
Til pressen  
4826 gymnaster til Sydfynsopvisningen 2020 
  
- et resultat af et velfungerende samarbejde ml. de lokale gymnastikforeninger og DGI Fyn  
 
I weekenden 29 februar-1. marts 2020 åbnes dørene til SG Huset og Svendborg idrætscenter 
for 4826 gymnaster fordelt på ca. 80 hold fra Fyn, Jylland og Sjælland, som kommer for at lave 
deres opvisning i SG Huset og Svendborg Idrætshal. Sydfynsopvisningen 2020 er et resultatet af 
fantastisk samarbejde ml. lokale gymnastikforeninger på Sydfyn og DGI Fyn. 
 
 
I 2014 indledte de lokale gymnastikforeninger et nyt samarbejde med DGI Fyn, omkring et fælles 
gymnastikstævne i Svendborg. Stævnet havde været afholdt tidligere på i lokalt regi og i DGI-Fyn 
regi. Nu sker det i et samarbejde mellem lokale gymnastikforeninger og DGI-Fyn. 
Det første fælles stævne i 2014 var en stor succes med næste 3000 aktive gymnaster i alle aldre. 
Siden er stævnet vokset, og de sidste par år har stævnets deltagerantal været på over 3000 
gymnaster. Til dette års stævne er der tilmeldt ca. 4826 gymnaster, - ved sidste års stævne deltog 
3800 gymnaster. 
 
Hvem deltager?  
Der deltager rigtig mange hold fra de lokale gymnastikforeninger. Bredden i disse hold spænder fra 
små børne hold med 10-15 deltagere, til store voksenhold, junior- og ynglingehold med op til ca. 
100 deltagere pr. hold, samt til meget dedikerede tumbling- og teamgymhold med 
landsholdsgymnaster, som også deltager i konkurrencer. 
 
Ud over de mange lokale hold, deltager også hold som er organiseret under DGI Fyn, - dansehold, 
springhold, grandprixhold og bredde- / elitehold med gymnaster i alle aldre. 
Herudover kan nævnes at stævnet i år, får besøg af 11 store elevhold fra efterskolerne Sorø 
Efterskole, Flemming Efterskole, Vesterlund Efterskole, Brejninggaard Efterskole, Skibelund 
Efterskole, Nordfyns Efterskole, Gymnastikefterskolen Stevns, BGI Akademiet, Ringe Efterskole, 
Bernstorffsminde Efterskole, og Vejstrup Efterskole. Hold der traditionen tro alle er med til at løfte 
stemningen højt op under taget.  
 
Det tætpakkede program for denne weekend, med en bred gymnastikgenre vil kunne tilfredsstille 
alle med hang til god gymnastik.  
For nærmere info om opvisningsprogrammet for lørdag og søndag, se via nedenstående link på DGI 
Fyns hjemmeside for forårsopvisninger:  
Lørdag d.29/2: https://www.dgi.dk/gymnastik/arrangementer/202016554002  
Søndag d.1/3: https://www.dgi.dk/gymnastik/arrangementer/202016554003  
 



 
Perspektiver i samarbejdet mellem foreningerne og DGI Fyn  
Sydfynsopvisningen afvikles i et samarbejde mellem de lokale gymnastikforeninger: Skårup GF, GS 
Gudme, Tved Gymnastikforening, Tåsinge GF, Svendborg Gymnastikforening, Ollerup 
Gymnastikforening og DGI Fyn. Sammen løfter man opgaven med at byde alle de aktive gymnaster 
velkommen og skabe en fælles opvisningsarena for mange genre i gymnastikken. Frivillige fra disse 
lokalforeninger hjælper til med at gøre weekenden til en god oplevelse for alle, såvel de aktive på 
gulvet, som publikum på siddepladserne.  
 
Der skabes tættere relationer foreningerne imellem ved at løse denne opgave sammen. Relationer 
som bruges til at udvikle andre former for samarbejde, bl.a. omkring fælles instruktørrekruttering og 
sparring med hinanden, som er med til at løfte og udvikle gymnastikken på Sydfyn samlet set.  
Dette samarbejde bidrager også til at sikre et godt og stabilt grundlag af frivillige frem mod 
landsstævnet i 2021 i Svendborg.  
Man skal betale entré for komme ind og se de mange opvisninger, og et evt. økonomiske overskud, 
vil blive fordelt i mellem de arrangerende foreninger, og de hold, som har meldt sig til at hjælpe. 
Hver forening vælger selv hvordan pengene bruges. F.eks. til indkøb af nye redskaber, tilskud til 
udlandsrejser eller kurser til instruktørerne. Nogle af pengene øremærkes også til fælles 
udviklingsindsatser på tværs af foreningerne. 
 
Svendborg den 25. februar 2020  

      
Yderligere informationer  
Sara Rosager Mortensen, formand i arrangementsgruppen for Sydfynsopvisningen: M: 25178940, 
sararosager@hotmail.com   
Sanne Frisch, rep. Skårup Gymnastikforening: M: 2071 3122, sannefrisch@gmail.com 
Jens Christensen, rep. for Ollerup Gymnastikforening: M: 2235 9091 
Jane Hansen, rep. fra Tåsinge Gymnastikforening: M:2099 2296, janehansen5700@gmail.com  
Joan Jensen, rep. fra Gudme Gymnastikforening: M: 23964080, bernhard@city.dk 
Martin Svensmark, rep. fra Tved Gymnastikforening: M: 21647858, martin@svensmark.dk  
Jacob Kramer, rep. SG: M: 2890 5650, jacob@svendborg-gf.dk 
Hans Sørensen, Direktør DGI Fyn: M: 2129 2519, hans.soerensen@dgi.dk  
 
 
 


