En forårsdag
ved Bøgestrømmen
630 betalende gæster var lørdag den 8. marts samlet i
Mønshallerne for at opleve
resultatet af ca. 300 glade gymnasters intensive træning igennem vinterhalvåret. Gymnastikforeningen GT Bøgestrømmen var vært og leverede gymnastik i høj klasse.
Opvisningshallen var pyntet af
Planteskolen Stege Bugt. Frivillige både i og udenfor foreningen arbejdede allerede fra
morgenstunden for at gøre
klar til det store rykind, der er
traditionelt til den store forårsopvisning. Hovedpræmien,
en af de store gasgrill på markedet, sponsoreret af XL BygMøns Tømmerhandel, stod
klar i forhallen sammen med
et bord fyldt med hundredevis
af præmier til det amerikanske
lotteri doneret af hovedparten
af mønske virksomheder og
forretninger.
Op ad formiddagen blev
omklædningsrummene og
flexhallen fyldt med gymnaster, der havde forberedt sig til
den store dag.
Den dag, de havde forberedt
sig til igennem hele sæsonen.
Den dag, hvor de skulle vise
forældre, kærester, ægtefæller
og - ikke mindst - andre gymnastikhold fra foreningen,
hvad de havde lært og hvilket
niveau, de havde nået.
Følelserne ved sådan en
opvisning er på højkant. Trænerne gør deres for at overbevise gymnasterne om, at de kan
deres ting. De minder pigerne

og drengene om alle de træningstimer, de har haft, og at
de bare skal gå ind og nyde
opvisningen, og gøre det de
har trænet og trænet. ”Tænk
kun på, at I skal gøre det I har
gjort hele tiden, og nyd det”,
lyder det fra træneren til TeamGym. Pigerne står i deres farvestrålende lilla gymnastikdragter og lytter intenst til
ham.
Klokken 13.30 er det meste
af publikum kommet. Ved
musikbordet, som er omdannet til kommandocentral for
arrangementet, bliver man
enig om at udskyde starten i
10 minutter, fordi der stadig er
publikum i forhallen, der venter på at købe billetter. Det
viser sig, at det har været en
god idé at opstille ekstra stole
inde i opvisningshallen. Hurtigt bliver pladserne fyldt. En
del medbringer også siddepuder, som de har lejet af gymnastikforeningen for 20,-. Det
er en god støtte til foreningen
og man kommer til at sidde
blødere i de 31⁄2 timer opvisningen varer.
Musikken lyder fra højttaleranlægget. Instruktørerne, der
skal indlede opvisningen, går i
gang med deres show. Og det
ér et show. Instruktører i alle
aldre bevæger sig rundt i en
stærk koreografi til de inciterende rytmer. Publikum er der,
og de lever med. Klapsalverne
gjalder igennem salen. Pludselig skilles gruppen af instruktører, og de danner en bred
boulevard. Fra det fjerneste

Linjerne på gulvet er et vigtigt redskab, når koreografien skal fungere. Sådan er det for ”tøsepigerne” - og for alle andre.

hjørne i hallen kommer en
gymnast med fanen. Dannebrog. Publikum rejser sig som
én samlet organisme. Fanebæreren går med faste skridt i takt
med musikken. Hun gør
omkring og går stolt med
fanen ned ad boulevarden ind
til midten af hallen. Traditionelt hilser hun med fanen, og
formanden for GT Bøgestrømmen Tina Pedersen byder velkommen til publikum og
åbner stævnet officielt.
I 40 år har GT Bøgestrømmen eksisteret som gymnastikforening. I 40 år har der været
forårsopvisning i begyndelsen
af marts. I 40 år er opvisningerne blevet åbnet med en
faneindmarch. Den tradition
er en fast nedankret begivenhed. Det er den tradition og
nytænkning, der stædigt holder sammen på GT Bøgestrømmen. Generation efter
generation af unge mennesker
bliver tilskyndet af forældre,
bedsteforældre, søskende og
kammerater. Det er noget,
man bare ”skal”.
Men det er ikke et ”skal”,
som i pligt. Det er et ”skal”,
fordi det er sjovt. Det er sjovt,
fordi der er et forpligtende
sammenhold, og sammenholdet bliver skabt af glæde. Glæden ved at bevæge sig, blive
udfordret og udvikle sig.
- Hos GT Bøgestrømmen er
der højt til loftet, og hvis man
har lidt ”knald i låget, så gør
det ingenting, smiler formanden Tina Pedersen.
- Vi tager os tid til at lytte til
hinanden - alle sammen. Det
er så fantastisk at opleve, hvordan de unge trænere sprudler
med ideer og tør fortælle om

Pigerne fra TeamGym klar til at vise deres flotte opvisning.
dem, fordi de ved, at der bliver lyttet til dem, uddyber Tina
Pedersen.
- Sådan har det altid været,
og det kan godt være, at det er
nøglen til, at vi har haft den
succes i 40 år.
I opvisningshallen hamrer
rytmerne taktfast, og gymnasterne leverer deres serier og
spring med overbevisning.
Hvert hold på deres eget
niveau. Men uanset niveauet
vil den enkelte gymnast gøre
det bedste, de har lært, og når
modet svigter under tilløbet,
og de ikke får leveret springet,
løber de ned på deres plads
med tårerne i øjnene. Kammeraterne trøster med et ”kom
igen”. Næste gang vil de gøre
det. De vil levere det, de er
kommet for at vise. De vil være
modige og gøre deres kammerater og forældre stolte.
Hos GT Bøgestrømmen er
der elitehold og breddehold,
der er hold for de helt unge og
for de voksne. Der er plads til
alle. Det er glæden, der driver
værket. Men glæden bliver
aldrig en sovepude for GT
Bøgestrømmen. Den er en vigtig base for foreningen, som er
helt klar over, at gymnaster og
publikum kræver fornyelse. I
år er der et hold for unge
drenge, der viser, hvordan man
bevæger sig igennem byen på
en checket måde - Parkour
hedder det. En løbemåde, hvor
ingen forhindring er for stor
eller besværlig. På kvindesiden
er der Elitepigerne, som laver

rytmegymnastik på højt
niveau samt en flok kvinder
samlet under navnet Multi
Q/Puls & Styrke med tydelig
reference til deres kvindelighed
og deres gymnastiske fortid.
Klokken lidt over 17 er
opvisningen forbi. Fanen bliver igen marcheret ind i hallen
og ført ned igennem den brede
boulevard mellem gymnasterne, der står bag deres trænere.
Tina Pedersen afslutter opvisningen med at uddele to vandrepokaler. Den ene går til en
træner, Mette Møller, der har
vist stor energi og entusiasme
og ikke kender til ordet ”nej”.
Den anden går til en gymnast,
Line Egestad, der i årets løb har
været en god kammerat og
arbejdet hårdt med træningen
og udviklet sig godt. Endelig
bliver hovedpræmien udtruk-

ket blandt de mange billetter
og en tilskuer bliver den glade
ejer af en splinterny 'State of
the art' gas grill fra XL Byg/
Møns Tømmerhandel.
Helt traditionelt bliver GT
Bøgestrømmens sang afsunget - næsten som ”Der er et
yndigt land” - af et stående
publikum, og fanen bliver
båret ud eskorteret af hundredevis af gymnaster. Men for
nogle af dem er det ikke slut
endnu. Seks af holdene skal
nu ud til andre forårsopvisninger for at vise, hvad man
kan på Møn - og sådan har det
altid været, når det er forår ved
Bøgestrømmen.
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