PI Gymnastik sluttede sæsonen med en

Sommeroplevelse

Efter en sæson der har været præget af covid-19, var det vigtigt for PI
Gymnastik at få rundet sæsonen ordentligt af. I samarbejde med
foreningens dygtige instruktører fik bestyrelsen arrangeret PI
Sommeroplevelse, som løb af stablen d. 30. maj i Valbyparken med 80
udøvere og høj sol.
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Som alle andre afdelinger i PI har Gymnastik været ramt af diverse restriktioner og
nedlukninger i denne sæson. Udover aflyste træninger, så blev årets PI Opvisning
også aflyst, selvom bestyrelsen til det sidste håbede, at det kunne lykkes at afholde
den. Opvisningen blev aflyst, men i bestyrelsen havde vi stadig et behov for at få sat
et punktum, takket instruktørerne og se hinanden samlet som forening.

PI Sommeroplevelse blev til med stor hjælp fra vores instruktører og kunne afvikles
med græs under fødderne under en blå himmel. I en form for opvarmning stod
mange af vores instruktører for et indslag, hvorfor der både blev leget og danset i
solens stråler.
Efter den fælles opstart viste PI Piger, PI Urban og PI Opvisningsholdet, hvad de
havde arbejdet med i løbet af den alt for korte sæson. På kryds og tværs af holdene
blev der heppet på hinanden, næsten som om man var til en rigtig opvisning hos PI
Gymnastik.

Ligesom PI Gymnastiks opvisning blev aflyst for anden gang i år, ligeså blev den
store 100 års jubilæumsfest i PI, som skulle have været afholdt i 2020. I den
forbindelse fik PI Gymnastik produceret nogle flotte t-shirts til markeringen af
jubilæet.

De har ligget klar til foreningens
medlemmer i et år, hvorfor det var
med stor glæde, at de endelig
kunne blive delt ud,
akkompagneret af et par
politibetjente til aflevering af de
tunge kasser.

PI Gymnastiks børnehold Upcoming holdt deres
egen afslutning på sæsonen, hvor et par
politibetjente også kiggede forbi med de flotte
jubilæumstrøjer, til stor begejstring hos de
små.

Dagen blev sluttet af med et STORT TAK til vores instruktører for deres kæmpe
indsats i en sæson, der har været udover det sædvanlige. Tak for at være
omstillingsparate, kreative og fulde af gå-på- mod i en tid med restriktioner og
nedlukning.
PI Gymnastik ser frem mod sæson 2021/2022 - følg med på pigymnastik.dk,
Facebook og Instagram for information om den kommende sæson, som vil blive delt
løbende.

