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Jubilæumssæsonen startede i første uge i september. Vi 

kom godt i gang med herrerne og Team Vidar om 

mandagen. Tirsdag startede så 22 friske damer på Mix 

holdet, holdet var et mix af Funktionel Holdtræning og 

DameMotionsholdet. 

Men så begyndte udfordringerne – flere onsdage var blevet 

annulleret, da skolen skulle bruge salen til forældremøder, 

da de pga. Corona den gang ikke måtte være mere end 50 

samlet. 

Men så kom næste udfordring, for pga. rotter blev så flere 

uger annulleret. Forvaltningen var dog meget behjælpelige 

med at finde andre tider til os. 

Vi fik 4 timer på Gl. Lindholm skole. En til herreholdet, en 

til Team Vidar, en til Mix Holdet og en til yoga. Men 

timerne var ikke lige de samme tider som vore normale 

timer, plus at Gl Lindholm ligger noget længere væk. Det 

gjorde at ikke alle fandt over til træningen. 

Vores Capoeira hold trænede i den tid privat hos Maj. 

Det skal dog siges at vi blev modtaget med en meget 

positiv og hjælpsom ånd. Vi var der en månedstid inden vi 

igen kunne komme tilbage til Sønderbroskolen hvor 

rotterne var væk. 

Men så kom den næste udfordring, for så måtte vi ikke 

være mere end 10 personer samlet pga. Corona. Det løste 

vi fint med mandagsholdene, da vi jo havde begge sale, og 



med en lille åbning kunne gennemføre træningen samtidig 

i to hold. 

Tirsdag delte vi så Mix holdet op i to grupper, med første 

hold kl. 17 og andet hold kl. 18. 

Sådan fortsatte vi til uge 50 hvor vi alligevel skulle holde 

juleferie. 

Og så kom udmeldingen om at fra uge 51 lukkedes så al 
indendørs sport ned pga. corona. 

Vidars store Seniorhold, som de sidste år havde ca. 100 

tilmeldte og hver gang kunne samle mellem 70 og 80 

friske gymnaster skulle jo træne hele denne sæson i 

Stadionhallen, da Idrætshallen skulle have nyt tag. Vi 
skulle dog kunne komme tilbage til januar, men!!!! 

Corona har så også gjort at kun ca. 40 gymnaster har 

meldt sig til holdet denne sæson, men de kommer tilbage, 
har flere fortalt mig.  

I stadionhallen måtte vi også være kreative pga. 

restriktioner. Her delte vi så banen op i tre, en hed Volley, 

en anden gymnastik og den sidste var Speedminton og 
Boccia. Her var vi godt 25 til træning. 

Vi må her også lige nævne, at Vidar havde satset på at 

tilbyde et Familiehold med leg for børn og voksne, et hold 

for unge piger: K pop dance og et Cross Dance hold. Disse 
hold er sat på standby indtil vi får normale tider. 

Restriktionerne har også sat en bremse for at fortsætte 
træning til udgangen af februar. 

Men udfordringerne er ikke stoppet endnu !!!!!! 

 



for her i uge 3 fik vi så meddelelsen om at vi skulle rydde 

vores rum på Sønderbroskolen, da salene nu skal 
renoveres. 

Kommunen var så igen behjælpelig med at finde et 

depotrum, hvor vi kunne have alle vores redskaber 

stående. Det blev i FDF huset på Mylius Erichsens Vej. Og 
Hasseris Flytteforretning klarede flytningen for os. 

Herefter tilbød vi så medlemmerne at træne udendørs i 

Golfparken hver mandag. Det blev til mange spændende 

timer med opvarmning og gåture i det fri. Vi havde hver 

gang godt 25 deltagende, ca. 40 medlemmer var med i alt. 

Den sidste træning udendørs sluttede sidste mandag i maj, 

hvor der blev hygget, spist den medbragte mad og 

snakket. Det var tydeligt at det sociale gav alle en positiv 
oplevelse. 

Under udetræningen fik jeg pludselig en positiv opringning 

af DGI. Vidar var blevet nomineret til Årets Forening i DGI 

Nordjylland. Et skønt klap på skulderen i en mærkelig tid 
for alle.  

Det blev til en 3. plads og 2000 kr. som vi kan bruge ved 
landsstævnet i Svendborg sommeren 2022. 

Vidar har heller ikke dette forår kunnet afholde 

generalforsamling. Den nuværende bestyrelse har på sit 

møde i august 2021 sagt ja til at fortsætte indtil vi igen 

kan afholde en normal generalforsamling. Dette er jeg som 
formand meget taknemmelig for. 

Tak til alle sponsorer og alle som har hjulpet i denne meget 

underlige tid. Tak medlemmer fordi I stadig føler at Vidar 
er den forening I vil støtte. Og tak til bestyrelsen. 

Som vores borgmester tidligere har udtalt: I Vidar er 
der sammenhold og en god holdånd.  



Ord som jeg er meget enig i. Jeg har selv været 

tilknyttet andre foreninger i min tid som gymnast, og 
ingen forening har betydet mere for mig end Vidar. 

 

Efter sommerferien er vi nu klar til at starte en ny sæson, 

Vidars nr.86. Starten her har dog også budt på 

udfordringer, for vi kan jo ikke komme tilbage til 

Sønderbroskolen næste sæson. Vi har måttet skære ned på 

flere hold, og denne sæson tilbyder vi: Herreholdet, og 

Team Vidar tider på Seminarieskolen i hallen, hver torsdag 

18 – 20.30. Og Mixholdet tirsdage 17 – 19 også på 

Seminarieskolen i Gymnastiksalen. Og så Vidars store 

Seniorhold skal igen træne i Idrætshallen Østre Alle 
torsdage 12 – 14. 

 

I skrivende stund, efter 2 ugers start er jeg meget 

optimistisk mht. antallet af medlemmer. Vidar seniorhold 

har begge gange været over 70 deltagere, og hvor er det 

fantastisk at se og møde dem igen, og også se at mange 
nye er kommet. 

 

VIDAR KAN – VIDAR GIVER IKKE OP 

  

 

 


