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FORORD
af: Simone Mark Würtz, Viborg Elever

imod vores nye tiltag, og at SÅ mange har taget i mod tilbuddet om at blive medlem i 5 år og
dermed spare 150 kr. Vi håber, at flere fremover
vil gøre brug af 5 års medlemsskabet.

I midten af april sad jeg udenfor og
nød min frokost, og det er for mig et tegn
på, at foråret for alvor er startet. Et andet
særligt tegn for mig der viser, at det snart
er forår er, at vi nærmer os maj og dermed
Elevmødet. En fest der jo må være årets
højdepunkt for enhver GIV-elev!
Når vi rammer maj betyder det også at vi,
Viborg Elevers bestyrelse, afrunder endnu et
år – og sikke et år.
Året 14/15 har for Viborg Elever stået i
moderniseringens tegn, eller i hvert fald har vi
startet en masse ideer, der på sigt skal være
med til at gøre dit medlemskab af Viborg Elever
meget nemmere og meget mere moderne.
Når vi siger nemmere, mener vi blandt andet, at du med det nye 5-års medlemsskab
kun skal have dit NEM-ID op af lommen én
gang hvert 5. år fremfor én gang hvert år.
Vi finder på mange skøre ideer i Viborg Elever,
men vi er SÅ glade for, at i har taget så godt
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“...Vi finder på mange
skøre ideer i Viborg
Elever, men vi er SÅ
glade for, at i har taget
så godt i mod vores
nye tiltag.”
Personligt glæder jeg mig til to ting:
Jeg glæder mig til at følge moderniseringen af
Viborg Elever, så vi fremover følger med tiden.
Og så glæder jeg mig, ikke mindst, rigtig meget
til den weekend, vi skal have sammen den 8.-10.
maj.

KONTINGENT 2016
Er DU stadig vild
med friluftsliv, gymnastik, klatring,
kano-sejlads, pløkudfordring og hygge
med højskolevenner
- kort sagt: GIV?
Udbyttet af medlemsskabet
Som medlem af elevforeningen får du:
Invitation til det forrygende
elevmøde den 6. - 8. maj 2016
Ret til at tilmelde dit gymnastikhold til Vinterstævnet.

Årsskrift tilsendt
Mulighed for at deltage i et
hav af VEs arrangementer til
uhørt lave priser: GIV ReCall,
Vinterstævne, Elevmøde etc.
Da VE’s bestyrelse har
besluttet, at årsskriftet skal
udkomme i maj i stedet for
december, vil du ikke (sammen med Årsskriftet) modtage
girokortet til indbetaling af dit
kontingent.
Du vil i stedet modtage en kontingentopkrævning i december
2015. Der flere forskellige muligheder for medlemskab - læs
mere om det her:

www.giv.dk/om-skolen/eftergiv/elevforening
Sidste rettidige indbetaling af
kontingenet for 2016 er den 5.
december 2015
Vi forsøger hele tiden at vedligeholde adressekartoteket - derfor er det vigtigt at du sender
en mail til skolen, hvis du flytter
adresse.
Er du i tvivl, så kontakt os på
mail: info@giv.dk
tlf. 86 67 20 11

VINTERSTÆVNE 2016
Traditionen tro, vil Vintestævnet
2016
løbe
af
stablen
lørdag den 27. februar 2016.

tilmelding. Vi opretter venteliste hvis det bliver nødvendigt.

Du kan følge med på GIVs
hjemmeside. Sidste frist for
tilmelding af hold bliver
den 2. december 2015

For at kunne deltage med dit
hold, skal du som tidligere
elev være medlem af elevforeningen.

Der er stor rifter om pladserne, så skriv dig bag øret, at du
skal huske at tilmelde dit hold
så snart der åbnes for

Vi glæder os meget til at se dig
og dit hold!

