
Årsberetning 2020/21 Gymnastik   d.12 oktober. 

Efter generalforsamlingen startede vi op med et ret ramt udvalg da vores formand 
Dorthe Bjerregård Andersen og mange årige medlem Lisbeth Christine Hansen ikke 
modtog genvalg.  

Vi fik hurtigt styr på arbejdsfordelingen og så var det bare at lære de forskellige 
arbejdsopgaver at kende. For vi havde jo en gymnastik opvisning d 21 marts. Så alle 
sejl blev sat ind på at være klar til dette. 

Den 11 marts skete det utænkelige – alt blev lukket ned pga. COVID 19 

Sæsonen sluttede brat – ingen opvisning- ingen afslutning på et fantastisk gymnastik 
år –og træner gaverne blev afleveret på afstand på deres bopæl.  

Vi startede den nye sæson 20/21 op i uge 37 med 6 gymnastik hold vi havde træner 
og hjælpetræner der var max klar på at komme i gang igen.  
Vi var selvfølgelig spændte på om hallen blev fyldt med børn igen- vi var spændte på 
om det ville fungere med alle de nye Corona regler.   
Afstandskrav – afspritning af børn – alle redskaber skulle rengøres efter endt time –
bander skulle tørre af. Osv. 
 
Vi valgte at vente med at starte forældre barn holdet op til efter jul – da vi mente at 
smitte risikoen var for stor på dette hold- 20 små glade aktive børn og oven i en 
forældre der kom fra forskellige arbejdsplader og så mikse det sammen i en hal.. det 
turde vi simpelhent ikke. 
 
Pige holdet 1-3 klasse lukkede desværre inden efterårsferien -der var for få børn på 
holdet til at træneren synes det gav mening at forsætte.  
Springholdet og 4-7 klasse holdet var besat som det plejede – 15 stk. og 8 stk. 
Både Pige og drenge holdet 4-6 årige blev igen en dejlig succes - 18 på hvert hold. 
Det var skønt at se at det kunne lykkes at holde os til reglerne og alligevel hygge, 
aktivere og give ungerne et fristed.  
Efter efterårsferien kom Corona så til Skodborg børnecenter og vores træner på de 2 
børnehold blev bekymret -andre hold i DGI var allerede ramt af smitten.  
Det smitter hurtigt på et børnehold – for børnene har så svært ved ikke at røre alt og 
hinanden. De vil gerne have en hjælpende hånd på redskaberne. De skal måske 
trøstes osv.   
Vores træner på de 2 børnehold valgte derfor start november at lukke ned for deres 
hold til efter jul da de ikke ønskede at blive smittet eller bringe smitten med hjem til 
deres egen familien/ arbejdes plads op til jul  
 Vi forsøgte at finde andre træner eller forældre der ønskede at træde til i et par 
mdr. -men uden held 
 
Dans for sjov kom aldrig rigtig i gang- de nåde kun at mødes 1 gang inden corona 
lukkede ned for voksen hold over 10 personer. 
Efter jul var det så meningen at alle hold var klar på at give den max gas for nu skulle 
vi snart lave opvisning.  



Men nej – Corona lukkede alt idræt ned på ubestemt tid- endnu en opvisning blev 
aflyst. 
 
Jumping har gennem det meste af perioden været i gang takket været Marlenes og 
Rikkes store arrangement.  
Måtte der hoppes udenfor- så gjorde de det – måtte der kun være 10 personer i 
hallen af gangen så gjorde de det – der skal lyde en stor ros til dem. 
 
Vi startede noget nyt år i år lige før sommerferien.  
Motion under åben himmel.  
Ud at gå og træne med ting i naturen. Der har været 5-10 hver gang – vi ville ha 
ønske der var mange flere- men lidt er også godt. 
 
Alle vores arrangementer i sæson 20/21 
Træner hygge – pakkeleg for træner og familie – julearrangement d 24 i hallen – 
opvisning -blev desværre aflyst - et underligt år men mange regler og uvished. Men 
trænerne gjorde deres bedste og kæmpe ros til dem for at kæmpe. 
 
Nu er en ny sæson 21/22 sat i gang  
Vil lyve hvis jeg siger det har været nemt - der er mangel på frivillige – DGI er hele 
landet over ramt af 2 år uden opvisning – det gør bare noget ved en 
gymnastiktræner. 
 
Men det lykkes os efter mange snakke med gamle træner-forældre og nogen som 
måske kendte en der måske havde lyst.  
Det er desværre endt med at vil alle i gymnastikudvalget måtte tiltræde som træner 
på et hold for at få det til at lykkes. 
Det er bestemt ikke meningen at vi selv også varetager en trænerrolle men vi var 
nød til at få gang i gymnastikken igen. 
 
Vi er startet op her i uge 37 og synes vi er kommet rigtig godt fra start- vi er fuldt ud 
tilfredse efter 1 ½ år med Corona. 
vi har lige nu 67 gymnaster på gulvet hver uge og der bliver ved med at komme flere 
hver uge + vi har 15 trampoliner i gang hver tirsdag  
Og så mangler vi voksen hold Sif Elite der starter op på torsdag.   
Vi møder hver uge glade aktive børn og taknemlige forældre . 
Vi nyder at der ikke er nogle Coronaregler udover håndsprit. 
Nu håber vi bare på en opvisning til foråret. 
 
Til slut vil jeg gerne sige stor tak til mit udvalg – vi har sammen fået det her til at 
lykkes.  
 
Jeg giver hermed min beretning til generalforsamlingen  
 
Connie Mølby 
  


