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Vi samler idrætten på Fyn… 

Nominerede til Den Fynske Idrætsforeningspris 2021 
 

 

Herrested Gymnastik og Idrætsforening  

Herrested GIF er en klassisk forening fra et lille lokalsamfund uden de stor efaciliteter i det man 

kun råder over ½ hal. Man har et velfungerende klubhus der danner rammen om et godt 

sammenhold, med mange frivillige der yder en indsats for foreningen. 

Man sørger aktivt for at trænere og ledere kommer på kurser, og man arbejder også med 

handikappede på et motorikhold. 

Udover idræt afholder man hvert år en række arrangementer som samler nærområdet, det være sig 

fester, loppemarked mm. Man har også nye aktiviteter som fx e-sport. 

I Herrested GIF er man medlem for livet, der findes hold til alle fra de helt små til de gamle, man er 

tæt på hinanden og er en forening med sjov og humor 

Det er en Skøn og uundværlig Forening i området, en lille hyggelig og overskuelig Idrætsforening 

er ugens højdepunkt for mange af vores medlemmer. 

 

 
Midtfyns Volleyball Klub  
Er samlingspunkt for fynske volleyballspillere, der ønsker at spille i en klub, der hylder bredden, 
sammenholdet og klubånden, hvor der er plads til alle, og på alle niveuaer. 
Corona nedlukningen har været hård for alle idrætsforeninger, men pga. de mange frivilliges indsats har vi 
formået at tiltrække flere medlemmer til klubben siden marts 2020.  
”Lad aldrig en god krise gå til spilde” sagde Winston Chuchill, og coronakrisen krævede MVK tænke ud af 
boksen, for at blive ved at være et samlingspunkt for medlemmerne. 
Det blev til mange forskellige tiltag, Quiz-aftener og banko-spil for hele familien med livestream på 
Facebook - Online træningssessioner mm. 
Man har i 2021 etableret  i at lave et ramasjang hold (lige som mor-barn gymnastik, men med bolde) - så vi 
kunne oprette den børneafdelingen, vi har drømt om. Dette er lykkedes - og vi har mere end 20 børn 
tilknyttet vores kids-afdeling nu. I MVK handler det ikke om at komme i eliterækken. Det handler om, at 
medlemmerne har et sted, hvor der er plads til alle, hvor man får nye venner og hvor man kan blive 
dygtigere til at spille volleyball under klub-hashtag er #MVKærlighed. 
 
TOMMERUP SVØMMEKLUB  
Når en forening opnår en vigtig rolle i en krimi der foregår i lokalområdet, så er det fordi man er en central 
aktør, og det er tilfældet i Sara Blædel og Mads Peter Nordbos bog ”Opløst” der udkom i 2021. 
TSK er en stor forening med mere end 700 medlemmer, bl.a. fordelt på baby- børn-, junior-, voksen-, 
senior-, handicap-, konkurrence- og vandpolo-hold, - gør en unik og ekstraordinær indsats til gavn for 
klubbens mange og meget forskellige medlemmer og med socialt engagement gennem samarbejde med 
Dansk Røde kors og Julemærkehjemmet. 
Uddanner alle trænere årligt 
I Tommerup Svømmeklub har vi meget dygtige og engagerede trænere, som man årligt tilbyder 
uddannelse, og udover den ugentlige træning arrangerer klubben mange og meget forskellige ting for 
medlemmerne.  
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