PI-gymnaster i verdensklasse
DGI Verdensholdet er igen klar til at drage ud på verdensturné, og denne gang sender PI
Gymnastik fem gymnaster med på rejsen.
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Da coronavirus ramte Danmark og lukkede verden i foråret 2020 blev foreningslivet hårdt
ramt, og hos DGI Verdensholdet betød det, at man var nødsaget at udsætte den allerede
planlagte verdensturné med showet QUA til 2021/22. På trods af, at COVID19 hele foråret
2021 stadig har præget foreningslivet med lukkede haller og online træning, har holdet bag
DGI Verdensholdet endelige kunne sætte en dato for den kommende turné og dermed også
for udtagelse af truppen. En udtagelse til Verdensholdet stiller store krav til færdigheder og
fysik, og man kan kun forestille sig, hvor svært det må være at træne sig op til så stor en
udtagelse. For hvordan øver man en sekvens, når alle haller og sale er lukkede? Og hvordan
øver man sine spring, når der ikke er en trampolin og landingsmåtte tilgængelig?
Kreativiteten og tålmodigheden må have været på overarbejde hos gymnasterne fra hele
landet, som blot er med til at understrege, hvor stor respekt og skulderklap alle, der stiller
op, fortjener.
Efter et års venten er DGI Verdensholdet endelig kommet i mål med udtagelsen, som
kulminerede den 19. maj 2021 med offentliggørelsen af de 28 udtaget gymnaster.
Vi er i PI Gymnastik utrolig stolte over at have hele fem PI-gymnaster med blandt de
udtaget, og vi ønsker et kæmpe stort tillykke til:

De fem kommende verdensholdsgymnaster
repræsenterer henholdsvis PI Elitepiger, PI
Træningstyperne, PI Fokus og PI Mænd.
PI Gymnastik ønsker jer alle en fantastisk rejse!
DGI Verdensholdets vision er at bevæge verden
mod mere oplysning, mere sundhed og mere
fællesskab. Gennem shows og workshops i store
dele af verden viser de, hvad dansk gymnastik
kan samt udbreder viden og ønsket om at gøre
en forskel inden for bevægelse, sundhed,
fællesskaber og en aktiv livsstil.

