
I hverdag og fest står de sam-
men med deres sport eller for-
ening - tirsdag aftens prisvin-
dere. Men det er de største øje-
blikke, dem der er lagret i be-
vidsthedens afdeling for glade
minder, som pumper ny benzin
til motoren. Giver energi til
hverdagens arbejde med træ-
ning og organisation.

Venstrebladet stillede dem
spørgsmålet ved prisuddelingen
i aftes.

Hvad har været det største øje-
blik - som formand i Tuse IF’s
gymnastikafdeling.

Formand i “Årets idrætsfor-
ening”, Bodil Pedersen:

- Lige her på stedet er jeg ved
at opleve toppen, tror jeg. At
vores forening bliver kåret til at
være noget særligt og blive
hyldet på denne her måde. Men
højdepunktet har også været,
når vores konkurrencehold er
vendt hjem med gode place-
ringer. At sende vores pensio-
nisthold på tur til Harzen sidste
år var spændende, og jeg vil

også nævne vort eget arrange-
ment af det uofficielle DM i
sportsacrobatik forrige år.
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De største 
øjeblikke...
De bedste
oplevelser giver
prisvinder ny energi

Gymnasterne satte fut i festen, da priserne faldt
Sådan havde de aldrig fået den
før, den faste stab ved Venstre-
bladets Idrætsfonds årlige ud-
deling af de tre idrætspriser.

Gæve gymnaster fra Tuse IF
lavede halløj på hotellet og satte
fut i festen, da de med elegante,
halsbrækkende og sjove numre
erobrede rummet på Strand-
parken - netop som fondsfor-
mand Søren Wolstrup havde
udråbt Tuse IF’s gymnastik-
afdeling som “Årets idræts-
forening”.

Helt bag på Wolstrup kom
afbrydelsen ikke, for gym-
nasterne havde hvisket ham i
øret, at de gerne ville lave lidt
halløj. Men et lille gys var der
velsagtens alligevel hos forman-
den og resten af forsamlingen,
da gymnasterne Jann Chri-
stensen, Lars Carlsen og Kåre
Dyvekær med Jesper Carlsen - i
et nyindkøbt, brugt og stort sæt
tøj til 65 kroner - som sprech-
tallmeister lavede klovne og
stunt-numre.

Det så farligt ud og var det
også. For hvis man ikke er en
erfaren og dygtig gymnast, gør
de meget ondt at falde på den
måde, de tre gutter gjorde.

Bagefter viste Jann Christensen
og Stina Bøje prøver fra Tuse-
gymnastikkens repertoire i
sportsacrobatik. Ynde, elegance
og kraft gik op i en højere
enhed!

- Alletiders, sagde Wolstrup
bagefter. Den slags må vi prøve
igen en anden gang.

Derefter kunne Venstrebladets
chefredaktør, Alfred Hansen,

overrække Tusegymnastikkens
formand, Bodil Pedersen,
checken på de 15.000 kroner.

I motivationen havde Wolstrup
sagt, at Tuse har den lyst og
energi til eliteidræt, der skal til.
- Men samtidig gør foreningen
meget ud af den brede idræt. Og
uden den - ingen eliteidræt,
sagde han. 

søm

Wow, for en prisvinderopstilling!
Jan Hansen, 
Bodil Pedersen 
og Leif Melin er omgivet 
af dygtige gymnaster fra Tuse.
Foto: Peter Andersen

Uddrag af artikel i 
Holbæk Amts Venstreblad 
onsdag den 12. februar 1992

Kåre Dyvekær 
udfolder sig i plinten, 
mens Jesper Carlsen 

ude til venstre 
giver den som overgearet

sprechtallmeister 
på Strandparken.

Foto: Peter Andersen

I 1991 var vi så heldige at blive indstillet til
Venstrebladets Idrætsfond i kategorien 
“Årets Idrætsforening”. Og vandt.
Vi manglede haltimer. Større krav til sikkerhed ved
spring og acro, gjorde at vores højeste ønske var en
mulig tilbygning med springgrav til Tuse Hallen.
Muligheden var nu tilstede med bl.a. disse 15.000 kroner
som Venstrebladet Idrætsfond priste os med.


