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Beretning social og breddeudvalg 2020 
Andreas Bengaard, Anja Lunde, Nina Højris 
 

Efter et år præget af corona, hvor fysiske sociale aktiviteter har været frarådet i store perioder, må det 

siges, at der ikke er så meget at berette om fra social og breddeudvalget, som vi kunne ha’ ønsket. 

Situationen har krævet, at vi måtte tænke i nye baner for at holde fast i det sociale liv, hvor især Nina 

har prøvet at få folk med på online cykeltræning på Zwift. Det har været og er rigtig hyggeligt, at 

kunne snakke sammen via messenger eller discord under op- og nedvarmning og i mellem 

intervallerne.  

 

Ud over at mangle hep, high five og målstregskrammere til stævner, måtte vi desværre også undvære 

vores højt elskede julefrokost, da det ikke var muligt at afholde med coronarestriktionerne. 

Fællesspisningen om onsdagen har heller ikke været en realitet, hvilket især Anja har været ked af, og 

hun har i stedet huset et par komsammener i haven i forbindelse med cykeltræningen.  

  

Som kompensation for forårets nedlukning arrangerede vi en grillaften ved klubhuset den 10. august. 

Rekordmange mødte op, og der blev hygget med snak på kryds og tværs, god mad, spil og kåringer. 

 

Vi har i år gjort en særlig indsats for at skaffe nogle økonomiske midler til at gøre klubben endnu 

bedre. Nina og Anja har via DGI være på kursus for at få mere viden om at lave fondsansøgninger og 

har allerede haft succes med at indhente 55.000 kr. bl.a. til begynderforløbet inkl. åbent hus-

arrangementer, prøvekontingenter, SUP-boards til open water træningen og motivationsforedrag med 

Eskild Ebbesen, som blev afholdt med stort fremmøde i bedste coronaafstand. Triathlon Danmark har 

også støttet begynderforløbet med 10.000 kr. 

 

Derudover er der hentet lige knap 30.000 kr. til fordeling mellem ungdom og senior for manglende 

indtægter ved frivilligt arbejde – dvs. arrangementer som DHL, halvmarathon, servering og lign., der er 

aflyst på grund af corona, og vi derfor ikke har kunnet stille op som lønnede hjælpere.  

 

Sidst har vi fået tilskud til Zwifttræning – desværre lidt sent på vintersæsonen, da at vi ikke har kunne 

få Zwift i tale om en aftale, men en læring vi kan bruge næste år, uanset om der er corona eller ej. 

 

Vi glæder os til 2021, som forhåbentlig tillader sociale aktiviteter i højere grad end 2020 har gjort!  

 

Social og breddeudvalget  

Andreas, Anja & Nina  

 


