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Indendørs sæsonen sluttede brat i år, da coronaen gjorde sit indtog – ikke 

kun hos os – men i hele verden. Vi må sige, at sådan en situation har vi aldrig 

prøvet før, og vi kan intet gøre ved det. 

Men lidt andet er der da sket i det forløbne år. 

 

Medlemsmæssigt har vi haft en større nedgang end tidligere, og det kan der 

være mange årsager til. Men bl.a. er der mange tilbud til ældre her i Hammel. 

  

Som I jo fandt ud af, fik vi ikke vores gamle torsdags tid kl. 13. Vi må rette ind 

efter skolerne, og må nok se i øjnene, at vi fremover ikke får den tidlige 

træningstid, vi ellers har været heldige at have i mange år. Men sådan er det. 

Og det går jo også vældig fint med den nye tid. 

 

Vi sluttede gymnastik sæsonen i april 2019 med, at Anne Vils Møller fra 

gymnastikafdelingen gav os en smagsprøve på pilates, og så sluttede vi 

traditionen tro med fællesspisning i cafeteriet. 

Vi skulle også have haft en lille seance i år, men både det og 

fællesspisningen, satte coronaen også en stopper for.  

Vi håber, det lader sig gøre næste forår. 

 

I december – inden juleferien – var Birthe og Steen så venlige at tage sig af 

lidt underholdning, hvor vi både dansede og gjorde gymnastik. Dejligt at nogle 

af vore egne vil gøre noget ekstra, så vi kan få lidt underholdning. 

 

Vi regner med, at vi får de samme tider igen, når vi starter den nye sæson. 

Men det hører I alle mere om. 

  

Krolf: 

I juni og august havde vi traditionen tro træf med inviterede klubber og vores 

eget klubmesterskab med efterfølgende spisning. Altid gode og velbesøgte 

arrangementer. 

Kommunen gav tilladelse til, at vi kunne etablere en ny opkørsel til 

krolfbanen, og det har vi så gjort her i foråret, og det var der virkerlig behov 

for. 

Vores bord- og bænksæt er ved at være slidte, og vi har søgt penge hos 

Nordea Fonden til nye. Vi fik 5.000 kr. Men de strækker slet ikke, så vi prøver 

at finde andre steder, vi kan søge. 

 



I løbet af sæsonen har vi hjulpet ved flere Hammel GF arrangementer – 

Hestemarked m.m., hvor vi tjener lidt penge til at forsøde klublivet med. 

Sidste afregning var på 16.000 kr. – FLOT !! 

 

Til slut vil jeg takke alle jer, som giver en hånd med i dagligdagen både i 

hallen, på krolf banen og til fællesarrangementerne i hallen. Der er mange 

ting, som skal gøres, og det er SÅ dejligt, at I er så mange, der har bidraget 

med at bruge jeres tid på at hjælpe. En stor tak for det. 

 

Også bestyrelsen vil jeg sige tak til for godt samarbejde. Vi har altid nogle 

gode og konstruktive møder. 

Tak for det. 

 

Og så til slut vil jeg bringe en RIGTIG STOR TAK til dig Jens Otto Sloth for 

den kæmpe store indsats du har gjort i alle årene, hvor der har været Unge 

Ældre. Det er blevet til rigtig mange timers arbejde både fysisk og i 

bestyrelsen for klubben. Nu har du imidlertid valgt at stoppe, og derfor vil jeg 

overrække denne gave som tak. Når nu du får så megen fritid, og I er flyttet  

’’til jorden’’, så tænker vi, du kan få god gavn af gaven. 

Skal vi give Jens Otto en hånd ! 

 

 
 

Hammel den 29. juni 2020 

Lene Skouborg 


