ANSØGNING OM OPTAGELSE I SPONSOR PULJEN i Hvidovre kommune.
Hvidovre Gymnastik ( HVG37 ) ansøger hermed om del i Hvidovre kommunes
Sponsorpulje 2016+2017
1. Begrundelse for fortsat del i Sponsorpuljen.
1.1
Hvidovre Gymnastik har allerede i 2015 / 2016 været en del af Sponsorpuljen.
Hvidovre Gymnastik ansøger om fortsat at være en del af Sponsorpuljen og ansøger
hermed om tilskud fra Sponsorpuljen med følgende begrundelse:
Formålet med tilskuddet fra Sponsorpuljen skal være som tidligere beskrevet at
fastholde og udvilke klubbens gymnaster og trænere igennem intense træninger hvor
Hvidovre Gymnastik vil købe sig til speciel instruktørtimer igennem GYMDANMARK.
1.2
Hvidovre Gymnastiks konkurrence niveau har på landsplan i 2015 / 16 været i Top 30.
Hvidovre Gymnastiks målsætning er at alle vores nuværende 8 -10 konkurrence hold
der deltager i såvel lokale og landsdækkende konkurrencer vil gøre sig gældende
blandt de bedste 16 hold i Danmark indenfor de næste 2 år.
En del af vores yngste konkurrence hold befinder sig allerede i blandt de 16 bedste
hold, ved afholdelse af U13 SM vandt vort drengehold sølv i 1. Division, dette svarer til
en placering på landsplan indenfor Top 16.
Hvidovre Gymnastik forventer at vores medlemstal i drenge konkurrence afdeling
efter ibrugtagen af det kommende Spring & Motorik center vil udvikle sig fra en trup
på 8 deltagere på et hold til minimum 16 deltager på 2 hold.
Vores bedste minipige & junior hold har i foråret 2016 kvalificeret sig til DM deltagelse
i den bedste del af 3. Division, dette er en fremgang fra sidste år fra Top 30 til Top 20.
Det vil sige at Hvidovre Gymnastik allerede på 1 år har rykket sig mod målet at været
indenfor Top 16.
Hvidovre Gymnastik har allerede igennem vort engagement i DGI regi, hvor vi har
deltaget i utallige møder, været med til at sætte fokus på idrætten & udviklingen af
antallet af aktive sportsudøvere i Hvidovre Kommune.
1.3
Hvidovre Gymnastik vil som modydelse for Sponsoratet levere følgende:
Hvidovre Gymnastik har forrige år ændret navn fra Hvidovre Gymnastik af 1937 til
Hvidovre Gymnastik, dette forkortede navn er mere konkret end tidligere.
Hvidovre Gymnastik arrangerer en del opvisninger i vores omliggende kommuner
og reklamerer for gymnastikken i Hvidovre..
Ved samtlige opvisninger uddeles flyer med info om Hvidovre Gymnastik og
kommunens logo indgår allerede på såvel hjemmeside samt på alle konkurrence
trænernes tøj, sidst forevist overfor vor borgmester Helle Adelborg med vort nyligt
afholdte forårsopvisning d. 17 april i Dansborghallen.
I den allerede nært afsluttede sæson 2015 / 16 har Hvidovre Gymnastik deltaget i
opvisninger og konkurrencer hvor ovenstående er blevet anvendt.
FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE !!