ÅRETS GANG
af: Johnnie Bøtker Laursen, højskolelærer

GIV er en humlebi...
Jeg har taget mig den frihed at tolke lidt
på overskriften – ikke mindst fordi det
her muligvis er sidste gang vi udkommer
på papir... - i denne omgang!
Da jeg blev ansat på GIV (i 1998) var der over
100 folkehøjskoler i Danmark. I dag er der
godt 60 tilbage - så mere end hver tredje er
forsvundet. Det har der været mange grunde til
– små årgange, ændrede tilskudsregler,
ændrede politiske vinde. New public manegement slår igennem overalt – desværre også i
højskolen. Der skæres ned på tilskud og højskolernes økonomi skal efter finanskrisen udvise
helt andre tal på bundlinjen. Som andre steder i
samfundet bliver der færre varme hænder.
Vi er, for eksempel, væsentligt færre undervisere til det samme antal elever som i 1998.
Til gengæld er der behov for mere administration
og mere kontrol. Vores ministerium – som nu er

Kulturministeriet, og ikke mindst moderniseringsstyrelsen, rækker sine lange arme ind og vil
med udgangspunkt i regneark gerne bestemme.
Et godt eksempel er, at i disse uger er både
bestyrelser, forstandere og højskolelærere
enige om hvordan vi vil forvalte antallet af undervisningstimer. Alligevel siger moderniseringsstyrelsen nej. Det koster ikke penge, men styrelsen
vil bestemme.
Som vi har set med folkeskolen og andre offent
-lige arbejdspladser er det nu større enheder,
mere administration, mere kontrol, flere konsulenter og desværre færre varme hænder.
Vi, på de frie skoler og altså også her på GIV,
skal måske besinde os på folkeligheden – som
et alternativ til ekspertvældet.
Så her på GIV er vi også nødt til at forholde os
til de ændringer der sker i Danmark i disse år.
Men indtil da flyver vi alligevel.
GIV er en humlebi...
Vi flyver takket være eleverne – og dette
forårshold er ingen undtagelse. Vi har almindelige elever, PAS-elever og internationale elever.
Som kuriosum kan her nævnes at vi har haft 4
nepalesere, som halvvejs henne i opholdet er
stoppet af forskellige årsager – og nu har vi bare
Nico fra Uruguay - men han er god!!!
Vi arbejder på at styrke vores kontakter i
Brasilien – der er f.eks. lavet en facebookside
på portugisisk.
Det er en fornøjelse at arbejde med dette hold
– vi har haft mange store oplevelser, men
tema-ugerne med “24-timers-triathlon” og indsamling til Julemærkehjemmet har været
et af højdepunkterne. Der blev cyklet i 8 timer, løbet i 8 timer og svømmet i 8 timer – ind
imellem sammen med børnene fra Hobro.
En stor oplevelse for begge grupper og mere
end 20.000 kr. samlet ind fra gode sponsorer.

Årets skitur til Passo Tonale bør også nævnes –
super vejr, alle på ski og afterskiing - men først
og fremmest en tur uden skader. Kom igen derude – det har vi vist ikke oplevet før.
Forårsfesten gik heller ikke stille af sig – en ny
klassiker i GIV sammenhænge. Charterfest
med lufthavn i annexhallen, fly i den lille gymnastiksal, hvor forretten blev serveret i plastikflybakker og restaurant med spidststegt gris
i spisesalen. Vi har et køkken som i den grad
spiller med – tak for det. Til alt dette kommer
200 rejseklædte turister, god stemning, temmelig meget fadøl og en kæmpefest i springsalen.
I skrivende stund blomstrer udendørslivet på
skolen – ikke bare blomster og træer, men også
liv på beachbanen, på søen, på fodboldbanen.
Det er GIV når det er bedst!.
GIV er en humlebi...
Vi har rammerne, vi har en masse kompetente
medarbejdere i køkken, rengøring, administration, pedelleriet og undervisningen. Gymnastik
og Idrætshøjskolen ved Viborg er i live, leverer et godt superarbejde med elever og andre
der kommer i huset – vi er på vejen og arbej
-der hårdt på at finde ud af hvor vi skal hen.
Vi har en solid økonomi som først og fremmest
er baseret på, at vi er en af de højskoler som

har flest fuldt betalende danske elever og suppleret fint op med et velfungerende GIV-Hus,
hvor mange udefra får korte, men gode oplevelser på skolen.
Siden skolens start har mange ting ændret sig
- rammer, pædagogik, omgangsformer, idrætsdiscipliner – men respekt og forståelse for
andre mennesker, lysten til at bruge kroppen og
dyrke idræt og glæden ved at være sammen
med så mange givende mennesker, er stadig
den samme – og stadig drivkraften for os der
arbejder her.
Lad os endnu en gang folde drømmenes faner
ud her på bakken ved Søndersø – nyd foråret
derude!

