Beretning fra oktober 2021‐febuar 2022 Gymnastik
Efter Generalforsamlingen i oktober, har vi holdt et jule træner arrangement.
Hyggelig aften med grin, pizza og pakkeleg.
Desværre kom Corona og forstyrrede os i år igen.
D. 15. dec valgte vi alle i SIF at gå på tidlig juleferie. Vi fulgte Mette Fredriksens
udmelding om at skoler skulle lukke ned fra d 15 dec‐ 4 jan. Vi følte det ikke var
forsvarligt at samles l idrætten, når skolen lukkede ned.
Det betød også igen i år at vores julearrangement d 24 dec. i hallen for alle
gymnaster og deres familier blev aflyst.
Tirsdag d. 4. januar startede idrætten i Skodborg op igen. Gymnastikken var
bekymret for denne beslutning da smitten var utrolig høj i Skodborg.
Vi havde træner der ikke ønskede at starte op, så længe smitten var så høj. Et
par hold startede ikke op. De hold der startede op, var småt besøgt.
I uge 3 valgte vi at lukke alle holdene ned for denne uge, da der var meget få
børn i Skodborgbørnecenter og smitten var utrolig høj ‐ det gav ikke mening at
betale halleje, når der næsten ikke kunne møde nogen børn op.
Fra uge 4 var de fleste hold i gang igen. Man kunne uge for uge se, der kom
flere og flere, men der mangler stadigvæk en del.
Vi håber nu efter vinterferien at alle er klar igen. For lige om lidt ‐ nemlig d. 19.
marts er der opvisning, for første gang i 2 år.
Vi ved godt at der i år ikke er meget tid l at øve til opvisningen, men børnene
glæder sig. Så vi må få det bedste ud af ud af den sidst mdr. Det vigtigeste er at
vi endelig kan holde en gymnastikopvisning.

Til slut vil jeg sige en stor tak l udvalget. Tak for støtte og alt jeres tid. I gør det
sgu godt.
Jeg ønsker Jer, det nye udvalg alt held og lykke.
Jeg giver hermed min beretning l generalforsamlingen
Connie
Mølby

