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Årsberetning 2020 

Vi kan ikke sige 2020 uden at vi alle tænker Covid-19. Covid-19 har siden marts2020 fyldt og fylder 
stadig meget.  

I 2020 startede, alle hold som de plejer, første uge i januar, efter en velfortjent juleferie.  

Knap var året startet, før foreningens 2 konkurrencehold, Stortrampolin og Teamgym, stod klar i 
konkurrencedragterne. Stortrampolin startede året op med konkurrence på hjemmebane, 2 
fantastiske dage med flotte præstationer og placeringer.  

Også TeamGym var klar fra årets start. 4 hold deltog i Randers til Jysk-Fynske meterskaber, her 
blev det til flotte placeringer fra gymnasterne.  

Sidst i februar, stod TeamGym for første gang, for afholdelse af stævne på hjemmebane, eller 
næsten hjemmebane - Stævnet blev afholdt i Farsø. Der var fra instruktørerne, gymnasterne og 
ikke mindst forældrenes side, lagt et stort stykke arbejde i både forberedelserne og i selve 
afviklingen af stævnet. Flot arbejde af alle omkring den opgave.  

Udover konkurrencerne, har der som altid været afholdt arrangementer i Aars Gymnastikforening.   

I januar, deltog foreningen i Fitness Tryday, en landsdækkende begivenhed, som kort fortalt er en 
dag, hvor foreningen har mulighed for at vise de hold, der tilbydes i foreningen. Vi deltog med 5 
forskellige voksenhold, hvor både nuværende og ikke medlemmer, havde mulighed, for at deltage. 
En dejlig dag, med glade instruktører og deltagere, og hvor flere deltog i både 2 og 3 timer.  

1.februar var Idrætscenter Østermarken arrangør for et 12 timers spinning event i samarbejde 
med BFC Bike Event. Udover, at vores spinning instruktører fik testet deres udholdenhed, stod vi 
klar i springsalen med en redskabsbane, hvor børn og barnlige sjæle kunne boltre sig, imens deres 
forældre svedte i sadlen. 

Februar bød på noget helt nyt - Girls Night Out. En fredag aften, med dans i høje hæle, det lyder 
måske ikke af noget særligt, men når det samtidig skal gøres med stil, power og ynde, så bliver det 
svært. Aftenen sluttede af, for dem der havde lyst, med tapas, vin og hygge. Et arrangement, som 
flere af deltagerne har forslået som en tilbagevendende begivenhed.  

Gymnastikaften blev, som vi ”plejer” afholdt onsdag i uge 9. Traditionen tro, havde vi inviteret 
elevhold fra Himmerlands Ungdomsskole, Himmerlandscentrets Idrætsefterskole, Bjergsnæs 
Efterskole samt nogle af foreningens egne hold, og som altid leverede alle hold nogle flotte 
opvisninger.   
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Det blev marts og ALT blev på ingen tid vendt op og ned.  

DGI’s Forårsopvisning som vi afvikler i samarbejde med DGI Nordjylland, Vester Hornum 
Gymnastikforening og Ullits Gymnastikforening, blev en af de første opvisninger som desværre 
blev aflyst. Opvisningen afvikles altid over 2 dage, fredag og lørdag, men grundet det store 
deltagerantal, var en afvikling ikke muligt. Vi glæder os til, at vi igen i 2022 kan afvikle opvisningen.  

Også vores egen forårsopvisning 14. marts måtte aflyses. Vi i bestyrelsen håbede til det sidste, at 
afviklingen på en eller anden måde blev muligt, men onsdag den 11. marts ”lukkede Danmark 
ned”, og så var en afvikling ikke muligt. Vi måtte som bestyrelse skuffe mange instruktører og 
gymnaster, som alle havde glædet sig til, at vise, hvad de havde lært, og hvor meget gymnasterne 
rykker sig i løbet af en sæson.   

Under normale omstændinger ville vi starte sommerhold op ugen efter opvisningen, det blev der 
ikke, grundet restriktioner og nedlukning, noget af i 2020, dog startede nogle voksenhold op, da 
det var muligt, at mødes udendørs med 10 personer inkl. Instruktør. 

Gymnastikskolen har vi i 6. år afholdt mandag til onsdag i første uge, af skolernes sommerferie. 
2020 blev ingen undtagelse, arbejdsgruppen havde is i maven, og startede planlægning af de 3 
dage, før end de vidste om det blev en realitet at gennemføre. Og heldigvis kunne vi sidst i juni, 
lukke dørene op for 37 glade og forventningsfulde børn. De 3 dage blev afviklet efter retningslinjer 
og anbefalinger i forhold til Covid-19.  

