PI Gymnastik ser frem til sæson 2021/2022

Efter to sæsoner stærkt præget af covid-19 og restriktioner glæder vi os til igen at komme
tilbage til hallerne. Gymnastikafdelingen i PI København er i år mere end nogensinde klar
til at slå dørene op til en ny og spændende gymnastiksæson 2021/22, hvor der igen vil
være noget for enhver - uanset alder, niveau og ambitioner.
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Det begyndte ellers lige så godt! PI Gymnastik havde tilbage i september 2020 en flyvende
sæsonstart på alle hold, indtil Covid-19 satte en stopper for det hele - først med
antalsbegrænsning og zoneinddelt træning og til sidst med nedlukning af hele
foreningsidrætten. Vi har i gymnastikafdelingen siden da forsøgt at holde humøret højt, og
vores medlemmer og instruktører har navigeret og på forbilledlig vis prøvet at være
“sammen” om gymnastikken og dansen med virtuelle træninger via diverse platforme.
Savnet til bevægelse og bevægelsesfællesskaberne i PI Gymnastik betyder nu, at vi næsten
ikke kan vente til sæson 21/22, hvor vi håber at se meget mere til leg, dans og gymnastik (og
meget mindre til Covid-19).
Bestyrelsen i PI Gymnastik planlægger sæsonen 21/22 ud fra, at vi til september 2021 kan
have sæsonopstart på normalvis, og at vi kan gennemføre en sæson uden nedlukninger.
Selvom vi i skrivende stund mangler at få de sidste detaljer på plads, præsenterer vi endnu
engang et stærkt instruktørfelt og mange forskellige hold.
PI Gymnastik byder i den kommende sæson blandt andet på to familiehold til
børnefamilierne, PI Styrke for m/k +30 år, der ønsker fysisk udfordring og stærkt socialt

fællesskab, PI Mænd, et dansehold kun for mænd, PI Opvisningshold, et af Københavns
ældste mixhold for rytme og spring samt en masse andre danse- og gymnastikhold i
forskellige genrer, niveauer og aldersgrupper.
De fleste af holdene har opstart den første uge i september, mens enkelte hold starter
allerede i august. Mange af foreningens hold afholder fortræninger og en udtagelse,
hvorefter holdet sættes. For ikke-udtaget hold og familieholdene sker tilmelding og
registrering ved første træning.
Følg med på Facebook (www.facebook.com/pigymnastik), foreningens hjemmeside
(www.pigymnastik.dk) samt Instagram (@pigymnastik), hvor I kan tjekke holdene ud, og
hvor der løbende vil blive lagt informationer om opstart, hold og instruktører.
Vi ses til en ny sæson med masser af fejesving, kolbøtter og high-fives til både nye og kendte
ansigter.

