
 
 

Årsberetning 

           Gymnastikafdelingen 2019/2020 

              (inkl. Fitness, Dans og Floorball) 

 

Afslutning på sæson 2019 blev ikke helt som forventet. Årets største fest i gymnastikafdelingen, 
Gymnastikopvisningen blev jo desværre pga. COVID 19 aflyst.  

 

Sæson 2020 har været den vildeste sæson i vores bestyrelses tid både fordi vi ønskede, at udnytte tiden 
med corona nedlukningen til at udvikle og sætte nye initiativer i gang under nedlukningen. Zumba lavede 
online træning i april til juni måned på zoom. Hele motivationsarbejdet omkring at holde liv og anerkende 
vores frivillige samt et forsøg på, at nå ud til vores medlemmer og skabe sammenhold samt tilhør til 
foreningen i nedlukningen blev forsøgt med forskellige initiativer. 

Sæsonopstart lagde vi ud med at holde kursus for alle vores frivillige på tværs af gymnastik, floorball og 
dans. Et kursus i den gode velkomst, inklusion og anderkendelse samt klæde dem på til de nye corona 
restriktioner. 

Derudover har vi holdt hold-møder for, at styrke trivslen på holdene som har lidt under bekymringer om 
corona og føle sig godt tilpas på holdene. Der er etableret velkomstværter på alle de store børne hold til at 
tage sig af forældre kontakten samt holde styr på corona regler og trivslen på holdet af både nye som 
erfarne frivillige hjælpere. 

Der går meget tid med rengøring af udstyr før og efter træningerne samt overholdelse af afstand så det 
kræver ekstra meget af vores trænere i denne sæson også de unge træner spirer. 

Vi har fornyeligt anerkendt vores 6 jubilarer på hhv. 10 og 20 års jubilæum i gymnastik afdelingen. Det er i 
alt corona påstyret en dejlig begivenhed at kunne fejre. 

Der er skaffet midler via forskellige puljer, primært sommeraktivitets og foreningspuljen fra DGI og DIF til 
forskellige projekter. 

• 29.599 kr. til skum til spring grav og skum redskaber til brug sammen med skolen. Betalt og indkøbt 
i okt. 

• 28.400 kr. til kommunikation og video materiale igennem platformen Motivu. (Videoer blev 
optaget og betalt inden uge 42, men kampagnen er udsat grundet det nye forsamlingsforbud kom 
lige som vi skulle til at køre kampagnen). 

• 38.450 kr. til foredrag på tværs af foreningen med Chris MacDonald som et gratis kickstart til 
frivillige og medlemmer efter nedlukningen. Gennemført og betalt i okt. 

• 5600 kr. til udstyr til cirkeltræning og floorball. Betalt og indkøbt i okt. 
• 8000 kr. til spejlvæg sponseret af Ewii. Betalt og opsat i sept.  

 



 
Floorball voksen holdet havde vi lykkes med at finde 2 gode ildsjæle til denne sæson som driver holdet og 
som har fået flere med. Der har også være investeret i hjælp fra BDFL konsulent til at booste holdet og 
klæde dem på.  

Det lykkes os trods alle ods var imod, at finde en ildsjæl til opstart af spinning i 2020 i det nye multirum. Vi 
har startet spinning om torsdagen. Der er pt. 8 deltagere. Det er et af de hold vi gerne vil promovere mere 
når kravene til m2 pladsen pr. deltager er mindre end pt. grundet corona. 

Vi har sat antallet af deltagere ned på vores store børnehold i denne sæson for at imødekomme 
restriktionerne grundet covid 19, da der ikke ville være instruktører nok til at hjælpe med at holde afstand 
på holdene. 

Alt i alt er vi lykkes med alle hold, dog med bevidst valg af færre deltagere på holdene. 

 

På Udvalgets vegne 

Maj-Britt S. Kreipke 


