
 

Velkommen til Hermod-Nyt nr. 17 med nyheder og info fra foreningen. Redaktionen tager gerne imod 

indlæg både stort og småt. Skriv til:  hermod@hermod.dk med teksten  ”Hermod-Nyt” i emnefeltet.  

God fornøjelse.                                                                            

 

                                                   
                                           Kære Hermod-medlemmer 

 

Foråret har allerede kigget lidt frem. Det er et sikkert tegn på mange ting - og én af dem er, at 
denne sæson i Hermod lakker mod enden. 
 

Med udgangen af marts lukker vi ned for denne sæson, men inden da har vi selvfølgelig vores 
forårsopvisning, som i år afholdes lørdag den 23. marts i Blue Water Dokken.  

Vi håber at se rigtigt mange af jer denne dag.  

Det er en stor dag for mange af vores yngre gymnaster, og det vil give dem en stor oplevelse, 
hvis vi kunne fylde "Dokken" med engagerede tilskuere. 

 

Tak til alle for endnu en god sæson i gymnastikkens tegn. 

Vi glæder os til at se jer i salene til september igen. 

 

                                                         Forårshilsner 

Mai Enghave, formand 
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  Annie Høst fik DGI´s hædersnål 

 
I forbindelse med forårsopvisningen i DGI Sydvest fik Annie Høst tildelt DGI´s hædersnål for 

sin indsats for Hermod og ti år som formand for DGI Sydvests opvisningsudvalg. 

 

Annie, som er leder af Ældre i Bevægelse og Dameholdet på Fourfeldt, har været medlem af 

Hermod i  67 år, og har været i bestyrelsen i ca. 25 år, heraf 17 år som formand.  

Annie har desuden været æresmedlem af foreningen siden 2005. 

 

Et stort tillykke til Annie 
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Hermods forårsopvisning 
  

Så nærmer dagen sig for Hermods årlige forårsopvisning, og dermed 

også afslutning på sæsonen 2018/2019.  

Kom og se alt det Hermods dygtige gymnaster, store som små, har 

knoklet med rundt om i salene gennem sæsonen. 

  

Opvisningen finder sted:  

lørdag den  23. marts 2019 

  

i Blue Water Dokken med indmarch kl. 11.00. Sidste hold går på gulvet ca. kl. 15.20.  

 

Billetter kan købes ved indgangen, både med kontakter og mobilepay, men også forud på Her-

mods hjemmeside.  

Børn under 12 år er gratis, ellers er prisen 40 kr. pr. person.  

 
Vel mødt til en lørdag i gymnastikkens tegn.   

                 IDRÆTSMÆRKER 2019 
 

Vi prøver lige en gang mere. 

  

Der tages gymnastikprøve / almenformprøve og gangprøve på holdene som sædvanligt.  

Herefter er der atletikprøver på Atletikstadion, Gl. Vardevej. 

                                                   mandag den 17. juni 2019  kl. 18.30. 

 

Vi mødes ved bagindgangen til Dokken.   

Regler m.m. kan ses på Hermods hjemmeside under INFO 

 

Vi ses! 
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Opslagstavlen 

Vigtige datoer i Hermod: 

 

Forårsopvisning lørdag den 23. marts 2019 
Sæsonstart  mandag den 2. september 2019 - uge 36 
 
 

Træningsplanen kan ses på hjemmesiden. 

Tilmelding til holdene sker på hjemmesiden. 

Kontingenter kan ses på hjemmesiden. 

Hermod-huset 
Huset bliver åbnet til påske for den nye sæson. Vi glæder os til at byde velkommen 

til lejerne.  

Huset kan bookes via Hermods hjemmeside. Her kan man også se mere om huset, 

dets beliggenhed og udlejningen af det. 

Administrator/udlejning: kontakt hermod-huset@hermod.dk 

mailto:hermod-huset@hermod.dk