Opvisning på Avedøre Stadion ved sidste hjemmekamp mellem Avedøre & Hvidovre,
dette til stor glæde for tilskuere og ikke mindst gymnaster selv at prøve kræfter med
sig selv i uvante omgivelser. HIF fodbold har allerede forhørt sig om muligheden for at
HIF fodbold kan få besøg af vores dygtige gymnastik ved en hjemmekamp på Hvidovre
Stadion i løbet af forsommeren 2016, der arbejdes på sagen.
Hvidovre Gymnastik har flere gange deltaget med et konkurrence / opvisnings hold i
pausen ved afvikling af afsluttende turneringer for Hvidovre Basket i Holmegårds
hallen.
Hvidovre Gymnastik deltager med 8 -10 konkurrence hold i såvel lokale- samt
landsdækkende konkurrencer, hertil en del opvisninger i:
City 2: Copenhagen TeamGym Championship
DGI junior / Seniorsdag i Frederiksberghallerne
Hvidovre C,
Spinderiet i Valby,
2. Modydelser fra Hvidovre Gymnastik:
Hvidovre Gymnastik vil fortsat overholde indgåelse af en Sponsoraftale med
Hvidovre Kommune ved bla. at have:
Hvidovre kommunes logo trykt på træningsdragten, ( Allerede på trænernes tøj )
Hvidovre kommunes logo på vores hjemmeside, ( Er allerede overholdt )
Hvidovre Gymnastik vil i den kommende periode overholde nedenstående:
Hvidovre kommunes logo trykt på vores reklame roll-up og bannere.
Hvidovre kommunes logo vil være synligt på vores reklame materiale.
Hvidovre kommunes sponsorat vil indgå i vor omtale af klubbens sponsor materiale.
Hvidovre Gymnastik har allerede afleveret vort regnskab 2015 til Kultur & Fritid
i henhold til ansøgning om aktivitets tilskud 2016.
Dokumentation for Hvidovre Gymnastiks målrettede indsats for børn & unge i
Hvidovre kommune, se venligst nedenfor formandens godkendte beretning 2016:

Hvidovre Gymnastik 6. April - 2016: Formandens beretning.
Hvidovre Gymnastik, Generelt:
Hvidovre Gymnastik fortsætter med at øge sit medlemstal år efter år.
Hvidovre Gymnastik er i fortsat udvikling, nye ideer og nye hold afprøves for det meste
med stor success, senest med opstart af flere senior sundhedshold i et solidt samarbejde
med DGI & Sundhedscenteret i Hvidovre Kommune, denne succes skal følges op med
flere hold af samme type til glæde for rigtig mange i den ældre aldersgruppe her I Hvidovre
kommune.
( fortsættes næste side )

På Sønderkær- og Holmegård skolen træner i alt 22 hold, med et samlet ugentligt antal
træningstimer på 60 timer, hertil ekstra træningstimer og trænings weekender.
For at kunne få det hele til at gå op i en højere enhed, kræves et stort planlægnings
arbejde af klubbens trænere & bestyrelse, en stor tak alle jer der yder en ekstra indsats
her i Hvidovre Gymnastik.
En special stor tak til Marina Ziegler & Julia Lytken for deres store arbejde ved bla.
planlægning af, programmet 2015-2016, programmet til vores forårsopvisning, samt
tilmelding til opvisninger og konkurrencer.
Bestyrelsen i Hvidovre Gymnastik vil samtidig takke alle Trænere, Hjælpetrænere,
Minihjælpere samt forældre ” på sidelinien ” for deres store engagement.
Tusind tak til jer alle for det kæmpe arbejde I alle udfører i Hvidovre Gymnastik,
uden jer ingen Hvidovre Gymnastik .
Hvidovre Gymnastik har focus på socialt samvær og leg for både børn & voksne, det er og
vil altid være en vigtig factor i Hvidovre Gymnastik, således at der også i fremtiden vil være
tid og plads til hygge og sjov i vores forening.
Hvidovre Gymnastik vil fortsætte med løbende at uddanne vores trænere lige meget
hvilket niveau de enkelte trænere er på, således at de enkelte trænere fortsat kan udvikle
sig til fælles gavn for klubbens medlemmer og trænerne selv.
Der er stigende årlige omkostninger forbundet med disse uddannelser, Hvidovre
Gymnastik har en god dialog med Kultur & Fritids forvaltningen i Hvidovre kommune men
generelt ydes der mindre tilskud pr. medlem, det vil sige at der fremad vil blive tale om en
større egenbetaling fra klubbens side for at opfylde vores træneres ønsker om forsat
uddannelse til glæde for gymnaster i vores forening.
Hvidovre Gymnastik modtager hvert år aktivitetstilskud fra Hvidovre kommune, desværre
bliver dette tilskud mindre år efter år, det betyder desværre også en større egenbetaling
fra vores medlemmer for at kunne få Hvidovre Gymnastik´s økonomi til at løbe rundt.
Motions afdelingen:
Børnehold;
På både Sønderkær- & Holmegårds skolen har Hvidovre Gymnastik talstærke
Far/Mor/Barn/Børn hold, småbørnshold for drenge & piger, små dansepiger og ikke mindst
vores fantastiske hold med Solstrålerne. Solstråler har desværre i år ikke så mange
deltager på holdet som normalt, det skyldes at en del af Solstrålerne er på efterskole.
Hvídovre Gymnastik har igen i år desværre alt for mange piger og drenge i alderen 3-7 år
på venteliste, i alt er der 29 børn på ventelisten, årsagen til den lange venteliste er primært
mangel på kompetente & interesserede instruktører til denne aldersgruppe.
Bestyrelsen arbejder fortsat på at Hvidovre Gymnastik fremadrettet vil kunne tilbyde børn
fra venteliste mulighed for også at blive en del af Hvidovre Gymnastik.
For 5. år i træk blev der afholdt Juletræs fest for de små i Hvidovre Gymnastik, igen i år en
super dag for både børn & voksne I Sønderkær hallen.
Stor tak & ros til trænere og hjælpere for deres indsats og endnu en gang.1000 tak til
Rema 1000 for velvillig støtte til afholdelse af Juletræs festen.
( fortsættes næste side )
Motions afdelingen:

