Årsberetning 2016 Formanden Trabjerg GF
Medlemstal for 2016 er 183 medlemmer, de er fordelt på 67 børn og unge under 18 år, og 116 over
25 år. I 2015 havde vi 144 medlemmer. Så vi har haft en opgang på 39 og det er vi rigtig glade ved
Byens fastelavn 2016:
Vi var på skolens, og det fungerede godt, vi havde vores 4 tønder fordelt, med 2 på centrum og 2
ned af den ene gang.
I 2016 var der 72 børn og 53 voksne, vi gjorde som vi plejer, med at Betina var sangmutter og vi
afsluttede med saft, kage og kaffe en god dag, i år startede vi dog først kl. 13, for ikke at ramme
sammen med børnehåndbold i hallen.
En stor tak til Betina som har brugt tid på at være sangmutter, og en kæmpe tak til skolens SFH,
som atter har ville være med omkring maling og pyntning af tønder, det er rigtig dejligt at de vil
tage del i det.
I år er det på søndag og det afholdes her i huset, og det glæder vi os til.
Vores sæson:
Har i år været anderledes, vi tog hul på en ny sæson i multihuset, hvor vi har haft vores hold i
multisalen og det har vi været glade for. Mixholdet træner stadig på Lægården, da dette har fungeret
godt for holdet.
Tak til alle i udvalgene og alle de andre som har ydet en indsats når vi har haft behov for hjælp.

Årsberetning 2016 Gymnastikudvalg
Året begyndte med indkøb af gymnastikredskaber, da vi havde fået 10.000 kr. fra Vestforsynings
Initiativpulje og 25.000 kr. var opsparet. Vi købte derfor en ny børnetrampolin, multitrainer,
nedspringsmåtte mm.
Herefter var det gymnastikopvisningen som stod for døren. TGF skulle i 2016 holde
gymnastikopvisningen alene i Skave. Igen var ombygningen af hallen en udfordring. Men med
hjælp og overbærenhed forløb opvisningen rigtig godt. Købmanden stod for cafeen, skolen deltog
med rengøringshold og stomp og som gæstehold deltog Holstebro Sports akro og folkedansere fra
Borbjerg.
Vi besluttede, at vi gerne ville have trænere og tider på plads i maj, så vi kunne melde det ud inden
sommerferien. Vi tror, at det er godt for forældrene, at de kender træningstiderne så hurtigt som
muligt. Som noget nyt ville vi gerne have et springhold. Det lykkedes heldigvis at få trænere til det
også.
I løbet af foråret var udviklingsforløbet med Skave Fitness, TGF og DGI i fokus. Vi besluttede at
vores første projekt skulle være Aktiv Fredag. Det skulle være en opstart på sæsonen 2016-17, og
være den 9.September. Vi skulle planlægge hele forløbet og sætte et mål. Det var rigtig positiv at
tale med diverse foreninger og opleve at alle var positive.

Målet var 50 personer, men overraskelsen var stor, da vi rundede de 200 til spisningen. Tusind tak
for den store opbakning og hjælpsomheden. Vi ved, at ikke alt klappede som det skulle, men vi
oplevede heldigvis, at I alle var overbærende.
Sæsonstarten i den nye multihal er gået godt. Vi oplevede dog problemer med rod i
redskabsrummet. Men det er også løst nu.
Vi har oplevet en stor tilgang af gymnaster på alle hold. Så stor tak til alle lederne for en god sæson.
Kis Brødbæk fra Gymnastikudvalget

Årsberetning 2016 Badmintonudvalg
I denne sæson er det ikke lykkedes at have børne badminton, mangel på træner og børn.
Vi har som noget nyt i år spillet badminton i multihallen tirsdag aften.
Vi spiller fortsat onsdag i hallen.
Fordeling af baner forløb super alle var tilfredse.
Anne Mette Lund Nielsen
Formand for badminton udvalget
Årsberetning 2016 fra Volleyball
Der har ikke været mange spiller i denne sæson, nogle gange har der kun været 6 spiller, og andre
gange har vi været nød til at aflyse. Vi har stadig pay &play.
Håber vi kan få flere spiller den kommende sæson.
Nikolaj Märtens kontaktperson volleyball udvalget

