
VINTERSTÆVNE 2023
ELEVFORENINGEN BYDER VELKOMMEN TIL

LØRDAG DEN 25. FEBRUAR 2023



Kl. 09.00 Åbning af stævnet i Idrætshallen
Kl. 09.30 Gymnastikopvisninger i hallen
Kl. 19.30 Tak for denne gang

DAGENS
PROGRAM

PRAKTISK
INFO

Opbevaring af tasker og jakker er på eget ansvar.

Der findes omklædningsrum ved hallen. 
Her kan klædes om før og efter opvisning.

Rygning er ikke tilladt indendørs på Viborg Idrætshøjskole.

Entré for tilskuere over 12 år - kr. 85

SPORTS
CAFÉ

BESØG VORES SPORTSCAFÉ
Her kan du nyde forskellige former for sportsboller med pålæg, 
frisk frugt, kaffe og kage, vand, sodavand, juice og et lille udvalg 
af slik og chokolade.

FRIHEDENS LYSDØGN
1. Friheden bor i ideer,
der udspringer dér, hvor vi er,
så en horisont bli’r til flere.
For det er derude, det sker,
i tanke- og skabelsesrummet!
Alt nyt kommer klart for en dag.
Pist væk er alt skjult og formummet,
og tryghedens rumhavn lagt bag.

2. Friheden lyser i sproget,
som si’r, hvad vi elsker og tror;
som sender, når vejret er tåget,
et solpanel formet af ord.
Med friheden til at fortælle
forløses det, sprogets minut.
Vi husker et blad på en nælde.
En banegård helt sønderskudt.

3. Friheden danser i kroppen,
som strækker sig smidigt og rundt
mod paradisæblet i toppen
et grenbøjet buesekund.
Den frie bevæg’ligheds gave,
på tværs, over grænser og skel.
Helt fri i den kosmiske have.
Helt fri til at være sig selv.

4. Friheden ånder i lysten,
i solhverv og midsommerbål,
i blikke mod månen og kysten,
og samværets ildfulde skål.
I løfteraketter af hænder,
et men’skehavs bølgemagi,
i stemmer fra dybet, vi kender:
Erindringens syngende vi.

5. Frihed er alt, selve livet.
Med brændpunkt i tryghed og fred.
Og husk: Tag den aldrig for givet!
Det er som med stor kærlighed!
Sæt bloklys i vinduets karme.
Et minde får liv gennem dig,
et minde om tidsånd og varme
og frihedens lysdøgn i maj.



9.00 - 9.30 ÅBNING - Elevholdet Forår 2023

9.31 - 9.39 KVIK Elitepiger
Gymnastikforeningen KVIK - Isabella Margrethe Viberg Rohde og Astrid Hessellund 
KVIK Elitepiger er et udtaget rytme- og dansehold med 25 dygtige piger fra 
16 år og op.

9.40 - 10.00 Hammerum Herreds Ynglingehold
DGI Midtjylland - Merete, Signe, Maria, Klaus og Søren
Hammerum Herreds Ynglingehold er et hold for alle og med plads til læk-
ker gymnastik, leg, hygge og grin. Vi består af 100 lækre og spændstige 
ben, der er fordelt på 24 rytmiske og 3 springende skønheder, 16 sprin-
gende udyr, 2 turister og 5 hyggelige trænere. Hvis vi selv skal sige det, 
er vi DK’s hyggeligste ynglingehold. Vi er så spændte, at vi næsten tisser i 
bukserne.

AGF Øvede 1
Aarhus Gymnastikforening - Malene Filsø, Cecilie Freja og Sille Andersen
AGF øvede 1, er for den rutinerede gymnast, som ønsker at udvikle sig inden-
for rytme og dans. Vi har et stærkt fællesskab og vi træner hver onsdag på 
MGC fra 17-19 i Aarhus. 

10.12 - 10.37 Sammenholdet
Gymnastikforeningen KVIK - Kollektivt ledet
Sammenholdet brænder for gymnastik og fællesskab. Vi træner en gang 
om måneden og kommer fra flere dele af landet, for at lave god gymnastik 
med dejlige mennesker. Holdet har ikke noget trænerteam for første gang 
i år, så derfor er opvisningen lavet af gymnaster, som selv går på holdet.

