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Knopskydning 
i Tuse
Gymnastikforening

I 1970erne - gik der en bølge over
landet, vedr. forskellige fysiske
idrætsaktiviteter for ældre. Tilbud 
om kurser, træf, højskoleophold m.m.
med ældremotion som tema.
Inspirationen til opstarten i Tuse,
kom i høj grad fra 
“Landsforeningen for pensionist-
idræt” og D.G.I, hvor dygtige 
instruktører som Helle Gotved,
Astrid Hartvig og Alfred Olsen,
Hørve, og hans datter Karen Kampp,
og mange andre, underviste.

I starten betalte Holbæk kommune
alle udgifter fra gymnastik-
foreningen, som lokaler, rengøring 
og lederløn. Senere blev der kun
godtgørelse for lokaler/rengøring, 

og så betalte medlemmerne 
kontingent, til øvrige udgifter.

1986 - flyttede ældregymnastikken
sin træning fra skolens gymnastiksal,
til forsamlingshuset (hvor man var
startet). Det krævede, at man satte 
et såkaldt omklædningsrum i stand.
Det blev bagindgangen. 
Gymnastikforeningen og forsam-
lingshuset delte udgifterne, og flere
af de aktive ældregymnaster lavede
det praktiske arbejde. Det blev rigtig
flot med røde og hvide farver.

Senioridrætten drives nu af instruk-
tørerne for de forskellige aktiviteter,
og med selvstændig økonomi, der
styres af en forretningsfører/kasserer,

Bodil Pedersen. Bodil Pedersen er
tidligere og mangeårig formand og
kasserer i gymnastikforeningen i
Tuse. Hun er fortsat med i et udvalg
under Tuse Idrætsforenings gymna-
stikafdeling. Målgruppen er kvinder
og mænd fra 60 år.

Rejseaktiviter: I 20 år har
Tuse/Svinninge gymnasterne 
(de senere år også med deltagelse af
medlemmer fra de øvrige aktiviteter),
været på aktiv idrætsferie, ca. en uge
hver sommer, med stor succes hver
gang. Rejserne er gået til Harzen
flere gange de første rejseår, og
senere andre steder i Tyskland,
Holland, Østrig og en enkelt gang til
Skagen på højskolen ”Diget”.

1929
Tuse Gymnastik-

forening: Gymnastik,
folkedans, håndbold

om sommeren

Ejner Sørensen

1973

Volleyball 
beskrevet i 50 års

jubilæumsblad

Bruno Hansen 

1994

Petanque 

Tage Larsen

Bowling 

Tage Larsen

1994

1995

Bueskydning 

Tage Larsen

1993

Boccia 

Tage Larsen

2003

Stavgang 

Bent Mosberg

1986

Lanciers og 
andre “danse”

Edith Andersen

1979 

Ældregymnastik 

Edith Andersen


