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Denne beretning bliver forholdsvis kort, da den vedrører en periode, der for længst er overstået og 
hvor aktivitetsniveauet desværre blev meget begrænset af den verdensomspændende Corona-
pandemi.  
 
Året 2020 startede helt normalt, men 11. marts blev Danmark lukket ned for at begrænse 
smittespredningen. Men det var det var kun i 14 dage, så det gik nok…. Vi ved alle hvordan det gik 
siden. 
 
Træninger, opvisninger på hele øen, forårsaktiviteter, afslutning, mv. - alt blev aflyst! – først i korte 
perioder og senere med lidt længere horisont.    
Beslutningerne blev taget ud fra myndighedernes anbefalinger og fra situation til situation, som 
krævede at bestyrelsen hele tiden holdt sig opdateret på regler og løbende vurderede situationen og 
informerede instruktører og aktive – et stort arbejde, som ikke er kernekompetencer i en frivillig 
idrætsforening. 
 
Lidt lyspunkter var der i løbet af året☺. 
En af vores instruktører Helene Koefoed, fik tildelt DGI-Bornholms U25-pris for unge engagerede 
under 25 år.  Hun har samtidig med gymnasium, arbejde og egne fritidsaktiviteter fastholdt at 
bidrage i Nyvest – både som instruktør og organisatorisk. Også en tak fra Nyvest side, med håbet 
om, at Helenes engagement kan inspirere flere til at fortsætte trænergerningen indtil de flytter fra 
øen.  
Vi mangler i stigende grad instruktører, der kan tage over fra dem, der har været i gang i mange år. 
 
Instruktørmangel bevirkede, at vi til sæson 20/21 ikke kunne oprette Ultra og RH6. Vi blev også 
nødt til at slå RH1 og RH2 sammen for at få trænerkapacitet nok – en udvikling alle må hjælpe med 
at vende. 
Heldigvis var der et par vokseninstruktører, der tog initiativ til at tilbyde Naturtræning i 
Præsteskoven i august og september – en god optakt til sæsonen. 
 
Sæsonen startede i september med antalsbegrænsninger på holdene, sprit, aftørring af redskaber, 
mundbind og koordineret holdskift i hallen. Men vi var i gang og glade – lige indtil sidst i 
november, hvor smitteniveauet igen lukkede aktiviteterne.  
Det endte med at resten af sæsonen blev aflyst og ikke mindst endnu en aflysning af 
forårsopvisningerne. Det er demotiverende for trænerteamet og gymnasterne og der ligger en stor 
opgave i at komme i gang igen! 
 
Når vi er så langt i 2021, som vi er, kan vi løfte sløret for at vi har et par instruktører på Yoga-
kursus, så det bliver et tilbud til efteråret.  
   
Der er grund til her at takke bestyrelsen, som trods det lave aktivitetsniveau, har haft en meget stor 
opgave med hele Coronahåndteringen og med at formidle entydig information om, hvordan vi 
håndterede situationen –  tak for indsatsen.  
 
 
På bestyrelsens vegne 
Jesper Lund Koefoed 