10.38 - 10.54 Mumieholdet
Gymf 95 - Karsten Lindhardt, Thomas Johansen, Kirsten Bak Andersen samt Dorthe, 
Hanne, Inna, Arne, Karin, Carsten m. fl.
Mumieholdet er et kollektivt ledet hold med mange ildsjæle, som hver 
især yder en indsats for holdets eksistens. Holdet har eksisteret i over 30 
år, så vores koncept har vist sig at være meget bæredygtigt. Vi er meget 
forskellige i vores kunnen, men prøver at ramme et niveau, hvor alle kan 
være med. Vi arbejder på at lave et varieret opvisningsprogram, som - trods 
manges ihærdige indblanding :-) gerne skal fremstå som et fælles hele. 
Vi arbejder med glidende overgange mellem de forskellige sekvenser, så 
der hele tiden er noget at kikke på. Vores forskellighed som instruktører 
er måske vores styrke? - det er altid dejligt at få gode råd med fra vejled-
ningen til vinterstævnet til vores fremtidige arbejde med gymnastikkens 
udtryk. Vi glæder os også til dét, publikum giver tilbage til os.... og da det 
sociale altid er i højsædet, slutter alle træninger med kaffe og kage. 

10.01 - 10.11



11.06 - 11.36 Sundeved Efterskole
Efterskolehold - Steffan Backmann 
Skolen og fællesskabet på skolen er et vigtigt element i den enkelte elevs 
udvikling. Vi skal være et spændende og inspirerende lærested og en vig-
tig aktør i den enkelte elevs dannelsesprojekt – et projekt, som bl.a. skal 
føre til en aktiv deltagelse i vores demokratiske samfund. Vi har en tro på, 
at elevernes personlighed udvikles gennem bevægelsesglæde og kreativ 
udfoldelse, samt ved at de erkender, hvor vigtigt det er at udfordre sig selv 
og yde sit bedste.

11.37 - 12.02 Bryrup Springhold
Bryrup Idrætsforening - Kirstine Svansø Iversen, Lars Wingender, Astrid Jørgensen og 
Simon Hermansen
Bryrup Springhold er et stort hold med gymnaster fra 5. til 10. klasse .Vi 
træner både spring og rytme to gange om ugen af to timers varighed, hvor 
vi har fokus på gymnastikken og fællesskabet.

12.40 - 12.50 PAUSE

12.03 - 12.13 Sirenerne
Gymnastikgruppen Sirenerne - Birgit Skovmand og Hanne Grymer-Hansen
Sirenerne er et hold for damer 50+, der har lyst til at arbejde med gymna-
stik/dans, hvor musikken er helt afgørende for bevægelsens karakter. Vi 
mener, at sundhed er andet og mere end ”balder af stål”, og vi  ønsker, at 
man deltager i et forpligtende fællesskab, for derigennem at blive bedre 
til at forstå, hvem man selv er, i samspil med andre. Vi træner 2 timer 1 
gang ugentlig.

12.14 - 12.39 Himmerlands Ynglingehold
DGI Nordjylland - Cecilie Daubjerg, Jakob Lund, Mathias Filtenborg og Mikkel Trinde-
rup
Vi er et mega socialt ynglingehold, der hver søndag giver den gas i skiftevis 
Valsgaard og Aars. Holdet består af 28 hyggeeksperter, som bare er drøn 
klar til at indtage gulvet og vise jer hvad de har gået og arbejdet med i år. 
Vi har leget med en søgen efter ”hvem er jeg?”, som den røde tråd i opvis-
ningen og vi glæder os til at tage jer med på rejsen.

12.51 - 13.21 Levring Efterskole
Efterskolehold - Randi, Josephine, Jimmi og Salva
Gymnastikken på Levring Efterskole skaber et helt unikt sammenhold. Vi 
samarbejder her i et fællesskab. For nogle er gymnastikken nyt, mens det 
for andre er mere kendt. Uanset din baggrund bliver du udfordret. På Lev-
ring mærker vi, at det er i denne proces, at sammenholdet og fællesska-
bet opstår.

10.55 - 11.05 PAUSE



13.22 - 13.47 Viborg øvede gymnaster
Gymnastikforeningen KVIK og Viborg Gymnastik-forening - Rasmus Vitting Petersen, 
Sara Glerup Jensen, Frederik Jørgensen og Line Sams Troelsen
Holdet er en sammensætning af Futuregym Viborg og Viborg Øvede piger. 
De er opstået i et samarbejde mellem KVIK og VGF, og det har udviklet sig 
til et mega fedt ungdomshold, hvor alle kan være med og får muligheden 
for at blive ved med at udvikle sig som gymnaster.

13.48 - 13.56 Berings damer
Bering GT - Kirsten Juhl Sørensen, 
Holdet består af 22 voksne kvinder, som træner 1 gang ugentligt i Bering 
Forsamlingshus. I år prøver vi bl.a. kræfter med en tøndebåndsserie, der 
er en udfordring for mange, som ikke har prøvet det før.