FIT’N FABULOUS
af: Kasper Ulriksen, højskolelærer
En brainstorm/indre monolog
om Fitness/styrketræning
Bodyflow, H.I.T., cirkeltræning, bodyfit, bikini, bootcamp,
crosstraining,
spartacus,
TFW, tacfit, tabata, crossfit,
TRX, fit’n fabulous, stram op,
SEAL træning, bodypump.
Disse ord er bare et lille udpluk af de ting der florerer
rundt omkring i diverse centre
og trænings-/livstilsmagasiner indenfor området fitness
- nærmere betegnet styrke-/
muskeltræning.
Hvis jeg også skrev navnene
på nye træningsredskaber,
som også er dukket op de
seneste år, ville listen blive
alenlang.
Gammel vin på nye flasker?
Samme keyboard men med
nye taster? - eller er det markant anderledes træning.
På GIV kalder vi det for
Rough’n though - et fag der
giver sved på panden.

Til sommer afholder vi en
Bootcamp, hvor mange af de
ovenstående ting indgår, så vi
”prøver” selv med smarte ord
at fange folk.
Om det er fordi, man selv
reflekterer anderledes over
begrebet fitness, skal jeg
ikke kunne sige. Alligevel
synes jeg, at måden hvorpå
vi træner og anskuer træningen, gradvis begynder at ændre sig.
En armbøjning er en armbøjning, og en kropshævning
er en kropshævning, uanset
hvilken smart betegnelse
man giver den. Det er øvelser
der har eksisteret ”altid”.
Fitness er en kæmpe industri, der hele tiden prøver at
forny og udvikle sig, for at
skabe størst mulig profit. En
industri der gerne vil ramme
tidens trend og selv vil være
med til at skabe den.
Ordet Fitness kommer af
engelsk: at være fit, egnet
til overlevelse. Hvor er det
lige ZUMBA forbereder en til

SÅ LÆNGE
DU HUSKER
AT BRUGE
DIN KROP OG
DIT SIND...

overlevelse? Måske når man
danser fredag aften og skal
gøre kur til en, der kan hjælpe
med at viderebringe sine gener...
Der hvor jeg ser en af de
mest markante ændringer, er
måden hvorpå man har gjort
styrketræning til holdtræning
og det omfang det er sket i.
Mange af holdene fokuserer
på det de kalder funktionel
træning og core træning (ord,
der er blevet brugt så meget
af det risikerer at miste sin
værdi, hvis det ikke allerede
er sket - det vender jeg tilbage til).
Men meningen er god nok folk skal komme i bedre form,
tabe fedt, tage på i muskelmasse i et motiverende og
inspirerende
træningsfællesskab. Samtidig er der i
langt højere grad fokus på
de mindre stabiliserende
muskler og nødvendigheden
af at træne hele kroppen.

“GØR DET DER
GIVER DIG
FYSISK OG
MENTALT
OVERSKUD OG
SOM DU TRIVES
MED.
Funktionel træning er for nogle,
når man løfter/vender et traktordæk - også kaldet “tireflip”! But
Why? Hvorfor er det vi vender
et dæk? Fordi vi I tidernes morgen har set nogle stærkmandskonkurrencer hvor de gjorde det,
eller fordi det ser fedt ud. Rent
træningsmæssigt er der ikke
noget belæg for at gøre det, når
du kan træne præcis de samme
ting med en vægtstang. Det man
risikerer er en overbelastning af
sin biceps samt ryg.
Funktionel træning er når man
laver en øvelse der involverer
flere muskelgrupper!
Ja, det kan det være. Men det
kommer an på om den er overførbar. Det vil sige, at den træner
dig til den funktion du skal bruge
den til, ellers er øvelsen jo ikke
funktionel.
F.eks i vægtløftning indebærer funktionel træning ofte
kernemuskulaturen
omkring
mave og ryg.
I funktionel træning tilegner og
udvikler man øvelser, der styrker
og reducerer sandsynligheden
for skader.

forleden om en eliteklasse i
folkeskolen, hvor deres idrætslærer kørte test i, hvor lang tid
eleverne kunne ligge i planken. Egentlig en god ide... Der
hvor det løber af sporet, er når
børnene ligger i planken i over
20 minutter. But why? Er det fornuftig coretræning?

sin krop alsidigt og i et miljø der
gør, at man går derfra med et
mentalt overskud. Hvad det hedder er underordnet.