2. august åbnede tilmeldingen til sæson 20/21. En sæson, der var ændret i forhold til tidligere, da 
vi som noget nyt, havde ændret de 2 sæsoner til en lang sæson. Ændringen omkring sæsonen blev 
taget godt i mod, hvorfor denne model går videre til næste sæson.  

Fra sæsonstart i august og til vi midt december desværre, igen blev lukket ned, har vores 
instruktører, gymnaster og forældre skulle forholde sig til mange restriktioner, forsamlingsforbud, 
håndsprit, rengøring af redskaber, afstand og mundbind. Det har til tider ændret sig næsten fra 
dag til dag, hvad myndighederne anbefalede, og hvordan restriktionerne ændrede sig, derfor skal 
der til jer alle lyde en stor tak fra bestyrelsen, for den måde, at håndtere dette på.  

Selvom vi snakker om det forsvundne år, og at 2020 betød ingen aktivitet og nedlukning, kan vi se 
tilbage på et år, hvor der har været aktiviteter, men naturligvis ikke i den grad vi gerne havde set.  
Udover egne aktiviteter, har vi også deltaget i Kimbrerfesten, som afholdes i september og været 
med på et par aktiviteter arrangeret af Liv i Byen.  
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Om lidt står sommerferien får døren og inden vi får set os om, lukker vi dørene på til en ny sæson, 
som forhåbentlig bliver så tæt på normal som muligt, altså uden alt for mange restriktioner.  

I samarbejde med Idrætscenter Østermarken og de andre foreninger/klubber i centret, arbejdes 
der stadig videre, med ønsket om en udvidelse i centret, i form af et springcenter, dette arbejde er 
der gang i og det fortsætter, da et sådan projekt ikke er færdig arbejdet fra den ene dag til den 
anden.  

Er alt i Aars Gymnastikforening så også så rosenrødt og godt som det lyder, både ja og NEJ. Vi står 
sommetider i situationer, vi kunne ønske anderledes. Eksempelvis, har vi i år et fantastisk 
instruktørteam som ønsker, at stoppe i foreningen efter denne sæson. Heldigvis blev vi kort efter 
denne udmelding til holdet og forældre, kontaktet af en gruppe af forældre, som gerne ville 
arbejde på, at finde instruktører, og på den måde, kunne fortsætte holdet til august. Denne 
opgave har dog vist sig, ikke at være så let. Så det har betydet, at vi i går (8.juni) desværre måtte 
meddele forældre og gymnaster på TeamGym, at dette hold ikke er at finde på holdplanen til 
august. Vi i bestyrelsen vil gerne takke forældregruppen, for det store stykke arbejde de har lagt i 
det arbejde, og tak for samarbejdet til de møder vi sammen har holdt.  

Noget af det vi i bestyrelsen vil sætte fokus på det næste år, er at få flere frivillige med på holdet. 
Når vi nævner frivillige, er det ikke kun instruktører og hjælpeinstruktører, men også frivillige til 
vores udvalg og arbejdsgrupper. Som nævnt sidste år til generalforsamlingen, har vi som forening 
brug for flere hænder. Det er desværre blevet rigtig svært, at finde frivillige, om det er tiden, 
opgaverne eller hvad det er der gør det, ved vi ikke? Men netop grundet denne udfordring starter 
vi et samarbejde op med DGI Nordjylland, som forhåbentlig kan hjælpe os med noget sparring og 
gode ideer til, hvordan denne opgave kan gribes an.  

Udover de frivillige hænder, vil vi naturligvis blive ved at udvikle foreningen, så den matcher 
holdene med udbud og efterspørgsel. Vi vil fortsat sende vores dygtige instruktører på kursus og 
uddannelser, så de også dygtiggør sig og følger med tidens trend.  

Her til sidst vil jer gerne sige tak til alle de fantastiske instruktører og hjælpeinstruktører, I gør et 
uvurderligt stykke frivilligt arbejde, tak til vores udvalgsmedlemmer, tak til Lene og Brian her fra 
Idrætscenter Østermarken, tak til Lotte Kappel, DGI, du har været en stor støtte for os. Sidst men 
ikke mindst TAK til hele bestyrelsen for det gode samarbejde, og de mange og til tider lange møder.  

 

Aars. 9. juni 2021 – Formand Pernille Jakobsen 

  


