
Idrætsudvalgsformandens beretning 
Vi starter året som vi plejer med den årlig gymnastik opvisning, den 3. marts.  

Deltager. Lynmyerne - Rødderne - Fælles springhold og gæstehold Trabjerg Mix (Holstebro) ledet af Erik 

Nielsen (Formand Elin var på holdet). Det viste desværre også være den sidste i Vejrum for denne gang 

efter mange år.  

V.B.G har i 2017 kunnet tilbyde 8 Aktiviteter. Gymnastik - Fodbold - Hockey - Badminton - yoga - Ny 

aktivitet Crossdance – Jumping fitness og Dans. 

Crossdance startede i 2016 men, da Ditte skulle på barsel, måtte vi sætte det i bero i ca. 1 år. Men startede 

igen i november 2017. Og i dag er de ca. 17 på holdet.  

Jumping fitness startede vi også i november. En ide Anders Rønnov og Janni Nielsen fik. Anders, Janni og 

Jørgen gik i en arbejdsgruppe og fik tilbud hjem på Trampoliner og kurser. Det blev dyrt ca. 40.000 kr., så 

der blev søgt nogle fonde, der i blandt Jysk Energi og Nordea Fonden. Jysk Energi gav 40.000,- og Nordea 

Fonden 15.000,-. Så kunne vi ellers gå i gang. Janni Nielsen blev sendt på kursus og der blev lavet en event 

dag en lørdag i november. Derefter startede vi 2 Hold op med Janni Nielsen. I januar fik vi også Janni 

Normand Sørensen som Instruktør. Nu har Janni Normand hold mandag kl. 18 - 19 og Janni Nielsen har hold 

fredag kl. 16 - 17.  

Voksendans startede vi september med ide fra Janni Normand. Det blev sværere at få i gang, end vi havde 

regnet med. Der var ca. 4 personer over 6. gang. Så vi gav den en pause til januar. Nu er der kommet godt i 

gang i det med ca. 13 par. Det kører mandag fra kl. 20 - 21.  

Gymnastik. Vi har i dag Voksenholdet V/Annemette og vores fælles Springhold med Asp og Hjerm. 

Lynmyrerne kom aldrig i gang. Thomas og Milka prøvede hen til uge 43, men der kom kun 1. Rødderne blev 

ledet af Sarah - Line - Mia. De startede med 7 men sluttede med 4 til jul.  

Yoga. Sammen med Lisa Kristiansen kunne VBG også tilbyde både sommer og vinter yoga med ca. 14 

personer på hver hold.  

Fodbold. Var vi Ca. 12. Søren Auto (Linde) sponserede 4 nye bolde og 2 par målmandshandsker.  

Hockey kørte også som det plejer med ca. 15 personer. Der blev sponseret 3.000 kr. fra Struer Gamle 

drenge til nogle ny bander.  

Sarah Holm blev indstillet til og fik unglederprisen 25. januar ved Struer frivilliges Nytårskur. Se mere på 

vejrum.Net. 

2018 aktivitet: 

Aktiviteter der startede i uge 8. Crossdance og Jumping fitness.  

2. februar Formiddag fit kl. 10 - 11  

9. april Badminton 

10. april Fodbold og Sommeryoga.  

 


