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Beretning fra Gymnastik 

Året 2020 startede med forberedelserne til Orientdagen i marts. Alt var forberedt til afholdelsen, dog 

manglede der lige programmet for dagen, som var under tryk. Midt i februar meldte gæsteholdet fra DGI 

Storkøbenhavn afbud til Orientdagen. Og så stod vi der uden gæstehold. Midt i søgen efter et nyt 

gæstehold kom så meddelelsen om Covid-19, og så blev alt jo lukket ned den 12. marts.  Orientdagen den 

27. marts blev også aflyst. Hermed sluttede sæsonen 2019/2020. 

I juni måned blev der udsendt programmer til den nye sæson 2020/2021. Nu var det så spændende hvor 

mange der meldte sig ind igen, på grund af Covid-19. 

Da sæsonen startede 1. september, manglede der ca. 100 børn. De voksne var lidt tilbageholdne i starten, 

men de kom hurtigt, og her kom faktisk lidt flere end i den tidligere sæson. 

Den 25. oktober måtte vi så lukke alle voksenhold ned frem til 22. november. Børneholdene fortsatte. Den 

6. december blev alle børnehold lukket, og den 9. december måtte vi så igen lukke alle voksenhold. 

Efter nytår var alle skoler og haller fortsat lukkede, så ingen kunne komme i gang igen. 

Fra sidst i januar og frem til udgangen af marts gik Instruktørerne på børneholdene så i gang med 

onlinetræning, og alle voksenhold fik tilbud om udendørs træning i marts og april. Nogle hold var på 

”græs”, andre gik ture med indlagte øvelser, så alle blev rørt.  

Orientdagen 27. marts 2021 blev også aflyst. 

Nå, men det var så lidt om sæsonen 2020/2021. Så nu er det spændende, hvad september vil bringe os.  

Så vil jeg gerne takke alle instruktører, hjælpeinstruktører, holdledere samt gymnastikudvalget for en 

udfordrende sæson. 

Og til slut er der kun tilbage, at takke bestyrelsen for samarbejde i 2020, og håbe på at alt må se lysere ud 

2021/2022. 

/Elisabeth 

 

 