Senior hold;
På Sønderkær er vi igen i år ekstra glade og meget stolte over en mærkbar stigende
interesse for ældre gymnastik. Antallet af deltagere på 60+ holdet er steget 18 til 20
medlemmer.
På de nye Seniorhold der er opstartet i samarbejde med DGI Storkøbenhavn &
Sundhedscenteret i Hvidovre kommune, har der ialt været 94 deltagere på 3 forskellige
hold, et stort tillykke til Hvidovre Gymnastik for denne indsats.
Hvidovre Kommunes Sundhedscenter har ufattelig mange rosende ord til os, dette takket
været en kæmpe indsats fra vores trænere Birgitte & Rasmus.
60+ holdet og de nye Seniorhold har også med stor glæde efter træning holdt gamle
traditioner i hævd med social samvær såsom kaffe & kage hygge en gang hver måned
samt julefrokost der altid afholdes i vort klublokale.
Team-Gym afdelingen:
I Sønderkær- & Holmegårds hallerne trænes der flittigt flere gange ugentligt, der er stadig
en stigende interesse for Team-Gym gymnastik hos piger og drenge i aldersgruppen 7-10
år.
Hvidovre Gymnastik har et stort potentiale af dygtige gymnaster der fortsat er i udvikling,
årsagen hertil er vort team af super engagerede & dygtige trænere og hjælpetrænere.
Hvidovre Gymnastik har igen efter 15 års fravær fået et drenge konkurrencehold, disse
drenge har allerede været i konkurrence og har hjemtaget medaljer til klubben.
Et ekstra stort tillykke til drengene og deres træner, godt gået alle sammen.
For Hvidovre Gymnastiks Team-Gym konkurrence hold som deltager i SM & DM har der i
indeværende sæson været 2 x ekstra weekendtræninger på Gundslevholm samt søndags
træning i Køge Spring Center.
Det er min opfattelse at disse ekstra træninger er en stor del af årsagen til at vores
gymnaster på vores Team-Gym hold fortsat udvikler sig med nye spring år efter år.
Vi har noget at glæde os til når vi åbner dørene til vort eget Spring- & Motorik center.
Hvidovre Gymnastik har en solid og god Team-Gym afdeling med mange dygtige
gymnaster og trænere, her vil dog specielt nævne den store fremgang af medlemmer på
vort Juniorhold. Sidste år kæmpede afdelingens trænere og frivillige for at dette hold ikke
gik i opløsning, det lykkedes ! STOR TAK til jer alle ! I holdt humøret oppe.
Resultatet af sidste år anstrengelser har vist et super flot resultat, fra 9 medlemmer i
Junior gruppen sidste år, er der i år tilmeldt 37 gymnaster, ja det betaler sig at tro og
kæmpe for det man brænder for, et stort tillykke til Junior afdelingen.
Ved SM for A-hold i Roskilde her i Påsken var Hvidovre Gymnastik repræsenteret med 5
hold, Vi fik hæderlige placeringer i Micro, Mini og Junior rækkerne, dog skal bemærkes at
vort sidste hold på gulvet Junior 1 fik en flot guldmedalje med hjem i deres række. Held og
lykke til alle U hold der skal til SM d. 22. april.
Alle vores Team-Gym hold er i fuld gang med afvikling af deres DM kvalifikationer rundt
omkring i landet, alle hold ønskes held og lykke med deres konkurrencer.
Endnu en gang tusind tak til alle vores minihjælpere, hjælpetrænere og trænere, som

