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Ja så er endnu en sæson i LNI tæt på at være slut. Juniormix fortsætter med
sommergymnastik i april og maj og drenge på hænder fortsætter ligeledes med
sommergymnastik om lørdagen frem til midt juni. Selvfølgelig fortsætter konkurrenceholdene
også de har jo endnu ikke har taget hul på deres konkurrencer.
Tilbageblik:
Sæsonen 2016 resultatliste for konkurrencehold og placering:
Begynderkonkurrence: U10 pige: LNI aspiranter 2 - nr. 6. i 2.div.
U10 pige: LNI aspiranter 1 - nr. 2. i 1. div. sølv
SM:

Minipige hold 1 nr. 3 i 7. div.
Minipige hold 2 nr. 4 i 7. div.

DM:

Minipige 1. hold nr. 8 i 8. div.
Minipige 2. hold blev 3. i 10.div. bronze

Efter at have fået 4 nye medlemmer ind i bestyrelsen som blev valgt ind til
generalforsamlingen var der nok at gå i gang med. Ind i bestyrelsen kom Rikke Hegelund, Uffe
Jensen, Tanja Jensen samt Kim Jacobsen som suppleant. Det vist sig dog hurtigt at Tanja
Jensen ikke helt var med på opgaven, da hun tidligt meldte fra til møder og trak sig ud.
Jeg vil dog indrømme at vi først her sidst på sæsonen har fået uddelegeret opgaverne.
Således at Rikke Hegelund har fået gymformands posten eller i hvert fald mailen og det er
meningen, at hun skal overtage flere af opgaverne med kontakten til instruktørerne. Dette
har jeg kun mig selv at takke for, da jeg har svært ved at slippe taget og koncentrere mig om
opgaven som formand. Vi skal huske at vi er mange der kan hjælpes ad og dette synes jeg
også vi beviste ved vores netop afholdt opvisning. Hvor alle havde deres opgaver.
Tom som egentlig ikke ville genvælges, valgte at blive i bestyrelsen, det var godt stadig at
have nogen på badminton siden. For det er ikke noget jeg har været meget inde i.
Tom Nielsen har haft helt styr på sin badminton afdeling, han er god til at uddelegere
arbejdet og giver holdlederne opgaver. Han har styr på det der sker på badmintonfronten,
det har været godt at have en som ham med i bestyrelsen.
Sæsonen er gået derudaf. Planlægning af sæsonen, fordelingen af tider forløb også efter
planen. Opstart af sæsonen som vanlig omkring 1. sep.
Vi har ingen nye hold i år. Tværtimod har vi måtte sige farvel til seniormix som der desværre
ikke var nogle trænere til. Vi har prøvet at skaffe nogle nye men uden at det lykkedes. Det var
et meget stort hold, som vi desværre ikke har i foreningen mere.
Juniormix som vi opstartede i forrige sæson har fået nogle flere gymnaster, men det kan ikke
helt opvej det. Enkelte andre hold har der være maksimum på da nogle af vores

hjælpeinstruktører er holdt op pga. at de ikke kunne nå hjælpeinstruktør jobbet med deres
lange skoledag.
Vores hold for små drenge har også været et meget lille hold i år, vi snakkede en del om det
skulle lukkes, men forældrene gav udtryk for at de ville være ked af det. Samtidig synes jeg at
det er vigtigt at vi har et hold for den aldersgruppe så vi har nogle at sende videre. Håber på
at vi får nogle flere små drenge i den kommende sæson.
Heldigvis har andre hold har haft enten meget stor søgning eller venteliste, dem på venteliste
har det lykkes os at få på holdene fra midt på sæsonen, da vi fik lidt ekstra instruktører på. Alt
i alt har der været en lille tilbagegang i antal medlemmer.
Juleopvisningen blev afholdt den 11. dec. Det blev en hyggelig eftermiddag som minipigernes
forældre udvalg stod for at arrangere. De hold der deltog viste lidt af hvad de var i gang med
af spring og rytme i denne sæson blandet med lidt julemusik. Overskuddet går til hjælp til
deres tur til konkurrence i Grenå.
De næste måneder bliver der afviklet teamgymkonkurrencer:
DM kval. 1. runde 31/3-2/4 Grenå
SM 13/4-16/4 Farum
DM finaler 2. runde for minipiger enten 29/4-30/4 Gladsaxe eller 6/5-7/5 Roskilde
Til disse konkurrencer deltager LNI med minipige 1. og 2. hold.
Begynderkonkurrencer SM for U10 i Helsinge 8/4-9/4 Aspiranterne deltager i U10 1.div. og
U10 2. div.

I år har vi prøvet noget nyt i foreningen. Vi har arrangeret legedag på Herlufsholmvej. Vi
sætter alle redskaber op, bruger torvene, ringene og bommen. Sætter musik på og hygger i
hele hallen. Der er blevet spillet bold til basket kurvene og nogle af målene. Der er også
nogen der har spillet badminton i den ene ende. Der har være tilsagt 2-4 instruktører og
nogle af bestyrelsesmedlemmerne har været der på skift. Vi har holdt 2 i efteråret og en i
foråret, efter at de rygtes og der komme lidt flere børn og voksne må vi sige at det blev en
succes. Det er helt klart noget vi vil prøve at udviklet på. Nogle instruktører har foreslået
springdage i springcentret på Karrebækvej og det er også noget vi har i støbeskeen.

Opvisningen 2017 blev afviklet lørdag den 18. marts i Digtervejshallen. Det var en super god
dag med gymnaster, forældre og bedsteforældre. Hvor gymnasterne fik vist, noget af alt det

de har lært vinteren over. Programmet var blevet blandet godt og grundigt, så der var
tilskuere i hallen til sidste hold på gulvet. Vi havde rigtig mange besøgende i år.
Arrangementet sluttede med fællesspisning med deltagelse af 80 personer. En rigtig hyggelig
måde at slutte en god dag af.
Årets instruktør: Maya Brøndum.
LNI Sagde farvel til instruktørerne: Tina Pedersen, Maria Engberg, Kirstine Stagis, Josefine
Pommer, Frederikke Bøgh og Signe Jacobsen, som alle har ydet en kæmpe indsats i LNI
gennem flere år. Samt på gensyn til nogle instruktører som skal på efterskole.
Her hvor jeg skriver årsberetning er vi jo allerede ved at planlægge næste år. Tiderne er søgt.
Så skal vi have den store kabale til at gå op og næste opgave er klargøring af sæsonen
2017/18. Vi har en stor opgave foran os, da vi kommer til at mangle instruktører til
aspiranterne, nu Tina holder op og vi kommer også til at mangle hjælp til minipigerne i den
kommende sæson.
Samtidig står vi uden kassere i LNI, jeg håber på et mirakel i aften, men jeg tvivler, da jeg ikke
har hørt fra en eneste der var interesseret i at melde sig til posten. Niels bliver et kæmpe savn
for LNI, han har været med i mange år, jeg ved slet ikke hvordan vi skal kunne fortsætte uden
ham. Jeg vil sige dig tak for de år vi har arbejdet sammen i LNI. Din del af jobbet er jeg ikke
inden i. Jeg kan godt bruge penge, overføre penge og betale regninger. Men udbetale løn og
betale skat og alt det andet du gør ved jeg ikke meget om. Jeg vil på bestyrelsen vegne sige
tak for et godt sammenarbejde og god vind fremover. Vi siger også tak til Kim Jacobsen der
har valgt ikke at genopstille som suppleant i bestyrelsen.
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