
Gymnastikopvisning 
17. marts 2019 i Ølsted Hallen 

 

En sikker forårsbebuder er når Ølsted U&GF afholder deres årlige gymnastikopvisning. Selvom 

vejret har været ustabil med regn og blæst, så er forårsblomsterne så småt begyndt at titte frem. 

Gymnasterne i Ølsted U&GF ikke blot tittede frem, men sprang ud i fuldt flor til deres velbesøgte 

opvisning. Hele efteråret og vinteren igennem har de trænet og øvet på deres respektive hold for 

at vise mor, far og bedsteforældre hvor dygtige de er blevet. 

Traditionen tro startede opvisningen med en fælles indmarch med Dannebrog i front og med 

taktfaste klapsalver bød publikum gymnasterne velkommen. En fælles forårssang fuldendte 

indmarchen. 

Første hold på gulvet var de 4-6 årige. Med stor energi og entusiasme kom de løbende ind i hallen. 

Deres opvisning var både kreativ og sjov at se på. Det lyste ud af børnene at de havde glædet sig til 

denne dag.  

Næste hold på gulvet var crossfit holdet. Dette er et hold for voksne der gerne vil træne hele 

kroppen. Det er egentlig ikke et opvisningshold, men de gav en smagsprøve på hvad det vil sige at 

træne crossfit. Her blev publikum efterfølgende også udfordret i en såkaldt squat øvelse. Det gav 

sved på panden… Måske der var flere blandt publikum, der havde godt af at være med i næste 

sæson!! 

Efter crossfit holdet var det springholdets tur til at vise deres færdigheder. De startede med en 

svær koordinationsøvelse, hvor de skulle gå mellem forskellige poster og udfører 

opvarmningsøvelser. Vel overstået gik de i gang med flere øvelser i forskellige grupper, hvor 

gymnasterne virkelig viste hvor dygtige de blevet. Der var mange øvelser, der stillede krav til deres 

koordination og styrke. De er virkelig dygtige. 

Sidste hold på gulvet var et gæstehold fra Løsning Gymnastikforening. Det var holdet ”Shake it up” 

der viste 6 forskellige danse til publikums taktfaste klapsalver.  

Opvisningen sluttede med fælles udmarch og overrækkelse af gaver fra gymnasterne til deres 

instruktører. 

Udover disse hold, der gav opvisning, har der også været et zumba hold i denne sæson. I alt har ca. 

75 gymnaster i alle aldre været en del af Ølsted U&GFs gymnastikafdeling. 

Ølsted U&GF, og i særdeleshed gymnastikafdelingen, vil gerne takke publikum og ikke mindst 

gymnasterne for en fantastisk opvisning. En kæmpe tak skal der også gives til instruktørerne for 

deres indsats. 

Herunder er der billeder fra opvisningen. 



 

 Fanebærer Lennart Hammer under indmarchen. 

 

 

De 4-6 årige i gang med en af deres øvelser. 



 

Crossfit holdet udfordrede publikum med en fælles squat øvelse. 

 

 

Springholdet udfører en af deres øvelser. 



 

Gæsteholdet ”Shake it up” fra Løsning Gymnastikforeningen gav en flot opvisning. 

 

 

Her er hele holdet for de 4-6 årige samlet. 



 

Crossfit holdet. 

 

 

Springholdet. 



 

Gymnastikinstruktørerne i sæson 2018/19. 

 

 

Andreas Svane Jørgensen styrede opvisningen med sikker hånd. 