formand for Hvidovre Gymnastik er jeg personligt super stolt af at rigtig mange tidligere
gymnaster efter ophold på efterskoler eller opstart på gymnasier vender tilbage til vores
klub med ønsket om at være hjælpetrænere og trænere i den klub hvor de selv har dyrket
gymnastik og har haft masser af gode og sjove oplevelser.
EuroGym 2016 I Budovice:
EuroGym 2016 afholdes i Tjekkiet i byen Budovice.
Det bliver med garanti en fantastisk oplevelse for de 22 gymnaster fra Hvidovre Gymnastik
der skal deltage i denne store internationale gymnastik uge med deltagelse af mere end
4.000 gymnaster fra hele Europa.
Endnu en gang TUSIND TAK til de 3 trænere, Marina, Julia & Søren der for 3. gang på 6
år stiller op og bruger en del af deres sommerferie til glæde for vores gymnaster der
deltager i Eurogym 2016.
Kære gymnaster, trænere og forældre I har alle rigtig meget at glæde jer til, personligt er
jeg ked af at jeg desværre IKKE kan deltage i Eurogym 2016, jeg er faktisk lidt misundelig
på alle jer der skal deltage. HUSK at tage masser af videoer og billeder, jeg er sikker på af
vores WEB mand, Thomas Piper gerne vil fylde vores hjemmeside op med masser indtryk
og oplevelser som I tager med hjem fra Tjekkiet.
FORÅRSOPVISNING 2016.
I år afholdes vores forårsopvisning d. 17. April I Dansborg hallen.
På søndag i næste uge afholdes der forårsopvisning, jeg er sikker på at denne dag bliver
en super dag i gymnastikkens tegn.
Ingen forårsopvisning uden mange frivillige, lige fra det kæmpe arbejde med at flytte
redskaber dagen før opvisningen fra Søndekærskolen & Holmegårdsskolen til
Dansborghallen og retur efter forårsopvisningen, tusind tak til alle de mange frivillge der på
mange måder er med til at skabe en fantastisk dag for Hvidovre Gymnastik.
Til forårsopvisningen i år deltager 16 hold fra Hvidovre Gymnastik, hertil får Vi i år besøg
af 2 gæstehold, USG Koreografi samt DGI´s Rep hold, det bliver en super gymnastik dag
med masser af sjov og flot gymnastik.
Hvidovre Gymnastik får igen i år besøg af vores Borgmester Helle Adelborg,
Jeg er selv meget spændt på om & hvordan Helle Adelborg vil omtale udsættelsen af
Spring & Motorik Centeret på Sønderkær, nærmere herom senere i min beretning.
( fortsættes næste side )

Hvidovre Gymnastik i dialog.
Hvidovre Gymnastik bestyrelse & udvalgte trænerne deltager årligt i lokale samt
landsdækkende arrangementer såsom årsmøder, generalforsamlinger & temamøder