14.23 - 14.33 PAUSE

14.34 - 14.44 Bevægelsesværkstedet Nord
Lindholm Gymnastikforening - Rune Gro-Nielsen
BVN er et 16+ dansehold i Aalborg, som arbejder i spændingsfeltet mellem 
hiphop og moderne dans. Holdet har gennem året arbejdet frem mod at 
skabe en performance, som vi glæder os vildt meget til at komme ud og vise.

13.57 - 14.22 Nordjyllands Rephold
DGI Nordjylland - Mathilde Steen, Christina Wølck, Hanne Gram, Nikolaj Knudsen, og 
Oliver Toft 
Nordjyllands Rephold består af 59 udtagede gymnaster i alderen 17-30 år. Hver 
tirsdag træner holdet i Rosendalhallen i Hobro, hvor der bliver nørdet, svedt 
og ikke mindst leget en masse. Vi glæder os til at vise Jer vores opvisning! 

14.45 - 15.03 ASG mix 21+
Aarhus Studenter Gymnastik og Fitness - Frederik Hejlskov, Josephine Brunsgaard, 
Frederik Bølling, Katrine Høgsberg, Asta Svejgaard og Esben Emtkjær Jensen
Mix 21+ er et ’seriøst hyggehold’, hvor der bliver svedt til træningerne og 
arbejdet med at udvikle os gymnastisk – både på spring- og på rytmesi-
den. Herudover er det også et socialt hold, hvor der er fokus på det sociale 
og hyggen.

15.04 - 15.12 Opvisningsholdet for øvede kvinder
Højbjerg gymnastikforening - Tabita Mortensen 
Et hold af skønne, dejlige og mega seje kvinder i vores bedste alder, som 
træner 1,5 time hver onsdag. Når foråret nærmer sig bliver vi som gamle 
cirkusheste der kan lugte savsmuld, og vi glæder os til at vise jer både 
vildskab, elegance, power og gymnastikglæde for jer.



16.11 - 16.31

Himmerlands Juniorhold
Valsgaard Gymnastikforening, Rosendal Gymnastik, Aars Gymnastikforening og 
Farsø Gymnastikforening - Jacob Elberg Nielsen
Himmerlands Juniorhold er et hold, som er baseret på fællesskab, grin 
og vilde ideer. At underholde publikum klarer vi snildt, vi er jo faktisk 30 
sild. Vi går på gulvet med ånden af ”DG-ILD”.

15.59 - 16.29 Bjergsnæs Efterskole
Efterskolehold - Marie, Anders, Lui, Kalle, Mette og Kirstine 
Vi er en efterskole med 162 elever, der laver gymnastik sammen alle 
sammen 3 gange om ugen. Derudover er der en masse valgfag og heri-
blandt en masse gymnastik.

15.48 - 15.58 PAUSE

16.30 - 16.55 GYS 87
GYS 87 - Inger Marie Ditlevsen, Claus Jørgen Nielsen og Knud Erik Høeg Andersen
Seniorgymnaster, der stadig kan lide at lave opvisning, og gerne vil vise, 
at man bare skal blive ved, så får man mange gode oplevelser.

15.39 - 15.47 VGF Rytmedamer
Viborg Gymnastik-forening - Anja Astrup Larsen
Holdet består af kvinder over 25 år, der gerne vil lave rytmisk gymnastik i et 
inkluderende fællesskab. Vi træner 2 timer ugentligt og lægger vægt på god 
grundtræning, rytmiske serier, varieret musik, sjov, hygge og sved på panden.

15.13 - 15.38

17.05 - 17.30 VE Gym
Viborg Elever - Sara, Johanne, Emma Holck, Emma Hokser, Esben og Kirstine
VE gym er et hold for tidligere elever, der træner en gang i måneden. Hol-
det er for alle gamle elever, som har lyst til en gang sved på panden og et 
godt grin. Der er stort fokus på hygge, samt at genskabe højskoleånden, 
så man igen kan mærke fællesskabet. 

17.31 - 17.39 Bydrengene
Aarhus Gymnastikforening - Erik Brogaard, Lars Koefoed, Thomas O. Jørgensen og 
Kedde Friis
Bydrengene er et procesorienteret gymnastikhold, der tager fodbold til 
opvarmning meget seriøst. Den enkelte gymnast har rig mulighed for at 
bidrage med kreative løsninger – såvel i boldspillet som i gymnastikken. 
Til opvisning arbejder vi med et eller flere redskaber, som udfordrer os 
kropsligt og kreativt. Bydrengene er et meget socialt hold, der arbejder 
med at udvikle dansk herregymnastik.