Her på GIV syntes jeg, at vi
har fundet den rigtige balance i
tingene. Vi får den hårde træning, som man måske stadigvæk
kan huske! Ydermere kommer
vi også omkring områder som
stabilitet, mobilitet, ernæring,
træningsplanlægning og teknik.
Jeg forsøger også at få folk til
at reflektere over fitness. Hvad
er sundt? Rigtig kontra forkert!
Den komplette atlet! Hvad er
træning for dig? Hvad vil du
opnå?
Jeg inddrager mange af de nye
elementer såsom TRX, FMS,
foamroller, TFW men forsøger
samtidig af få eleverne til at
forholde sig til træningen og
hvad den kan tilbyde dem, samt
fordele/ulemper.

“Gør det der giver dig
fysisk og mentalt
overskud og som du trives
med.

Coretræning lider under den
samme misforståelse. Jeg hørte

Når det kommer til stykket, så
handler det om, at man bruger

Så længe du husker at bruge
din krop og dit sind.

FORSTANDERENS KLUMME
af: Claus Bo Andreasen, forstander

Nye naboer - nye tider baner.
- store tanker og det Dette var en tidsbegrænset
tilladelse og nu er tiden komlange seje træk
Et pulserende højskoleår går
forbavsende hurtigt – og vi
kan glæde os over at vi trods
skolens ”høje” alder stadig har
en skole i topform.
Vore mange elever møder
hver dag de forskellige medarbejdergrupper, der med stor
faglighed, rummelighed, engagement og dynamik skaber
lige præcis deres højskoleophold.
Et højskoleophold, der efterhånden helt naturligt, også
rummer besøg og kendskab
til en bred vifte af samarbejdspartnere og brugere af vores
fantastiske faciliteter.
Jeg vil her orientere om 3
spændende udviklingsprojekter, der ved deres gennemførelse, helt sikkert vil få indflydelse på skolens fremtidige
udviklingsmuligheder.
Børnehaven Løvspring
opfører ny vuggestue
Børnehaven har, siden dens
start i 2006, været en positiv valgmulighed for familier
i Viborg og omegn – for at
efterkomme ønsker om en
vuggestuemulighed blev en
midlertidig pavillon lejet og
placeret bag svømmehallen,
tæt på skolens beachvolley-

met til en større permanent og
tidsvarende vuggestue.
Da skolens boldlinje – fremadrettet har behov for hele
sandområdet bag svømmehallen, har det været svært at
finde den perfekte placering til
den nye vuggestue.
Højskolen har derfor sagt ja
til at sælge de to medarbejderboliger der ligger lige op af
børnehaven. Med den løsning
får den ny vuggestue den optimale placering.
Børnehaven og vuggestuen
vil fremadrettet have plads til
100 børn og det nye byggeri
ventes færdigt til jul.
Viborg kommunes køb af
Handelsskolen Mercantec,
grund og bygninger
Mercantec - vores gode nabo
og samarbejdspartner på den
anden side af Nordisk park har ønsket at samle alle sine
mange uddannelser i et nyt
stort byggeri tæt ved Viborg
banegård.
Viborg kommune har købt
grunden og bygningerne på
Vinkelvej for her at skabe en
helt ny folkeskole. Den gamle
slidte Overlund skole samt en
specialskole i Viborg skal fremadrettet have deres hverdag
her.
Det kreative og spændende i
den proces er, at der ikke pt.

er idrætsfaciliteter tilknyttet
Handelsskolen.
Viborg Kommune har indbudt
Gymnastik og Idrætshøjskolen til en spændende dialog
omkring udnyttelse og udbygning af vores faciliteter, så de
ved skolestart august 2018
kan rumme en del af idrætsundervisningen i den nye skole.
White Water Viborg
Rigtig mange besøgende og
tidligere elever har lagt øre til
fortællingen og drømmen om
en kunstig fos til kajak og rafting sejlads.
Drømmen er kommet et stort
skridt videre og hele projektet udvikles nu i foreningen
“White Water Viborg”.
“White Water Viborg” er den
forening der på sigt ejer og
driver anlægget – hvilket sker
på non-profit basis.
White Water Viborg er en
konkret vision om at skabe
et sportsanlæg og en attraktion i Danmark af international
klasse.
White Water Viborg placeres
ved Gymnastik og Idrætshøjskolen på et areal ned mod
Søndersø. Det anlægges med
respekt for natur og miljø.
Centrets kerne er en 310 m
lang opbygget fos. Et pumpesystem driver vandet med forskellige hastigheder gennem
et kanalsystem med en række