indenfor DGI & GYM Danmark med det for øje at holde sig informeret om udviklingen af
gymnastikken på landsplan, hertil kontakt til de lokale kommunale instanser i her I
Hvidovre kommune, såsom Idrætsrådet, Kultur & Fritids forvaltningen, Sundhedscenteret,
Kommunal bestyrelsen og Borgmesteren.
Jeg er selv medlem af Folkeoplysningsudvalget her i Hvidovre kommune, valgt for en 4
årig periode og jeg er samtidigt for 3. år valgt ind i det centrale fordelingsudvalg der
varetager fordeling af hal-tider for samtlige foreninger i Hvidovre.
Jeg mener at det er vigtig for os som idrætsforening i Hvidovre at vi aktivt deltager i
kommunens arbejde, på den måde har vi som forening mulighed for at få indflydelse for
beslutninger i Hvidovre kommunes fremtid.
F.eks kan nævnes, at det er Folkeoplysningsudvalget der varetager fordeling af
ansøgninger om aktivitets tilskud til foreninger i hele Hvidovre kommune samt indstiller &
godkender ansøgninger om f.eks tilskud til leje af lokaler der ikke findes i vor egen
kommune, f.eks ansøgning om tilskud fra Hvidovre Gymnastik til afholdelse af
træningsweekender på Gundslevholm samt brug af Køge Springcenter i sæsonen 2015 2016.
Som medlem af Folkeoplysningsudvalget har jeg løbende indsigt i rigtig mange
spændende opgaver som bearbejdes, debateres & efterfølgende indstilles til
kommunalbestyrelsen i Hvidovre, vores eget Springcenter på Sønderkær har også været
forelagt Folkeoplysningsudvalget og Vi i Hvidovre Gymnastik får stor ros for vores store
aktive indsats for etablering af Spring- & Motorik centeret på Sønderkær.
Hvidovre Gymnastik ansøgte om optagelse i Hvidovre kommunes nye Sponsor pulje,
Vi kan med glæde takke Hvidovre kommune for optagelsen i denne pulje, Vi har for den
snart afsluttede sæson modtaget et tilskud fra Sponsorpuljen på Kr. 35.000
Hvidovre Gymnastik´s fremtid.
Hvidovre Gymnastik har igennem rigtig mange år kæmpet for at få bedre facilteter for alle
vores gymnasterne i Hvidovre.
Projekt Springcenter har været med på Hvidovre kommunes budget ramme de sidste 7 år
og det samlede budget for et Spring- & Motorik center blev endeligt enstemmigt godkendt
af kommunal bestyrelsen på 2. budget forhandlingerne i oktober 2015 til gennemførsel i
løbet af forår & sommer 2016.
Indvielse af Spring- & Motorik center i Sønderkær hallen var fastsat til september 2016,
Borgmesteren dikterede herfeter en indvielsesdato til d. 8 august, MEN !!!!!
Det viste sig desværre i forløbet af projektanalysen efter Ejendomsafdelingens opfattelse
at denne dato ikke kunne overholdes og at projektet endnu en gang politisk midlertidigt
måtte udskydes. Hvidovre Gymnastik er meget uenig med Ejendomsafdelingens
beslutning.
( fortsættes næste side )
Hvidovre Gymnastik har derfor søgt hjælp hos bla. DGI samt hos kompetente eksterne
rådgivere der har ekspertise med opførsel af haller, springgrave med mere.
Hvidovre Gymnastik, DGI, vores eksterne kompetente rådgivere samt Lars Hørdum fra
Kultur & Fritid har deltaget i et møde med Ejendomsafdelingen hvor en del uenigheder
omkring økonomi samt tidsplanen for opførslen og af Spring & Motorik centeret på
Sønderkær blev drøftet.

