Gymnastiksæson 21/22 må vel egentlig siges at være gået over alt for forventning, i hvert fald hvis vi ser på
det samlede antal af gymnaster og yogaudøvere. I år har vi haft 324 betalende udøvere på holdene.
Da vi startede sæsonen i efteråret, var det helt uden restriktioner og med håbet om, at vi kunne
gennemføre en sæson på næsten helt normalvis. Det lykkedes ikke helt, da vi, som alle andre, blev
indhentet af en variant. På trods af det, er det lykkedes at holde fast i vores gymnaster, og det er på alle
måder takket være en stor indsats af alle de trænere og hjælpetrænere der, uge efter uge, har sagt ja til at
træne de respektive hold.
Som noget nyt i år har vi fået et springhold for de hjemvendte efterskoleelever. Hele 18 unge drenge har
benyttet sig af de gode faciliteter i Multisalen på holdet ”Mandagsbilerne” om onsdagen.
Yoga ser ud til at have dannet sig et solidt grundlag, og medlemmerne står jo nærmest i kø for at få en
plads på et af de to hold.
På kvinde siden kan vi også glæde os over, at der er god opbakning med hele 53 udøvere på hhv.
motionsdamer og kvindeholdet – flot.
De små springhold, puslinge, spring og leg og lille spring, kan også glæde sig over at være fyldt godt op, og
det tegner godt for fremtiden. Nu skal vi bare holde fast i dem.
Desværre kan vi se et fald af udøvere på drengespring og store spring, og det er på trods af, at vi på store
spring er lykkedes med at få hele fire dygtige unge mennesker på som trænere. Alle tidligere
Vellingspringere. Det er altså rigtig godt, og vi håber, de vil fortsætte.
Fokus fremadrettet må være på fortsat at skabe en god gymnastik i Velling, hvor alle hold er begunstiget
med dygtige voksentrænere. Der er ingen tvivl om, at det at så mange voksne byder sig til, er med til at
holde på gymnasterne i Velling og skabe gode og især trygge rammer for børnene på holdene.
Et andet fokus må være på at få drengene til at holde ved gymnastikken, og vi skal i det hele taget ud og
have fat i flere drenge. For et par år siden startede vi drengespring og havde 26 drenge på holdet fra 4.-8.
Corona har helt sikkert gjort noget, men det må kunne hentes ind. Spændende arbejde for
gymnastikudvalget i Velling. Desværre er det en tendens på landsplan, at der mangles drenge på
gymnastikholdene.
Far, mor og barn holdet er også et hold, vi skal have op at stå. Det er et godt sted at starte med at få børn
og deres forældre ind i folden, og det kunne da være fantastisk med et stort far/mor barn hold i Velling.

”Gymnastik i Velling” er en lille forening, men med en fantastisk god opbakning. Lige nu går vi bare og
glæder os til at se alle holdene til forårsopvisningen, og mærke det sus det giver, når så mange glade
gymnaster går på gulvet, og viser hvad de har arbejdet med.
Et andet sus forventer vi vil komme til sommer, når Vellingholdet drager til landsstævne i Svendborg – det
bli´r stort.
Vi ses den 5. marts til forårsopvisning på Fjordvang.

