
ET BRAG AF EN FEST 
Hvalsø Gymnastikforening – stemning og høj kvalitet 
 
I lørdags var Hvalsø Hallerne fyldt til bristepunktet, da Hvalsø Gymnastikforening havde slået dørene 
op for årets højdepunkt. Der var lagt op til en fantastisk og forrygende dag fyldt med god gymnastik og 
dans, og det blev det.  
 
Allerede kl. 12.00 fornemmede man den spirende nervøsitet og adrenalin, når man bevægede sig ind i 
opvarmningshallen, hvor rigtigt mange af dagens deltagere mødte op til fælles introduktion af det fine 
åbningsshow. Tilskuerpladserne blev fyldt i takt med den linde strøm af forventningsfulde menne-
sker, der passerede gennem den fint dekorerede halindgang, alle i kamp om at få den allerbedste sid-
deplads, hvorfra eftermiddagens alsidige indslag skulle nydes.  
 
Da haluret passerede 13.00, startede musikken, og opvisningen var dermed skudt i gang. Øjnene blev 
rettet mod to unge gutter, der i fin stil ”åbnede ballet” i en akrobatisk øvelse, hvorefter en gruppe yn-
defulde piger indtog gulvet og inviterede resten af dagens deltagere med ind. Foreningens fane blev 
dernæst båret frem af to stolte instruktører, som var blevet udvalgt til den ærefulde opgave, hvilket de 
gjorde i fineste stil. Der blev talt og en lille tåre knebet, da et af de afgående bestyrelsesmedlemmer 
gennem mere end 30 år, Gerda Magnussen, blev hyldet for mange års tro tjeneste.  

 

 
 
Den intense stemning i hallen var at mærke, da samtlige bænke og stolesæder var fyldt, og man var 
klar til at se første hold på gulvet, som var DGI Midt- og Vestsjælland Ynglinge Øst. De har i år haft de-
res ugentlige træning i Hvalsø, da den lokale forening og DGI har haft et samarbejde omkring holdet. 
De unge mennesker leverede en spændende og kreativ opvisning, hvorefter depechen blev givet vide-
re til de yndige små dansetøser, der på imponerende vis jonglerede med hver sin hulahopring.  

 



 
Et hold med dygtige springere fyldte nu gulvet. Dette hold for udtagede springere har været et nyt 
tiltag i denne sæson i foreningen med henblik på at give foreningens dygtige springere et ekstra til-
bud. Et andet nyt tiltag var næste hold på gulvet, nemlig FreeRunners, som viste deres kunnen inden-
for parkour, idet de sprang over alverdens forskellige redskaber. 

 
De næste hold viste foreningens mangfoldighed med små søde ”Find Holger” børn, den modne gruppe 
linedansere, lidt større dansetøser, zumbadansende børn og voksne – og Dynamitspringerne som lag-
de flot op til foreningens næste gæstehold. Denne gang var det DGI Midt- og Vestsjælland Masterrep. 
Øst, som er et hold med tidligere repræsentationsholdsgymnaster, der stadig ved, hvordan man laver 
god og seværdig gymnastik. 

 
 

  



 
I anden del af programmet fik tilskuerne lov til at se endnu en hel stribe af dygtige springgymnaster, 
da foreningen mestrer ikke mindre end i alt syv springhold for børn i alderen 5-15 år. Det er hold, der 
alle har mellem 20 og 55 deltagere på holdene, hvilket jo beviser, at der helt klart er et stort marked 
for at dyrke springgymnastik i Hvalsø Gymnastikforening. 

 
 
Derudover viste Forældre/barn og Crossgym, hvad de har arbejdet med i sæsonen, og der er ingen 
tvivl om, at der kom sved på panden hos både børn og voksne. Råstof, et hold for både kvinder og 
mænd, fangede publikums interesse og opmærksom, da de støvletrampende indtog gulvet.  

 

 
 
De to sidste af foreningens egne hold – TurboSpring- og Rytmer samt Hvalsø Elite, repræsenterede i 
sommer foreningen ved et stort stævne i Italien. De dygtige gymnaster viste igen deres talenter, og på 
Hvalsø Elite blev det ikke kun til kropslig udfoldelse, da de startede deres show med at synge en smuk 
sang fra filmen ”Hunger Games”.  
 
De mange hundrede tilskuere i hallen holdt vejret, så man kunne høre en knappenål falde til gulvet, da 
de første to piger brød ud i sang. Smukt var det, og resten af deres opvisning bar i den grad præg af, at 
det var super dygtige, og i øvrigt udtagede gymnaster, der havde arbejdet hårdt for at nå til dagens 
resultat. Det skal også lige nævnes, at der på holdet er tre gymnaster – udover deres instruktør Simon, 
der i sidste weekend vandt DM i Hip Hop og blev udtaget til EM og VM. 
 
Klokken havde nu passeret 17.00, og hallen var stadigt stuvende fuld af mennesker, der på ingen må-
de så ud til at være trætte af at se på gymnastik. En enkelt eller to havde muligvis undervejs sneget sig 
på toilettet eller på besøg i hallens cafeteria, men det bar hallen i løbet af dagen slet ikke præg af. Med 
de 891 betalende gæster var der kamp om siddepladserne til det sidste, hvor der var endnu et gæste-
hold på programmet. Gørlev Idrætsefterskole indtog hallen med deres 130 unge mennesker, hvilket 
betød, at opvisningsgulvet skulle gøres større. Det lykkedes, og skolens elever leverede et brag af en 
opvisning. Det var imponerende at se, hvordan det kan lykkes at få en samlet og helstøbt opvisning ud 
af unge mennesker, der bestemt ikke alle kommer med en gymnastisk baggrund. 
 



 
 
Efter en forrygende eftermiddag takkede formanden af, og man kunne vende hjem med en god for-
nemmelse i maven om, at her er en forening og en by, hvor der lægges vægt på samvær og god stem-
ning i fin balance med høj kvalitet og professionalisme. Der er plads til både bredde og ambitioner, og 
der er rigtigt mange, der har lyst til at være med til at løfte i flok, så både individet og foreningslivet 
kan blomstre og udfolde sig.  
 

 
 