En kæmpe tak til DGI, de eksterne rådgivere samt Lars Hørdum fra Kultur & Fritid der
velvilligt har stillet op for at hjælpe Hvidovre Gymnastik, ingen af disse har ønsket vederlag
for deres deltagelse I det omtalte møde.
Referat af dette møde er modtaget d. 29. Marts, næste punkt er at Vi afventer en snarlig
indkaldelse fra vores Borgmester der aktivt ønsker at være med i dialogen for at få
gennemført opførslen af Spring & Motorik centeret så hurtigt som muligt.
Hvidovre Gymnastik har aktivt deltaget i denne meget lange process, desværre er der
løbende igennem projekteringen opstået en del problemstillinger, det har krævet en ekstra
ansøgning på 2.2 million for at gennemføre det fuldt udbyggede Spring- & Motorik center i
Sønderkær hallen.
Ekstra bevillingen blev endelig godkendt af kommunalbestyrelsen d. 29. Marts i år. Jeg vil
ikke her i min formandsberetning spilde jeres tid med nærmere uddybning af forløbet men
hvis nogen har spørgsmål hertil står jeg selvfølgelig til jeres disposition for at besvare
eventuelle spørgsmål.
Den nuværende forventede indvielsedato er fastsat til den første uge i Januar 2017.
( En uofficiel mulig dato for indvielse er meldt ud til d. 28. November ).
Team-Gym afdelingens hold har ved sæson start 2016 / 2017 i princippet intet sted at
være, grundet udsættelsen af ombygning af Sønderkær hallen i perioden august til
December 2016.
Hvidovre Gymnastik er er igang med at finde midlertidige alternative lokaler og som det
ser ud lige nu, ender det med at alle hold kommer til at træne på Avedøre skole hvor der
findes 2 sammenhængende gymnastik sale der kan bruges som midlertidigt træningssted.
Vi er samtidigt i dialog med Kultur og Fritid og Borgmesteren der ser velvilligt på at støtte
Hvidovre Gymnastik økonomisk således at Vi kan booke ekstra månedlige træningstimer i
et springcenter i den periode hvor vi ikke træner på Sønderkær.
Hvidovre Gymnastik på én adresse !!! på Sønderkær skole.
Hvidovre Gymnastik har søgt om at få råderetten over det gamle skolebibliotek på
Sønderkær skole, vi har fået mundtlig accept men afventer endeligt brev fra kommunen
herom, således at Vi fremadrettet kan bruge klublokalet til mange forskellige aktiviteter
såsom trænermøder, tema-aftener, Torsdag cafe samt at tilbyde forældre at bruge
klublokalet som opholdsted i stedet for at sidde i et koldt og kedeligt omklædningsrum.
( fortsættes næste side )
Hvidovre Gymnastik kan til næste år d. 1. oktober fejre sin 80 års fødselsdag.
Jeg er sikker på, at når Vi afholder foreningens 80 års fødselsdag i oktober 2017 så har
Hvidovre Gymnastik gennemgået en positiv forvandling til en forening hvor alle klubbens
medlemmer træner et og samme sted, med tilhørende klublokale faciliteter til fælles glæde
for alle medlemmer i Hvidovre Gymnastik.
Økonomi:
Hvidovre Gymnastik har en sund og solid økonomi, vor kasserer vil efterfølgende

fremlægge gennemgået og godkendt regnskab foretaget af klubbens 2 revisorer.
Sponsorer.
Hvidovre Gymnastik skal i løbet af 2016 aktivt ud at søge efter flere interessserede
sponsorer der vil støtte vores forening med tilskud til de mange forskellige aktiviteter.
Hvidovre Gymnastik vil samtidig også takke vores nuværende sponsorer for deres
støtte igennem det sidste år og Hvidovre Gymnastik håber forsat på jeres støtte.
Bestyrelsen.
Som formand for Hvidovre Gymnastik vil jeg gerne takke hele bestyrelsen for deres
kæmpe store indsats igennem det sidste år, tak for mange gode bestyrelses møder i en
god og positiv dialog.
Kære Thomas Piper, personligt vil jeg takke dig tusinde gange for at du velvilligt har lagt
øre til alle mine frustrationer omkring Spring & Motorik centeret , uden dig havde jeg nok
givet op med projekt Spring & Motorik center på Sønderkær samt nedlagt min
formandspost her i Hvidovre Gymnastik og mit medlemsskab i folkeoplysningsudvalget
under Hvidovre kommune.
Indstilling & Nominering som årest ildsjæl i DGI Storkøbenhavn.
Som formand for Hvidovre Gymnastik vil jeg takke klubben og specielt Mathilde Rude
Andersen for den flotte indstilling samt nominering som årest ildsjæl i DGI Storkøbenhavn.
Det er nok første gang i mit liv at jeg er blevet SÅ OVERASKET.
TUSIND TAK FOR INDSTILLING OG NOMINERINGEN.
Hermed vil jeg afslutte min formandsberetning 2016.
Finn Blohm
Formand for Hvidovre Gymnastik.

( fortsættes næste side )

På vegne af Hvidovre Gymnastik vil jeg som formand for klubben hermed afslutte
vor ansøgning i Hvidovre kommunes Sponsorpulje 2016 - 2017.
Hvis der evt. skulle være spørgsmål til vor ansøgning i Sponsorpuljen 2016 – 2017
står jeg selvfølgelig gerne til disposition.
Med venlig
Hvidovre Gymnastik hilsen

Finn Blohm
Kirkegade 26,
2650 Hvidovre.
Tlf. 21 69 29 80

