

PI-Piger, fotograf Jens Kristen Nygaard

Følgende hold er repræsenteret i PI Gymnastik i sæson 2021/2022:
§

PI Piger

§

PI Urban

§

PI Puslinge

§

PI Elitepiger

§

PI - X

§

PI Styrke

§

PI Dans

§

PI Opvisningsholdet

§

PI Mænd

§

PI Træningstyperne

PI-Piger, fotograf Jens Kristen Nygaard

Modsat efteråret 2020, hvor restriktionerne gjorde, at der måtte stoppes for træning allerede fra
primo november, har det i efteråret 2021 været muligt at træne helt frem til jul. Kun et enkelt
fællesarrangement i december måtte aflyses og således kigger vi ind i anden halvdel af sæsonen
med krydsede fingre for, at vi nu kan komme ud i hele landet og vise den flotte gymnastik frem fra
PI-Gymnastik.
Vi afholder vores hjemmeopvisning i DGI-Byen lørdag d. 30. april 2022, hvor jeg vil opfordre alle til
at komme forbi til en kulturel og flot eftermiddag.
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.