forhindringer. Herved tilbydes
både en kano-og kajakslalombane i international klasse og
en 100% realistisk ”river rafting”.
Slutbassinet udformes som et
kajak Polo stadion på 50 x 35
m.
Anlægget etableres som et
internationalt sportsanlæg til
brug for såvel professionelle,
breddeidrætten, undervisning/uddannelse og turister,
som ønsker en spændende
oplevelse.
“White Water Viborg” har en
stor aktiv bestyrelse , hvor formandsskabet løftes af Viborg
Innovations fond (en fond
oprettet af 150 virksomheder
i Viborg)
Den øvrige bestyrelse består
af: Dansk Kano og Kajak forbund – Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg – Dansk
Surf og Rafting forbund – Visit
Viborg – DGI – Danmarks
Idræts Forbund – Viborg
Idrætsråd .
Udover ovennævnte har projektet samarbejde med, og
støttes økonomisk af, Viborg

Kommune – Gymnastik og
Idrætshøjskolen ved Viborg Nykredit Fonden – Viborg Innovation Fond – Grundfos a/s
– International Canoe Federation – Obicon og KPF arkitekterne a/s.

anlægssum i størrelsen 55
mill. kroner. Et sådan projekt
kan kun løftes med en bred
opbakning lokalt og nationalt,
og med økonomisk støtte fra
fonde.

Den tekniske udformning af
landskab og bane udføres af
Obicon der er en del af Hede
Danmark a/s.
De store Grundfos pumper
har en max ydelse på 16 m3/
sek. og skal drives af grøn energi.

Her på Gymnastik og Idrætshøjskolen glæder vi os over
at visionen om en kunstig
fos i ”baghaven” har skabt
så stor en opbakning hvor
alle kæmper for, at drømmen
inden for få år bliver til virkelighed.

White Water Viborg er et
meget stort projekt med en

FORETAGSOMHED ER FREMTIDEN
af:Hans Hvelplund, Højskolelærer
Når højskoleelever planlægger aktiviteter for
hinanden, netværksgruppen arrangerer program for weekenden, festudvalget forbereder
en gennemført temafest, instruktørelever står
for efterskoledag for 200 efterskoleelever, alle
klæder sig ud for at give de 300 børnehavebørn et fantastisk mini-OL, FIL-elever forbereder aktiviteter for 2500 skolebørn til fem dages
Streetfestival i Viborg og når elever arbejder
med altruisme i praksis, i temaforløb - ja, så er
det bare en del af vores helt almindelige hverdag på GIV.
Elever bliver udfordret både i og uden for
undervisningen på at skabe og igangsætte.
Det måske lidt oversete udtryk foretagsomhed
lever i bedste velgående i dagligdagen på GIV.
Foretagsomhed er en egenskab, der trives på
højskolen, og det er en kvalitet, som er efterspurgt i erhvervslivet. Også på den politiske
arena og på landets uddannelsesinstitutioner
er innovation, iværksætteri, bæredygtighed og
ansvarsbevidst foretagsomhed på dagsordnen.
Når jeg hvert halve år drager på studiedage
med højskolens FIL-elever (fremtidens idrætslederuddanelse), har jeg en del gange hørt
et oplæg ved HR-chef hos DHL om den gode
ansøgning og CV. Hun har arbejdet med alle
niveauer i den internationale koncern. Foruden den foretagsomme medarbejder, vidner
HR-chefen om, at erhvervslivet søger ansatte
med sociale egenskaber, der kan tilsidesætte
egne behov for fællesskabet, der kan finde
ud af at samarbejde, der ved at det betyder
noget for andre, at man som aftalt hjælper med
oprydningen efter en fest eller klarer sine opgaver som køkkenhelt. En naturlig del af livet
på højskolen, når man skal få en hverdag med
sjov og alvor, fornøjelser og forpligtigelser til at
fungere sammen 24/7. Hun efterspørger mennesker med et åbent sind, der tør kaste sig
ud i opgaver og ikke er bange for at smøge
ærmerne op og tage fat.

