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Vi har i 2019 i Tim Gif haft et dejligt år, der har hovedsageligt været mange opture og dejlige stunder 
indover alle grene under foreningen. Vi kan i år fortælle at vi har haft ca. 684 medlemmer i foreningen 
fordelt ud på Gymnastik, Fodbold, Håndbold, Fitness, Rottehullet, Kroket, Hockey, MTB, og Billard. Tallet 
lagde i 2018 på ca. 695 medlemmer. En meget lille forskel fra året før, men i det store hele så føler vi at det 
går godt i hele foreningen, vi er på nogen fronter lidt i undertal af frivillige til at hjælpe som trænere og lidt 
forskellige udvalgsposter. Så vi opfordre alle til at hvis de har lyst til at komme med i et hyggeligt fællesskab 
samtidig med de kan hjælpe med små og store opgaver at de som altid velkommen! 

 

-I Fitness går det godt og vi har det godt! Det er det indtryk man får når man snakker og hører til hvordan 
det hele kører i udvalget fra fitness. Der er som vi har set før i tiden i fitness en lidt svingende tilgang med 
medlemmer, hvor det kører lidt fra ca. 90-170 medlemmer lidt bestemt ud fra årstiderne. Men udvalget er 
stærkt i troen og viljestyrken i at få mest mulig ud af fitness til fordel for deres medlemmer hvor de prøver 
at lave nogle forskellige tiltag som ’Fit-mama’ som starter op i uge 8, samt cirkeltræning og kombinations 
medlemskab i samarbejde med de andre udvalg i foreningen, dejligt når alle under samme tag arbejder 
sammen for alles bedste! 

 

-I Håndbold har der i 2019 været 66 aktive medlemmer fordelt ud på 7 hold, 5 børnehold og 2 senior hold, 
det er en lille tilbagegang fra 2018 hvor det lagde på 90 medlemmer. Tilbagegangen som mest af alt ligger i 
nogle af børneholdene. Stemningen for at håndbolden er kommet tilbage for at blive, er der stadig, hvor 
udvalget i 2020 prøver at lave forskellige tiltag som ’mini Tim cup’ for børnene og Tim Cup for senior delen.  

Der er i håndbolddelen et stort drive for at medlemmerne har et trygt sammenhold på tværs af hold og 
aldre, samt det er et sted alle kan komme og være en del af fællesskabet og blive udviklet både som spillere 
og som et stort hold! 

Tim Cup anno 2019, som i 2018 var en kæmpe succes, blev desværre aflyst grundet en del afbud fra udefra 
komne hold, der bliver arbejdet intens på at få det samlet og stablet på benene igen i 2020!  

Senior holdene er som før opdelt i et dame- og herrer hold, de er begge startet i serie 3 men planen om at 
arbejde og kæmpe sig op af. 

 

-Fodbolden i Tim har haft det hårdt i 2019, vi følte det allerede i udgangen af 2018 hvor vi lagde på 180 

medlemmer fordelt på både ude- og inde spillere, vi ligger i 2019 på 190 medlemmer, det er en lille opgang, 

på trods af at senior holdet er lukket ned, men man kan vist rolig sige at fodboldudvalget også har kæmpet 

for den lille opgang! Først og fremmest har der været en del udskiftning i udvalget, men den helt store 

kamp har lagt i at finde frivillige trænere og generelt frivillige hænder til at holde gang i fodbolden i Tim. De  

 



   
kæmper stadig og håber at forældre til børn der spiller bold eller andre interesserede vil støtte op i 
kampen, så det ikke ender ud i at flere hold lukker ned. 

Der har 2019 været afholdt Vest-rum Cup hvor der trods alt var en stor opbakning fra byen og tilmeldte 
hold. 

 

-I Gymnastik er sammenholdet og motivationen for at alt kører på skinner stort! De har i 2019 har et godt 
og dejligt år med masser af medlemmer samt tiltag for hyggen og sporten i gymnastikken. De lagde i 2018 
på 145 medlemmer fordelt på daværende 6 hold hvor de i 2019 ligger på hele 171 medlemmer fordel på 6 
hold. Der blev i 2018 lavet et hold – ’ Idræt, leg og bevægelse’ dette hold kom desværre ikke på benene 
grundet manglende tilmelding, men det har ikke stoppet udvalget og sporten i at holde på medlemmerne. 
Gymnastik har igen i år også haft røre i nye tiltag som ’kvindeholdet’ hvor kvinder i alle aldre hygger, har 
det sjovt, sveder og laver noget knaldgodt og flot gymnastik! 

I 2019 d. 15-juni afholdte de et arrangement kaldet børnedisko, fra alderen gul stue- 3. klasse. Der kom 
hele 60 børn hvor de helt sikkert havde sig en fest med musik, disko, balloner og til spisning hvor de fik 
pølser og pomfritter. Mon ikke det har været en kæmpe oplevelse for de små størrelser. 

I Gymnastikken virker det til at der er en rigtig fornuftig tilslutning af frivillige instruktører, vi vist mildt sagt 
alle glade for, både i gymnastikkens udvalg men også i Tim Gifs udvalg at der er så stor og flot støtte hertil. 

 

-I Foreningen Tim Gifs nyeste skud på stammen nemlig rottehullet, har der i 2019 været 17 aktive 
medlemmer fordel på 7.- og 8. klasse, det virker til at der hver gang er et flot fremmøde fra de unge 
mennesker, dog virker det til at 9. klasse ikke viser sig til hyggen som foregår deromme, det vides ikke om 
hvorfor, men en teori er at de måske bliver for ’store’ i den sidste årgang på skolen. 

Rottehullet vil i den kommende sæson 2020 prøve at invitere andre 7.- 8.- årgange fra hele Vestrum forbi 
for at se om de ikke også vil være en del af de hyggelige stunder de har hver tirsdag aften samt én fredag 
hver måned. 

Det bliver spændene hvad vi finder ud af med Rottehullets kommende husning de før har opholdt sig på 
skolen, men da skolen står på tærsklen til en stor renovering er der nogle ting der er en del usikre om hvor 
de skal befinde sig henne, dog glæder udvalget sig til en ny og forhåbentlig, igen hyggelig sæson. 

 

-I fremtiden vil vi og alle udvalg under foreningen fortsætte arbejdet med at holde liv i de mange tilbud til 
byens folk og børn, dette håber vi i fremtiden at flere og flere vil støtte op om, så vi også langt ud i 
fremtiden har en sund forening til vores egne børn og børnebørn. 

Til sidst skal der gå en kæmpe tak til alle som hjælper til i foreningen, både frivillige, sponsorer, Tim hallen 
og andre samarbejdspartnere. Uden jer ville foreningen ikke være det den er i dag. Vi ser frem til mange års 
samarbejde og frivillige timer ude i fremtiden. 

Kasper Hansen. 

Formand Tim Gymnastik- og idrætsforening. 
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