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Gymnastikholdet med navnet Gys 87 har en
gennemsnitsalder pa 60 ar. De har rejst over
hele verden og givet opvisninger. Denne
aften er det et publikum af efterskoleelever,
der klapper hrendeme r0de.
Stemningen er h0j mellem alle
de unge pa Ladelund Efterskole
i Midtjylland denne tirsdag af
ten, og det samme er deres lyd
niveau i skolens sportshal.
De unge skal overvrere en
premiere. Gymnastikholdet Gys
87 giver den opvisning, som de
to dage senere rejser til USA
med.
Da de ranke og trirnmede
gymnaster l0ber ind i hallen.
bliver der helt stille, og inden
indledningsnummeret "Tango
Jalousi" er spillet frerdigt, bra
ger klapsalverne gennem hal
len.
- Hold k...• de er gode, kom
mer det med opsprerrede 0jne
fra en ung mand.
Holdets gennemsnitsalder er
60 ar, og dermed kunne de 40
medlemmer snildt vrere bed
steforreldre til deres unge pub
likum. Men de mandlige gym
nasters styrke og de kvindelige
gymnasters ynde. bjergtager de
unge under hele den forrygen
de opvisning.
Medlernmerne pa Gys 87
m0dte hinanden pa Gymna
stradaen i Heming i 1987 og

er opkaldt herefter. Hold. der
dannes pa denne made, Op10
ser sredvanligvis sig selv efter
strevnerne, men Gys 87 holdt
fast i hinanden. Alle har som
unge dyrket gymnastik pa elite
niveau.
63-arige Ellen Mors Rasmus
sen fortreller inden opvisnin
gen:
- Jeg stoppede ellers med op
visningsgymnastik pa h0jt plan
som 35-ang, fordi jeg syntes.
jeg var blevet for gammel. Jeg
troede, at det var fortid for mig.
Men i 1987 vendte Ellen altsa
tilbage, og i dag f0ler hun sig
slet ikke for garnmel.

Krrever aCre
Nu trrener hun og de andre
mediemmer af Gys 87 tre afte
ner om maneden i Trekants
ornradet. De kommer sa langt
derfra som Holstebro i nord.
S0nderborg i syd, Oxb0l i vest
og Gudme pa Fyn i 0St. Del
tageme er f0rst hjemme efter
trrening omkring midnat. Og
for Ellen. der har arbejdet som
lrerer, burde det betyde trrethed

Gys 87 oser at livsglC2de.

nreste dag.
- Men trreningen og samvre
ret giver ny energi. Desuden
krrever det nogle ofre at vrere
med i Gys 87. Dem giver jeg
gerne.
Holdet har vedtaget, at med
lemmerne skal trrene pa h0jt
plan yderligere en gang om
ugen for at vrere i tilstrrekkelig
god form. Nogle gar i motions
center, andre l0ber maratonl0b
og andre igen dyrker endnu
mere gymnastik - som Ellen.
- Jeg underviser hold man
dag og tirsdag. Onsdag gar jeg
til gymnastik lokalt, og torsdag
trrener jeg med Gys 87.
Hver andet ar rejser holdet
ud i den store verden for at
vise, hvad de kan. De betaler .alt
af egen lomme og har blandt
andet bes0gt de fleste lande i
Europa samt Kina, Japan. Syd
amerika, Sydafrika og New Zea
land. Nu er de pa vej til Califor
nien i USA, og naturligvis skal
de ogsa udforske landet.
- Vi skal blandt andet snorkle
Kvindeme er gracisse og prcecise.

Mamdene pA holdet er rene kraftkarle.
134 . Hjemmel nr. 50· 2008

~

~~~~~--

i Stillehavet og riverrafte ved
Grand Canyon, siger Ellen med
forventningens lys i 0jnene.
Ellens mand har intet for
hold til gymnastik. Hvad siger
han til, at hun bruger sa meget
tid pa sin interesse?
- JEgteskabet gar vel ud pa at
glrede hinanden. og han ved,
at gymnastikken glreder mig.
Jeg rna sa finde mader at glre
de ham pa, siger Ellen med et
smil.

lEgte livsglrede
Ellen begyndte at dyrke gym
nastik som trearig, kom senere
pa elitehold og blev elev pa
gymnastikh0jskolen i Ollerup.
Lidenskaben file stor indflydel
se pa hendes fremtid.
- Jeg ville vrere sygeplejerske
og stod for at ga i gang med
min uddannelse, da min gym
nastiklrerer rabte vagt i gevrer:
"Du kan jo ikke passe din trre
ning, hvis du skal arbejde pa
alle mulige tidspunkter".

Gys 87 med brelter og terklce
der i det amerikanske flags
farver. Opvisning er sammen
sat til deres tur til USA.

Derfor droppede hun den
df0m og lreste i stedet til lrerer
pa Jelling Seminariwn, hvilket
hun da ogsa altid har vreret
glad for.
Siden 1971 har Ellen selv trre
net motionsdamer.
- Den st0rste oplevelse var,
da jeg havde et hold pa 400
gymnaster til opvisning ved
Landsstrevnet i Horsens. Det
var sjovt.
Niir Ellen skal formulere,
hvad der binder Gys 87 sam
men, t0ver hun ikke.
- I£gte livsglrede! Vi var lige
fra begyndelsen trygge ved hin
anden. I dag er Gys 87 min an
den familie.
Niir medlemmerne holder
store fester som runde f0dsels
dage, er der fyrre ekstra invita
tioner, der skal sendes af sted:
til Gys 87, naturligvis.
Heller ikke ved disse lejlighe
der kan de sidde stille.
- Vi er sa glade for at danse,
at spisningen og talerne bare
skal overstas i en fart, sa vi kan
komme ud pa gulvet, siger El
len med et glimt i 0jet, inden
hun 10ber ind til sin opvisning
i efterskolens idrretshal.
Her er det de unges f0dder,
der ikke kan holde sig i ro, da
Elvis' "Return to Sender" pulse
rer ud i hallen.
I l0bet af Gys 87' timelange
opvisning bruger de elemen
ter fra standarddans, ballet og
drama. De bevreger sig fra det
jazzede over det kraftfyldte til
det poetiske.
Glred jer, USA! Til at opleve,
hvad 40 livsglade danske se
morer i topform kan sprede af
magi.
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