Samtidig har vi en politisk agenda, der kæmper
en kamp med reformer og besparelser for at få
unge hurtigst muligt gennem uddannelsessystemet, ud på den anden side til bidrag i produktivitetens berigelse i stærk konkurrence med de
godt 7 milliarder andre arbejdsmyrer. Økonomer, vismænd og politikere giver bud på,
hvordan vi skaber de bedste arbejdsmyrer i det
mest effektive uddannelsessystem. Et system
der konstant bliver målt, sammenlignet, ændret
og tilpasset.
Det er ikke nogen hemmelighed, at højskolerne har haft lidt vanskelige kår i dette game.
Hvordan skal effekten af et højskoleophold
måles og vejes op mod vores konkurrenter i
Kina? Hvilket ikke just har gjort det gunstigere
at drive højskole.
På trods af det vælger mange unge stadig at
bruge tid og penge, på et højskoleophold. Og vi
er mange der ved, at det er en god investering,
både for den enkelte, for erhvervslivet og samfundet. Også HR-chefen fra DHL er overbevist om at højskoleopholdet er væsentlig at få
med på CV’et. Desværre er der tilsyneladende
en del andre HR-chefer og økonomer, der ikke
kan regne sig frem til gevinsten af et højskoleophold.
Ikke kun for deres skyld, men for vores alle
sammens skyld, skal højskolen være bedre til
at udforske, fremhæve og udvikle det link, der
er mellem højskolens fundamentale, fællesskabende værdier og samfundets efterspørgsel efter innovative arbejdsformer og ansvarsbevidst iværksætteri. Vi kan udvikle en skole,
der i langt højere grad kobler samfundsbehov, individets grundlæggende skaberkraft og
højskolens grundtanke.
Hvordan vi i endnu højere grad som højskole
og højskolebevælgelse kan hjælpe samfundet
her (og der er da nok at tage fat på!), var en del
af formålet med den fire måneders orlov jeg fik

bevilliget af FFD (Foreningen for folkehøjskoler i
Danmark). Min orlov blev brugt til at studere på
fuld tid, og følge tre forskellige kurser på Aarhus
Universitet. Kurser der bl.a. handlede om innovation og iværksætteri. En orlov, der foruden
min egen tilegnede viden, gerne skal udvikle
både GIV og højskolebevægelsen generelt. Det
er jeg helt overbevist om også vil ske. Hvordan
vil jeg fortælle om til midtvejsmødet for højskolens bagland i november måned. Følg med på
skolens hjemmeside, for invitation og dato. Jeg
glæder mig.
Inden da har højskolens FIL-elever lavet en stor
forårsfestival for 700 tredje-/fjerdeklasses elever
i Viborg, alle højskolens elever har givet borgere
i Ålborg en oplevelse med idræt til Landsstævnetyvstart i juni, de har givet hinanden den fedeste
afslutningsfest og meget mere.

FOKUS PÅ MADSPILD
af: Villy Andersen, Køkkenchef

Køkkenets visioner 2015
Vi har fra årsskiftet sat øget fokus på madspild hvilket, er sket med en ”Refood certificering”.
Derfor er vi begyndt at anvende mindre
tallerkner i vores buffet.
Vi har ligeledes fuldt fokus på, hvordan vi
anvender vores overskyende råvarer og
sidst men ikke mindst sorterer vi og har en
genanvendelsesordning for madaffald.

“Vi kunne godt
bruge Grundfos motto:
“Det er bedre at skide
det ud end at smide
det ud”!
Det er min helt klare målsætning, med de
tiltag som vi har sat i gang, at vi på den
lange bane i 2015 forhåbentligt kan nedbringe vores madspild, så vi videre den
vej får bedre økonomi. Vi vil jo gerne ende
med at få ”Bronze-mærket” i økologi.
Det betyder rent praktisk, at vi skal omlægge til økologiske produkter, som skal
udgøre mellem 30 og 60% af vores samlede vareforbrug.
Ved indgangen til 2015 blev vi i køkkenet
testet, da vi for første gang i min tid på GIV
skulle forholde os til utrolig mange hensyn.

Vi laver hver dag 7 forskellige menuer
(i samme måltid).
Der er 2 personer med glutenallergi, 2 personer som ikke tåler mælk (altså laktoseintolerance), der er en der skal have proteinfattig kost, og så kom der pludselig to
muslimer som ikke spiser svinekød - de
spiser kun halal-slagtet kød.
Yderligere fik vi nepalesiske elever, der
ikke spiser hverken gris eller okse - oksen
er et helligt dyr i Nepal.
Nå ja, så har vi jo også et par vegetarer
og en der heller ikke tåler æg. Det kan
godt virke lidt uoverskueligt, men pigerne
har taget udfordringen i stiv arm - Ja de piger er ikke nemme at blæse omkuld… det
er og bliver nok det bedste team jeg har
arbejdet med inden for branchen.
Næste gang der skal ansættes personale
hos os tror jeg nok, at jeg vil søge efter
en diætist, hvis det skal være trenden fremover med så mange forskellige diæter…

