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Beretning for 2020 
 
Medlemstal 
Nyvest Atletik havde pr. 31/12-2020 i alt 102 medlemmer, hvilket er en nedgang på 20 
stk. i forhold til 2019, hvor tallet lå på 122 stk. Af de 102 medlemmer er 15 under 25 år 
og 9 æresmedlemmer.  
De medlemmer vi har mistet i forhold til 2019, er primært dem, der har været medlem 
af afdelingen for at kunne benytte sig af motionsrummet. Hallen og motionsrummet har 
været mere eller mindre lukket det seneste år pga. corona.  
Herudover er rulleskøjteløbere stoppet. Ildsjælen, der opstartede rulleskøjtetræningen, 
flyttede over og det lykkedes ikke at finde en der helt kunne løfte opgaven efter ham. 
Og så kom coronaen…   
 

 

I 2020 nåede vi at holde medlemsmøde i februar 2020 og i marts tog Corona for alvor 
fat som en pandemi. Vi aflyste indendørstræningen den 9. marts og den 11. marts 
lukkede alt mere eller mindre ned.  
Nyvestløbet var klar til afholdelse den 14. marts. Det blev selvfølgelig også aflyst, 
hvorefter vi begyndte at se på datoer for afholdelse af forårets løb i efteråret. Og den 
situation står vi fortsat i – her godt et år efter. 
 
Bestyrelsen tog konsekvensen og aflyste alle officielle løb indtil Onsbækløbet 2021, 
der afholdes den 1. torsdag i august. Den plan følger vi fortsat.  
 
Vores træningstilbud = træning i skoven, har fulgt de til enhver tid gældende corona-
restriktioner. Dvs. fra at være aflyst, til kun ophold udendørs i mindre grupper, til at må 
benytte faciliteterne i Planteskolen igen med forholdsregler. 
 
Folk har været gode til at mødes i små lukkede grupper og få motioneret under 
nedlukningen. 
 
2020 var planlagt til at være store rejseår med flere planlagte klubture. Der skulle have 
været tur til Kalkmineløb med Strandløberne og ØB, Broløbet over Storebælt, CPH 
Half, Stralsund og Vasaløbet. Alt aflyst.  
Vi satser på som minimum at komme afsted til Stralsund til efteråret, men lad os nu se. 
 
 
Aktiviteter 
Det lykkedes at få afholdt vores klubmesterskaber i 2020 og en efterfølgende 
sommerfest, hvor Nina Pedersen kunne kåres som klubmester. 

 

 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Medl. 42 50 54 56 57 57 61 61 76 107 103 114 136 137 122 107 125 129 125 122 104 



 
Idrætsmærketræningen fik vi også gennemført og det med de faste deltagere. Mere 
herom senere, når der uddeles mærker.  
 
I efteråret havde vi et arrangement, hvor vi tog Højlyngsstien i tre etaper i løb eller 
gang med lidt ekstra forplejning efterfølgende. Tak til John Berlin for initiativ og 
medarrangering.  
 
Udover at få kåret en klubmester, blev det meget sparsomt med mesterskaberne. Der 
blev dog afholdt BM Halvmarathon og her blev det til mesterskab både på herre og 
damesiden, idet Nikolaj og undertegnede var først over stregen (for de deltagere, der 
deltog i mesterskaberne). Der er formentligt flere mestre i de forskellige aldersgrupper, 
men SÅN’s hjemmeside har desværre været nede, så der er ikke adgang til 
resultaterne.  
 
 
Klubtøj 
Det nye klubtøj har været længe undervejs - godt hjulpet afsted af lidt coronakrise. 
Men det er nu ved at lykkes og der vil blive fremvist tøj efterfølgende og mulighed for 
bestilling.  
 
 
Nyvest IF 
Nyvest IF´s hovedformand Pia Frost Jensen har valgt ikke at genopstille. Der har 
været gjort et større stykke arbejde for at finde en afløser bla. via avisannoncer mv.  
I hovedbestyrelsen har der samtidig været en diskussion omkring fremtiden – skal vi 
have en hovedformand eller skal vi i stedet være små selvstændige afdelinger?  
Vi har jo helt opdelte afdelinger med særskilte bestyrelser og økonomi. At der har 
været gjort et stykke arbejde for at finde en ny formand, skyldes bla. fællesskabet i 
forhold til at repræsentere idrætsforeningen udadtil, afholdelse af arrangementer som 
loppemarkedet, tilknytningen til centret og for ikke at lægge for mange opgaver over på 
de mindre afdelinger.  
 
I atletiks bestyrelse har vi stemt for, at hvis der kan findes en ny hovedformand, så gør 
vi det. Vi ønsker dog ikke, at ”lokke” en ny formand til vha. en større eller mindre 
aflønning. Det er svært at få folk til at sidde i et hovedudvalg i forhold til i afdelingernes 
udvalg, hvor arbejdsopgaverne er lidt mere håndgribelige. Vi forventer, at vi på sigt går 
imod at blive selvstændige afdelinger, og så kan vi lige så godt tage skridtet nu.   
 
 
Frivilligt arbejde 
Tak til dem der har hjulpet til i løbet af året. Nu har vi ikke haft arrangementer, men der 
bliver gjort rent i Planteskolen, græsset bliver slået osv. Vi er i bestyrelsen meget glade 
og taknemmelige for at medlemmerne støtter op og hjælper til. Og vi håber, at I er på 
banen, når der for alvor kommer gang i aktiviteterne igen. 
 
Det bliver bla. til loppemarkedet, forventes gennemført i august i år. Her kommer vi til 
at skulle hjælpe lidt mere til i forbindelse med klargøring til loppemarkedet.  
 
Loppemarkedet blev aflyst sidste år, men der er blevet solgt loppesager det seneste 
års tid. Nyvest har en stand i Sparloppen, hvorfra der bliver solgt en del. Derudover 
bliver der solgt møbler via Bornholmermarkedet.  



En stor tak til Rasmus og Marcus for at passe Sparloppen og til Henrik og Jeanne for 
at sælge via Bornholmermarkedet. Og selvfølgelig også en stor tak til Konrad, der er 
med til at indsamle effekter. Det betyder, at vi trods alt får lidt penge i klubkassen. 
  
 
Afslutning 
Der er ikke tvivl om, at coronaen har betydet en væsentlig nedgang i klubbens 
aktivitetsniveau. I bestyrelsen har vi fokuseret på medlemspleje for at medlemmerne 
skulle føle at der stadig var en klub, selv om vi ikke var så aktive. Det har kostet lidt 
penge til forplejning som fx. ved Etapen og turen på Højlyngsstien. 
   
Flexerne er kommet godt i gang igen efter genåbningen, mens det har knebet noget 
mere for de øvrige løbere. Vi håber at se nogle flere i skoven efterhånden som 
genåbningen skrider frem og der kommer gang i flere aktiviteter. Tak til Lis Dahl for 
styring af flexerne.  
 
 
1971 – 2021 
Atletikafdelingen blev etableret i 1971. Dvs. at vi i år kan fejre 50-års jubilæum. Vi 
håber at kunne fejre vores jubilæum på behørigvis senere uden at være begrænset af 
for mange restriktioner. Vi har diskuteret forskellige muligheder i bestyrelsen, men det 
har været vanskeligt at planlægge i denne coronatid.  
I første omgang satser vi dog på, at vi kan fejre os selv ved sommerfesten sidst i 
næste måned.  
 
Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at komme med input, forslag, ris og 
ros til klubarrangementer, træning, ture etc.  
 
 
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.  
 
 
 
 
 
 
 