16.56 - 17.04 TDB
PGU - Kollektivt ledet
TDB er en flok glade tøser, der kender hinanden godt fra tidligere og som 
nu træner sammen en gang i måneden. Holdet har et fælles træneransvar 
og alt fra socialudvalg til planlægning af træning og opvisning er fordelt 
ud til alle gymnasterne. Holdet bevæger sig bredt inden for forskellige 
genrer og anvender gammelt kendt materiale såvel som nye indslag.



17.40 - 17.50 PAUSE

17.51 - 18.21 Flemming Efterskole
Efterskolehold - Bettina Lynge
Flemming Efterskole ligger i byen Flemming i nærheden af Horsens, og 
gymnastikken er sammen med det boglige fokus skolens helt store om-
drejningspunkt. Ud over at kunne dyrke alle former for gymnastik, kan 
du også som dreng spille en masse fodbold på vores efterskole. Alle 206 
elever er med på gulvet, og vi glæder til for allerførste gang på udebane at 
vise vores opvisning “disc o”.

18.22 - 18.30 SPD Udtagede piger
Silkeborg Pigerne og Drengene - Sille Andersen
SPD udtagede piger er et nyopstartet udtaget rytmehold 15+. Det er super 
dygtige piger med et kæmpe potentiale, som vi har arbejdet hele sæso-
nen på at udvikle. Vi er et socialt hold og hygger os sammen, men har 
også stort fokus på udvikling.

18.31 - 18.39 KVIK Masters
DGI Midtjylland og Gymnastikforeningen KVIK - Louise Hesselberg Nielsen, Sanne Maj 
Hvelplund og Tanja Kousgaard Glerup
DGI Midtjylland KVIK Masters er et rytme- og opvisningshold, med plads 
til både seriøs træning og social hygge. En gang om ugen mødes en flok 
rutinerede gymnaster i Viborg og nyder træning med lækre totalbevægel-
ser, grin, udfordring og sved på panden. Med tre instruktører på gulvet, er 
vi 39 gymnaster, der nyder at give den gas. 

18.40 - 19.15 Viborg Elitehold
Viborg Idrætshøjskole - Iben Bagger, Marie Pilely, Kathrine Larsen, Anders Vesterga-
ard, Jakob Overgaard og Christian Etzerodt
Vi er Viborg Elitehold -  et hold med stor glæde ved gymnastik og et godt 
fællesSKAB.
Vi springer højt og kaster med køller - vi går efter at lande på benene og 
forhåbentlig have nul TAB!
Vi har stort fokus på hygge ved samlingerne, hvor vi træner, nørder og 
sveder en MASSE 
mens vi griner, spiser, spiller, klæder os ud - og vi har også en der hedder 
LASSE
Vi håber nu, at vi skinner igennem med vores sammenHOLD.
Og måske I i løbet af opvisningen ser en hesteFOLD?
Vi har glædet os - GLÆD JER! 
Nu går det løs - VELKOMMEN TIL VIBORG ELITEHOLD

PÅ GENSYN - VI SES TIL NÆSTE ÅR!



HAVKAJAK
Uge 30 I 23. juli – 29. juli

KORTE KURSER
SOMMER 2023

FAMILIE
HØJSKOLE
Uge 28 I 9. juli – 15. juli 

Uge 29 I 16. juli – 22. juli

CENTRE OF 
MOVEMENT
Uge 30 I 23. juli – 29. juli

MOUNTAIN
BIKE

Uge 30 I 23. juli – 29. juli

- Sommerferie med ALL INCLUSIVE
Læs mere på viborgih.dk

Netværket - Viborg IH
Højskolens bagland, Netværket - Viborg IH, er en forening, som alle kan blive medlem af.
Her mødes man på tværs af alder, profession, erfaring og baggrund for at inspirere 
hinanden og skolen - give og modtage spændende idéer og oplevelser.
Tilmeld dig her: www.viborgih.dk/om-os/bag-om-skolen/netvaerket/
Som medlem vil du modtage invitation til diverse foredrag og arrangementer.

Nyhedsbrev
Vil du løbende følge med i, hvad der 
sker på Viborg Idrætshøjskole, så til-
meld dig vores Nyhedsbrev:
www.viborgih.dk/om-os/nyhedsbrev/

Årsskrift 2022
Hvert år udgiver Viborg Elever og Viborg Idrætshøjskole et Årsskrift, hvor man kan læse 
om, hvad der rører sig på højskolen.
Du kan tilmelde dig Nyhedsbrevet her:
https://viborgih.dk/om-os/tidligere-elever/aarsskrift/