4,5
tons
kartofler

4

tons
gulerødder

Pigerne bruger godt nok lidt tid ovre i
Fitness Viborg og det er vidst kun godt,
for det kræver jo sin kvinde når vi på
årsbasis skal skrælle det der ligner 4,5
tons kartofler og 4 tons gulerødder. Det
er en af de hårde afdelinger for der bliver grædt mange tårer når de pilles løg…
og det bliver til noget der ligner 800 kg
om året!
Så hvis I kommer forbi Else i det grønne,
vil i opleve at hun tit har svømmebriller
på for hun påstår at man ikke tuder når
man har dem på!
Ud over det så bliver året 2015 jo også
året, hvor vores gennemsnitsalder i
køkkenet stiger da vi har hele 2 gange
50 års fødselsdage. Det bliver stort…
Ja det var alt fra os og så glæder vi os til
den helt stor weekend den 8.-9.-10. maj
- vi ses!!!

800
kilo
LØG

TOURING USA MED ELITEHOLDET
Af Marie Ejg Houbak, tidl. elev og Viborg Gym Team-gymnast
Torsdag den 9. oktober 2014, Kastrup Lufthavn.
Egen check-in til Viborg Gym Team – turen går
til Chicago!
Det summer af spænding, rejsefeber og godt
humør. Stemningen er høj, mens der ventes på
at hele gruppen bliver samlet og vi kan starte
turen.

tilløb op, testes musik, lægges tøj klar og tusind
andre ting… Nogle øver for sig selv rundt i hallen, andre ligger med musik i ørerne og benene
oppe for at være helt klar og fokuseret til opvisningen. Der skal varmes op, lægges redskaber
på plads, battles mellem drengene og pigerne
og til sidst men absolut ikke mindst: kampråb!

Turen har været planlagt siden holdet blev udtaget i juni 2013. Alligevel er det urealistisk at
det er NU vi skal afsted… Endelig sidder vi i
flyveren, redskaberne er for længst sendt afsted, kufferterne er pakkede og checket ind og
vi er SÅ klar!

Opvisningen flyver afsted – der grines, klappes, råbes, springes, svedes, skiftes tøj meget
hurtigt og gives et klap på skulderen og et smil
på vej ud på gulvet til næste serie. Lynhurtigt er
opvisningen slut og der er tid til at snakke med
et begejstret publikum. Det er fantastisk!

Når jeg tænker tilbage på turen nu, er det svært
at finde rundt i hvad der egentlig skete, hvornår.
Et stort virvar af minder om opvisninger for hujende skolebørn, workshops, hikingture i fantastisk natur, aftener hos værtsfamilier, busture
fra den ene stat til den anden og fantastisk
mange grin, smil, opmuntrende ord og ”skal vi
virkelig snart hjem?”

Lige pludselig sidder vi i flyveren på vej hjem
mod DK igen. En helt fantastisk tur er ved at
være slut. På 17 dage nåede vi gennem 6 stater, 10 opvisninger og endnu flere workshops.
Vi boede hos 4 forskellige værtsfamilier, oplevede high schools og fik shoppet for utallige
dollars! Det sidste der er tilbage nu, er hjemkomstopvisningen hjemme på GIV. Vi slutter af
med et brag, og for mit vedkommende, tårer i
øjnene ved tanken om at det var sidste opvisning med Viborg Gym Team for denne omgang.

Selvom vi nåede utrolig meget andet end
”bare” gymnastikken, så var det alligevel det,
der fyldte mest på turen – og også det, der gav
de bedste oplevelser!
Det er svært at forklare den intensitet, der er
omkring en opvisning med Viborg Gym Team.
Fra det øjeblik man kommer ind i hallen, begynder forberedelsen. Alle har sine egne rutiner;
Der skal sættes hår, lægges make-up, måles

Tusind tak til Kasper Lykke og Katrine Hvelplund, vores fantastiske instruktører, og ikke
mindst Kim Hahn, der var rejseleder og planlagde turen.

TRAIL-LØB
Jonas Borsøe, Højskolelærer
Gammel vin på nye flasker? Ja, ingen tvivl om
det – der er blevet løbet i skovene rundt omkring i Danmark lige så længe som der er blevet løbet alle mulige andre steder. Til gengæld
er vinen rigtig god!
Trailløb kan, efter min mening, noget som ”almindeligt” løb ikke kan, idet man fjerner opmærksomheden fra distancer, tider, split og
tempo, fordi man er nødt til at tænke over hvor
man sætter sine fødder.
I skoven får man nulstillet sine tanker, man får
ro og frisk luft og man kan ikke undgå at få
pulsen op – nogen kalder det mentalhygiejne.
Prøv det næste gang du ikke lige kan overskue hverdagen. Eller bare næste gang.

