Årsberetning 2020/2021
Sæson 20/21 blev slet ikke som vi havde håbet på. Vi startede fint ud med mange der havde glædet sig til at
komme i gang med træning igen – efter den første nedlukning før sommerferien. Men desværre ramte vi
endnu en nedlukning i december måned og kom aldrig ordentligt i gang igen efter denne nedlukning. Nu
krydser vi alt hvad der kan krydses for at sæson 21/22 bliver mere eller mindre normal.
For gymnastik børnene var planene at sæsonen skulle starte ud med den disko fest de var blevet lovet i
sidste sæson, men grundet covid-19 blev den endnu engang udskudt. Så den har de stadig tilgode.
Der har været et flot fremmøde på alle gymnastikholdene til trods for usikkerheden omkring situationen.
Mixholdet har været en del udfordret på at afholde deres træninger da forsamlingsforbuddet lød på 50
personer, ved opstart, og de plejer at været langt over 100 på holdet. Erik klarede det rigtig godt ved at
dele alle tilmeldte op i 3 hold og så måtte de træne på skift. Han lagde desuden også en ekstra træningsdag
ind for mere træning. Da nedlunkningen kom fik han stablet online træning på benene – så de alle kunne
træne ’sammen’ blot hver for sig hjemme i deres egne stuer.
Mande- og dameholdet startede også fint ud med træninger i hallen og med flot tilslutning. De måtte også
nedlukkes og her valgte Henriette også at lave online træning for begge hold.
Spring/rytmeholdet gik også online med deres rytme træning. De fik øvet en hel serie som de havde håbet
på at de på en eller anden måde kunne have fremvist – evt. til byfesten, men dette blev heller ikke en
mulighed.
Men så er det jo dejligt at teknologien er så god i dag så alt dette online træning har kunne lade sige gøre.
Opvisning blev der heller ingen af – men vi krydser endnu engang for 2022.
For badminton og volley gælder det sammen som med gymnastikken, de blev også lukket ned til jul og har
ikke været i gang siden her i hallen.
Rigtige voksne nåede kun at mødes en gang i denne sæson. Men vender stærkt tilbage efter sommerferien.
Fastelavns festen var også aflyst – men vi glæder os til at kunne se en masse festlig udklædte børn til næste
år.
Ca. medlemstal
Badminton: 14 baner/hold
Kvindeholdet 32
Mandeholdet 17
Mini mix 19
Spring/rytme 6
Tons og Tummel 14
Mix holdet 90
Volley 9

