
 

Nyhedsbrev februar 2020 
Så blev det 2020 og TGI er klar med det første nyhedsbrev.  

Vi starter lige med at nævne et par begivenheder, som har fundet sted.  

Karen Thisted - foredrag  

 

Foredraget med Karen Thisted den 21. januar blev en rigtig hyggelig aften - tak til alle, der deltog. 



Også tak til vores Eventudvalg, som gør et stort og godt arbejde.  

Generalforsamling den 26. januar 

 

Den  26. januar holdt vi generalforsamling, desværre med meget få fremmødte.  



Generalforsamlingen vedtog en vedtægtsændring, således at bestyrelsen fremover består af min. 

fem personer. Det betyder, at vi er seks i bestyrelsen. Velkommen til Lise Gedebjerg. Derudover var 

der genvalg til Susanne Guld og Hanne Rysgaard.  

Vedtægterne finder du her:  Vedtægter 

Årsberetningen finder du her: Årsberetning 

https://tgi.nu/om-tgi/vedtaegter/
https://tgi.nu/om-tgi/årsberetninger/


Så til lidt om fremtiden 

TGI Fitness har fået nyt træningscenter 



 

I TGI Fitness er vi nu klar med vores helt eget træningscenter på Tigervej 1 og kan nu tilbyde fri 
træning i centeret for 119 kr. pr. måned. Du kan læse meget mere her 

https://www.tgifitness.nu/


 

 



 

 

 



 

 

 



 

Følg TGI Fitness på Facebook her 

Klubaften hos vores sponsor Sportigan 20. februar  

 

Sportigan inviterer alle medlemmer af TGI til Klubaften i Sportigan Thisted den 20. februar 2020 fra 
kl. 17.00 - 19.00.  

Sportigan skriver:  

"Vi er stolt sponsor og samarbejdspartner til TGI. Vi er lokale og støtter op om de tiltag, TGI laver.  

Er du en del af TGI Gymnastik, Løb, Fitness, Yoga, Outdoor, Vandsport, Boulder eller et af de mange 

andre hold, der findes i TGI, så har du mulighed for, at gøre en god handel torsdag d. 20 februar fra kl. 
17.00 til 19.00." 

Vi håber I vil benytte jeg af muligheden og kigge forbi hos vores sponsor.  

https://www.facebook.com/TGIFitnesshold/


Forårsopvisninger 2020 - vi glæder os  

 

Vi glæder os til at se mange gymnaster og publikum i Thyhallen til nogle helt fantastiske dage i marts  

Den 22. marts - TGI lokalopvisning med alle vores egne hold 

Den 27. marts - Forårsstævne for juniorhold 

Den 28. marts - Forårsstævne for børnehold 

Den 29. marts - Forårsstævne for voksenhold 

Den 18. april - Gallaopvisning med udtagede hold 



Vi har brug for din hjælp... 

 

Vores dygtige spring-gymnaster har brug for mange redskaber, når de skal vise jer, hvad de har lært i 

løbet af vinteren. Derfor har vi brug hjælp, når vi skal have flyttet redskaber fra de forskellige 

træningssteder til Thyhallen. Det er en opgave, som instruktørerne hidtil har hjulpet vores 

redskabsudvalg med, men de har mange andre opgaver i forbindelse med opvisningerne og vi vil 

gerne give dem de bedste rammer for at tage sig af gymnasterne. 

Derfor håber vi, at der sidder nogen derude, som kunne have lyst til at bidrage til at få denne opgave 

løst. Det handler om at hjælpe et par timer inden vi starter opvisningerne og igen når der skal ryddes 

op. Vi sørger for at opgaven bliver koordineret og at der er en lastbil med chauffør tilstede - men vi 

mangler hænder. Jo flere, der melder sig, jo mindre bliver opgaven for den enkelte. Så hvis du har 
lyst til at hjælpe TGI med denne opgave bedes du kontakte Rasmus Holm på 20963236.  

Vi håber, at nogen melder sig, da vi ellers kan få svært ved at løfte opgaven med fragt af 
redskaber.  



Gymnastikudvalget har også brug for dig 

 

1 - TGI har vokseværk og det er dejligt, men vi mangler frivillige... 

Vil du være en del af en forening i rivende udvikling, så se her. 🤓Gymnastikudvalget har brug for flere hænder. Kan du eller 
en du kender løfte en af disse opgaver, hører vi meget gerne fra dig. 🤓🤓 

En forårsdag i Thy - flytter ind hos TGI 

 



"En forårsdag i Thy" (EFIT) skifter hænder og bliver et TGI-arrangement i 2020. Du kan læse meget 
mere om denne spændende nyhed her.  

Du kan følge EFIT på facebook her 

Hvis du allerede nu vil tilmelde dig, kan du gøre det her 

TGI og Royal Side Run 

 

 

Vi bakker op om Kronprinsens Royal Run.  

TGI arrangerer derfor Royal Side Run den 1. juni 2020 i Thisted, hvor du får mulighed for at løbe/gå 

1,6 km - alle er velkomne til at kigge forbi, deltage eller heppe.  

Hvis du allerede nu ved, at du gerne vil deltage kan du tilmelde dig selve l øbet på www.tgi.nu 

https://thistedposten.dk/nyheder/en-foraarsdag-i-thy-skifter-haender/35b6c35f-83b5-4150-924c-f9ffc183a2ed?fbclid=IwAR31H7QkTgCBqZBNQ4_U4kRJ8pTk8G3D6uM3J3hFh1V2licN1ry0quVxUf4
https://www.facebook.com/events/996199760764109/
http://enforaarsdagithy.dk/
https://www.conventus.dk/dataudv/www/new_tilmelding.php?foreningsid=5418&gruppe=641249&skjul_nyt_medlem=&skjul_allerede_medlem=


Hvis du har brug for at træne inden løbet, har du også mulighed for det. Det kan du læse mere om 
her. 

Da der følger en T-shirt med tilmeldingen, skal du oplyse størrelse ved tilmelding.  

Der kommer meget mere information inden løbet - så følg TGI på facebook.  

Nyhed fra en af vores sponsorer  

 

Vores lokale sponsor Thisted Forsikring, har lavet en kampagne til alle der er medlem i TGI.  

Siger man ja tak til et uforpligtende møde omkring forsikringer, modtager man et gavekort på 250 kr. 

til Sportigan.  

Er man allerede kunde hos Thisted Forsikring, deltager man i lodtrækningen om et gavekort til 
Sportigan på 500 kr.  

Krav for deltagelse i kampagnen - man skal være fyldt 18 år og der skal minimum være 3 forsikringer, 
man kan lave tilbud på.  

For at deltage, send blot en mail med navn og tlf. til Lars, som er assurandør i Thisted Forsikring 

lkk@thistedforsikring.dk. Skriv "TGI konkurrence" i emnefeltet.  

Det var alt for denne gang, vi kommer snart igen med flere nyheder. 

Vi glæder os til at se dig i TGI.  

Hovedsponsor 

 

https://www.conventus.dk/dataudv/www/new_tilmelding.php?foreningsid=5418&gruppe=637897&skjul_nyt_medlem=&skjul_allerede_medlem=
https://www.facebook.com/tgigymna/
mailto:lkk@thistedforsikring.dk

