Verksamhetsberättelse för ÖIF gymnastiken 2018
På vårterminen hade vi EFIT för ungdomar och vuxna på måndagar klockan 19.30-20.25. Det
var 13 stycken träningstillfällen på vårterminen och antalet deltagare var mellan 15-21
stycken. På höstterminen fick vi ingen tid i sporthallen till att ha EFIT då barnaktiviteter alltid
går före aktiviteter för vuxna och efterfrågan på tider till olika barnverksamheter i
sporthallen är stor och ingen annan lokal fanns att tillgå till EFIT. Så efter ca 5år lades tyvärr
EFIT ner.
Actiongympa har varit på måndagar klockan 18.00-19.15 för barn födda -07-08-09-10. Det
har varit en bra grupp och trots stort åldersspann har vi kunnat möta barnens olika behov till
utmaning. Det har 11st gympatillfällen och mellan 15-25 stycken barn per gång. Vi hade
avslutning på våren vid ÖKKs hinderbana med grillning av hamburgare vilket är väldigt
omtyckt av barnen, föräldrar och ledare. Vi fortsatte sedan på höstterminen med barn födda
-08-09-10-11. Vi har tyvärr ingen möjlighet att erbjuda de äldre barnen någon fortsättning på
Actiongympan då gruppen skulle bli för stor och det inte finns ledare för ytterligare en
grupp.
Barngympa har varit på söndagar klockan 10.00-11.00 för barn födda -13-14. Barnen har
tyckt att det varit väldigt roligt och mycket lek. Det har varit mellan 14-23 stycken barn per
tillfälle och utmaningen där har varit att få ihop gruppen när barnen är så små. Det krävs
många ledare för att tillgodose behoven. Vårterminen avslutades med att barnen fick varsin
medalj och ett diplom. På höstterminen har barnen födda -13 gått upp till
Miniactiongruppen för att släppa in barnen födda -15.
Miniaction har varit på söndagar klockan 11.00-11.55 och det har varit lite färre barn i den
gruppen med i genomsnitt 14 stycken barn. Det har funnits diskussion om att lägga ner
gruppen till hösten men vi vill ändå fortsätta erbjuda barnen i alla åldrar att fortsätta gå på
gympa där det inte finns något krav på tävling utan mer fokus på lek och utveckling.
Vårterminen avslutades även här med att barnen fick varsin medalj och ett diplom. På
höstterminen har barn födda -11 gått upp till Actiongympa gruppen för att släppa in barn födda 13.

