
 

 

Årsberetning 2020/2021 – af formand Charlotte Madsen 

 

For 2. år i træk må jeg desværre starte med at sige, at denne sæson også har været præget af 

Coronasituationen, og det betød desværre også, at vi ikke fik afholdt gymnastikopvisning i 2021.  

På grund af de mange aflyste træninger i første del af 2021 valgt vi, at forlænge sæsonen frem til og med 

maj måned, så både gymnaster og trænere kunne få indhentet nogle af de træninger der var blevet aflyst 

pga. Corona.  

Vi valgte, at tilbyde gratis træninger i månederne juni, juli og august på de voksenhold, hvor instruktørerne 

havde mulighed for at fortsætte træningen henover sommeren. Træningerne blev udbudt som event og var 

gratis for alle – og ikke medlemmer, således at man havde mulighed for, at afprøve de forskellige tilbud. 

Her var der god opbakning til alle træningerne.  

Henover sommeren blev der i bestyrelsen arbejdet MEGET ihærdigt for at få skaffet trænere, 

voksenhjælpere m.v. til alle holdene og det hele lykkedes i 11. time, således at vi ved åbningen af 

tilmeldingerne den 9. august 2021 for sæsonen kunne udbyde hele 30 forskellige hold, desværre har vi 

efterfølgende måtte lukke 2 hold pga. manglende tilmeldinger.  

Mange tilmeldte sig hurtigt de forskellige hold og enkelte hold blev hurtigt fyldt op. På trods af, at Corona 

har fyldt meget hele året, har mange tilmeldte sig foreningens hold, men vi har desværre kunne konstatere 

en nedgang i medlemstallet på ca. 150 i forhold til sidste år.  

Vi kunne igen i denne sæson tilbyde et nyt hold, Plus Qvinder – et hold for kvinder som er lidt ekstra 

polsterede og som har lyst til at have det sjovt og træne med ligesindende. 

Der er blevet taget rigtigt godt imod dette hold.  

Sæsonen startede planmæssigt op den 6. september 2021 og selvom der på daværende tidspunkt ikke var 

coronarestriktioner valgte vi, at fastholde brugen af håndsprit ved indgang til træningen og efter træningen 

samt rengøring af redskaber. 

I oktober afholdte foreningen et event for 60+ gymnaster. Her var der rigtig god tilmelding, hvor de 

fremmødte blandt andet fik prøvet floorball og smart træning og sidst, men ikke mindst, fik drukket kaffe 

og hygget sig.  

Efteråret var lidt præget af gymnaster og trænere der blev ramt af Corona og fra midten af november 2021 

blev vi desværre nødt til, på grund af meget høje smittetal i Holbæk kommune, at lukke ned for træningen 

på alle børnehold. Træningen på voksenholdene fortsatte, dog med fremvisning af coronapas. 

Træningen for børneholdene startede kort op i december men måtte desværre lukke hurtigt ned igen.  

De høje smittetal i november måned betød desværre også, at den årlige tur til Vejtrup Idrætsefterskole 

blev aflyst igen, men vi er allerede nu i gang med at lave en aftale for 2022.  

 

 



 

 

Juleafslutningen blev igen i år ramt af aflysning på grund af Coronasituationen, men julemanden kom 

alligevel forbi og delte via drive in godteposer ud til børnene.  

De overskydende godteposer valgte foreningen, at donere til STOP SPILD Lokalt, som hvert år samler 

overskydende madvarer ind den 23. december, som uddeles til trængende familier i Jyderup. 

Opstarten af sæsonen i 2022 flyttede vi en uge, så vi var sikre på, alle kunne starte sikkert op på træningen 

igen fra den 10. januar 2022.  

Herfra er træningen forløbet uden aflysninger pga. Corona og i lighed med tidligere har vi valgt at bibeholde 

afspritning af redskaber samt håndsprit ved indgang til træningen.  

I løbet af året er alle foreningens redskaber blevet gennemgået af PE-redskaber, og enkelte redskaber er 

efterfølgende blevet repareret.  

Foreningen har indgået en sponsoraftale med EDC mægleren, hvilket har betydet, at alle foreningens 

trænere, hjælpere, unge hjælpere m.v har fået nyt flot træningstøj.  

I weekenden den 4. – 6. marts afholdte DGI forårsopvisning i Kalundborg Hallerne og her deltog foreningen 

med 4 hold, som alle leverede en flot opvisning. Det var for de fremmødte dejligt igen at mærke 

stemningen i hallen og få set og oplevet flotte opvisninger.  

Vi ser alle frem til lokalopvisningen, som i år er flyttet hen til den 2. april 2022 – det er her planen at vi vil 

gøre dagen ekstra festlig og god for alle.  

 

Her til slut vil jeg takke alle instruktører, hjælpeinstruktører (unge som voksne), kontaktpersoner, og øvrige 

hjælpere. Uden Jeres omstillingsparathed og gå-på mod ville det ikke have været muligt at kunne tilbyde 

alle de hold vi har samt fortsætte træningen trods indblanden fra Corona´en .  

 

Jeg vil også gerne takke vores sponsorer for deres støtte til Jyderup Gymnastik. Uden deres støtte  var der 

meget som ikke kunne lade sig gøre.   Deres støtte er også medvirkende til, at vi kan tilbyde børn af mindre 

bemidlede familier, mulighed for at gå til gymnastik.  

Så derfor - husk at støtte vores lokale sponsorer. 

 

Tak til medlemmerne for at bakke os op på trods af de forskellige udfordringer der har været igennem 

sæsonen.  

 
Til allersidst vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse for indsatsen det sidste år. Vi har haft masser at se til 

og næste sæson bliver mindst lige så spændende – forhåbentligt helt uden Corona og medfølgende 

restriktioner.  

 

Tak for i år – jeg glæder mig til, at vi alle mødes i hallen til lokalopvisningen og igen i den nye sæson.  

 

 


