De dygtige Grevinder fra Karlslunde Gymnastik.
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Grevinderne blandt landets mest talentfulde
Greve: Grevinderne fra Karlslunde Gymnastik er blandt landets 28 mest talentfulde og er med i
finalen 17. september i DR's Talentshow 2010.
Man skulle holde tungen lige i munden, da Grevinderne indtog scenen ved DR's Talentshow 2010
med utrolige spring, energi og en livsglæde, der kommer helt ud til publikum.
Den imponerende gymnastik blev da også kvitteret med gåsehud på Hellas' arme og et hjerte oppe i
halsen. Den mandlige del af dommerpanelet var også imponerede, og Nikolaj fremhævede bl.a. den
begejstring, pigerne udstrålede, mens Jokeren kommenterede den høje sværhedsgrad i øvelserne.

Drømmen om et showhold
Træner Allan Andersen (45 år) startede sit gymnastik-showhold i 27 år. Da han var 18 år, var han
selv elitegymnast fra Køge Bugt Gymnastik og drømte om at starte et showhold han kunne rejse
rundt i verden med.
Som sagt så gjort, og i dag består hans gymnastikpiger af en trup på 90 og et elitehold på 36

gymnaster. Og en ledertrup på 16 mand m/k og mere end 100 forældre i frivillige udvalg omkring
holdet.
Den kombination af fart, dans, springgymnastik og livsglæde udført på måtte og i trampets, er helt
unik og gruppen er kendt langt udover Danmarks grænser.
- Der er ikke mange hold, der ud over at gymnasterne skal vise deres store kunnen også skal træner i
at det skal underholde publikum. Det sætter krav til den måde, vi bygger og præsenterer
gymnastikken på. Vi har nu rejst med 700 shows i 34 lande og reaktionen med stor begejstring til
gymnasterne er den samme fra publikums i alle lande side, fortæller Allan Andersen

Entusiasme og træning
De 17 piger mellem 9 og 20 år fra holdet er udtaget til at være med i talent 2010, og det den bedste
trup af det bedste, Allans trup har at byde på nogensinde.
Der er næsten ikke grænser for, hvilke lande pigerne har besøgt og lavet shows i. I sommer var
gruppen i Tyskland i omkring to uger og lukkede bl.a. et stort show kl. 24 for 3.000 mennesker, og i
2009 vandt de opvisningskonkurrence i USA.
Op til konkurrencen havde der været kvalifikationsrunder, og de endelige deltagere kom fra 19
forskellige stater i USA og fra mange af de sydamerikanske lande og et par stykker fra Europa, men
det blev altså grevinderne som det eneste hold fra Skandinavien, der løb af med sejren, og vandt
Golden Medal. Holdet er da også ombejlet, og de får mange tilbud om at lave shows fra udlandet
over hele verden samt fra mange foreninger i Danmark.

Velgørenhed
Holdet blev opdaget af en "caster" fra Talent 2010 ved en opvisning for Børnefonden
rådhuspladsen.
- Velgørenhed er noget vi deltager i jævnligt. Når børn som vores, der er privilegeret, kan hjælpe
andre med deres sport, er det næste en pligt, men det er noget, vi gør med glæde.
- Vi valgte at deltage, selv om vi lå med mange opgaver med konkurrencer og udlandsopgaver i
samme periode, men med en helt vild indsats fra ledere og gymnaster lykkedes det at få et
gymnastikprogram sammensat til Folketeateret til en scene på kun 20 x 20 meter, og det er ikke
meget, når du spørger en gymnast, der er vant til at have en hel håndboldbane til rådighed. Men vi
blev færdige og er i dag glade for vores program, siger Allan Andersen.

Er helt vilde med Talent 2010
- Pigerne meget glade for at være med i Talent 2010. Det betød en ekstra arbejdsuge i sommerferien
på Vedersø Idrætsefterskole, men det var de bare glade for.
- De vil gerne vise at gymnastik ikke bare er noget støvet og gammelt, vil gerne fange bredt også
dem, der ikke interessere sig for gymnastik. Det håber vi at vi kan med de programmer vi har
specielt lavet til Talent 2010, siger Allan Andersen.
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