SET OG SKET 2014/15

BOOTCAMP
26. juli - 1. august 2015
Er du ny indenfor adventurerace, erfaren eller har du
bare lyst til en uge med sveddryppende aktiviteter i
nogle af Danmarks skønneste omgivelser?. Du vil
opleve at du flytter dig teknisk, mentalt og fysisk og
blive undervist af instruktører med mange år erfaring i AR/MTB. Vi kommer omkring de gængse
AR discipliner.
På MTB har du mulighed for at uddanne dig
til MTB-instruktør (DGI). Du vil på kurset bl.a.
lære teknik, didaktiske overvejelser, intevaltræning mm. Vi bruger den fantastiske
natur i og omkring Viborg der henvender
sig til begynderen såvel som den øvede.
Tilmeld dig og find mere info på

www.giv.dk/kortkurser/bootcamp

HAVKAJAK
26. juli -1. august 2015
Er du en af de mange danskere, der drømmer om at ro
havkajak og vil du gerne have en tryg start på vandet
med en af Skandinaviens bedste havkajakinstruktører?
•
•
•
•

Få en tryg og sikker start i svømmehallen
Ro i havkajak på Viborg Søerne og i Limfjorden
Få et EPP2-bevis, så du kan blive medlem af en
kajakklub
Få socialt samvær med jævnaldrende voksne

Oplev højskolens lækre rammer med god mad, foredrag,
sang og aftenhygge
Få de første gode oplevelser i svømmehallen
I svømmehallen lærer du de grundlæggende redningsog sikkerhedsteknikker, så du er i stand til at hjælpe dig
selv og andre ved kæntring. Du lærer at rulle og blive
bedre til teknik, så du kan sejle kajakken sikkert og føle
dig tryg på vandet.
Oplev naturen fra havkajak
Du får mulighed for at afprøve dine færdigheder på
Viborg Søerne og i Limfjorden.
På turene bliver du indviet i en spændende ny verden,
hvor du vil mærke den fantastiske kombination af en
anderledes motionsform og spændende naturoplevelser.
EPP2 kajakkursus
Det er muligt for dig, at få bevis på dine færdigheder. Et
havkajakkursus hos os lægger op til, at du tager EPP2,
som giver dig adgang til medlemskab i kajakklubberne i
Danmark.
Tilmeld dig og find mere info på

www.giv.dk/kortkurser/havkajak

CENTRE OF MOVEMENT
26. juli - 1. august 2015
En uge, hvor dygtige gymnaster og instruktører samles om gymnastikkens genrer i spektret
mellem rytmisk, spring, moderne dans, hip
hop, house, parkour og tricking.
Kurset er for dig, som brænder for at lave
gymnastik, for at undervise i gymnastik og
for at udvikle dig. Du er én af gymnastikkens
rollemodeller, og det vil vi gerne dyrke. Derfor
arbejder vi både med fokus på
egenfærdighed, teknik, genrevariation, læring
og med dit personlige udgangspunkt for øje.
Kurset har to spor, hvor du vælger én specialisering:
Rytme og dans
Spring

.
.

Tilmeld dig og find mere info på

www.giv.dk/kortkurser/centreofmovement

OPEN WATER
26. juli - 2. august 2014
Svømning i åbent vand
Drømmer du om at forbedre din svømmeteknik,
at deltage i et af de mange OW stævner, er du
triathlet eller bare glad for vand og det at være i
naturen,
så er ”Open Water”-kurset på GIV noget for dig...
Vi træner svømmeteknik i bassin og i åbent vand.
Vi GIV’er den fuld gas i det våde element.
Sang og aftenhygge over et glas vin.
Kurset tager udgangspunkt i
Dansk Svømmeunions Start2crawl-kursus og
bogen ”Kom i form med SVØMNING - tekning og
træning”, der bl.a. er skrevet af Dag Stormark,
som er en af underviserne på kurset.
Tilmeld dig og find mere info på

www.giv.dk/kortkurser/openwatersvømning

DU KAN DET HELE - Gymnastik og Idrærshøjskolen i Viborg tilbyder masser af nye venner, de fedeste faciliteter og suveræne lærere. Tjek det på giv.dk

DU KAN DET HELE

