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Kære Medlem af Odden Gymnastik- og Idrætsforening. 

Så er året 2020 ved at rinde ud og her på falderebet, vil foreningen gerne komme med lidt information. 

I marts måned blev Danmark som bekendt lukket helt ned, hvilket desværre medførte en aflysning af 
forårets gymnastikopvisning, til stor ærgrelse for såvel udøvere som trænere. Ligeledes blev fitnesscenteret 
lukket ned, hvilket betød at den indendørs fysiske udfoldelse blev meget begrænset og ikke eksisterende. 
Heldigvis blev der genåbnet i små etaper, hvilket førte til, at vi igen kunne træne i vores fitnesscenter, i 
begrænsede forsamlinger.  

Så startede en ny sæson op i september, hvor alle trænere gik til opgaven med ny energi og store 
forventninger til den kommende sæson, selvom sæsonstarten medførte ekstra opgaver i forhold til 
afspritning af redskaber m.m. af trænerne. - Men kort efter opstarten begyndte Covid19 igen at ”røre” på 
sig, og et nyt forsamlingsforbud blev indført i slutningen af oktober. Her blev især de voksne medlemmer 
berørt, da der kun må trænes grupper på max. 10 personer. Foreningen har derfor, på nogle hold, 
gennemført træningen ved at trænerne lavede tilmeldingsordninger og lodtrækninger, såfremt der var over 
10, som ønskede deltagelse på holdet. Det har været et stort arbejde for vores trænere, som foreningen 
takker for.  

Nu står vi her så igen, dog denne gang med en delvis nedlukning af Danmark, men som betyder, at vores 
foreningsaktiviteter pt. er indstillet frem til 3. januar 2021. Det er vi rigtige kede af! Forsamlingsforbuddet 
på max. 10, er gældende frem til d. 28. februar 2021, hvorfor vi desværre forsat må gennemføre 
voksenholdene med tilmeldinger til træningerne. Dette indebærer også, at vores tradition om fastelavn i 
hallen aflyses, da vi ikke vil kunne gennemføre det, indenfor reglerne om forsamlingsforbuddet.  

Vi takker alle jer medlemmer for jeres forståelse for, at vi, indtil nu i denne sæson, kun har kunnet 
gennemføre vores træning i begrænset omfang og for nogle i meget begrænset omfang eller slet ikke er 
kommet i gang. Vi håber, at I fortsat vil bakke op om foreningen og genoptage træningen, så snart 
muligheden tilbyder det. Jeres interesse og medlemskaber er altafgørende for foreningens eksistens.   

Vi slutter vores medlemshilsen med at ønske jer en rigtig 
glædelig jul, samt et lykkebringende Nytår, hvor vi 
forhåbentlig kan komme på afstand af Covid19 og få en 
normal hverdag igen.  
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