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Samlet årsberetning for sæsonen 2020 for Idom-Råsted IF. 

Igen i år har Idom-Råsted IF, hovedbestyrelse valgt at flette alle årsberetningerne fra de enkelte afdelinger 

sammen, og lave en samlet årsberetning. 

Året 2020 har været en kæmpe udfordring for hele Idom-Råsted Idrætsforening på grund af nedlukning 

som følge af udbruddet af COVID-19. Bestyrelsesmedlemmerne for de enkelte afdelinger har alle kæmpet 

for at holde gang i sportsaktiviteterne. Fælles for dem er, at de gerne vil sige en stor tak til alle trænere, 

hjælpetrænere, forældre, frivillige hænder og bestyrerparret i Plexus for de bidrag, der er modtaget, og for 

opbakningen i en meget udfordrende periode. Formændene for de enkelte afdelinger i vores 

idrætsforening, er stolte over at være en del af det fællesskab, vi sammen knytter i Idom-Råsted Sogne. 

Ud over vores fælles årsberetning for IRIF, har hver afdeling også deres egen indslag omkring, hvad der er 

sket i det forgange år, og de kommer her.  Vi starter med fitness, fortalt af Helle Skov Jespersen: 

 

2020 har været et år op af bakke. Januar og februar var gode måneder med megen træning og mange 

aktive på vores hold.  

Vi var lukket ned i marts og april. I maj fik vi gang i udendørstræning med TRX og mandagsholdet, som kørte 

til 1. juli. I august og september fik vi startet TRX, mandagsholdet og seniorfitness op igen, samt det helt 

nye hold FITMOM, som Louise Lassensen står for. Stor velkommen til Louise i flokken af instruktører. Vi er 

meget glade for at flere ønsker at bidrage til nye og spændende træning i fitness. I november begyndte vi at 

tilbyde måling af fedtprocenten 1 gang i måneden. December bød en ny nedlukning af fitness. 

Det har været et år, hvor vi har været meget afhængige af, at vores medlemmer bakker os op, og ikke 

melder sig ud af fitness. TAK til alle Jer, som hjælper os ved fortsat at være medlem, selvom I ikke komme 

og træne 

  

Fitness har som skrevet, haft mange store udfordringer i forbindelse med nedlukningen, ret meget 
anderledes er det ikke for fodboldafdelingen. Mads Bertelsen beretter her omkring året: 
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Endnu et år er gået med fodbold i Idom-Råsted IF, og endnu et år med vores gode samarbejde med Nr. 

Felding GIF i FC FRI. Som alle andre dele af samfundet har vi været hårdt ramt af Covid-19 epidemien, og 

det har sat sine tydelige spor i fodboldaktiviteterne i 2020. 2020 begyndte fantastisk, med et vellykket 

Plexus Cup, hvor over 60 tilmeldte hold fyldte Plexus med fodbold, glæde og humør en hel weekend. 

Masser af smilende ansigter og masser af positiv respons fra både vores lokale og de gæstende hold over et 

stævne, hvor der var plads til alle, og hvor det sociale i fodbolden var i højsæde. Der skal, endnu en gang, 

lyde en kæmpemæssig tak til alle de frivillig som hjalp til ved stævnet - uden Jer kunne det ikke lade sig 

gøre. 

Udendørssæsonen blev hårdt ramt af Covid-19, men det lykkedes hen over foråret, sommeren og ind i 

efteråret at få både trænet og spillet kampe, under de gældende forsamlingsrestriktioner. Det har været en 

svær tid at være fodboldspiller og -træner i, og der er ingen tvivl om, at både spillere, trænere og forældre 

savner normaliteten omkring afvikling af både træning og kampe.  

Samtidig kom indendørssæsonen 2020-2021 aldrig rigtigt i gang. Der blev startet op med træning, men 

indtil videre har alle vinterens stævner været aflyst, og det er efterhånden lang tid siden, det har været 

muligt at træne indendørs grundet forsamlingsrestriktioner.  

Til ovenstående skal der dog lyde en stor tak til alle spillere, og forældre, som glædeligt har betalt 

kontingent for både udendørs- og indendørsfodbold i løbet af 2020, selvom vi ikke har kunnet levere det 

samme produkt som normalt. Da vi er en lille forening, afhænger vi enormt meget af vores medlemmer, og 

det er fantastisk, at så mange stadig vælger at spille fodbold og støtte op, selvom der desværre ikke har 

været megen mulighed for fodbold i 2020. Økonomisk set, holder Idom-Råsted IF Fodbold derfor stadig 

skindet på næsen. Det har været et hårdt år, men grundet forårets Plexus Cup og medlemskontingenterne, 

hænger økonomien stadig sammen.  

Slutteligt skal igen lyde en stor tak til alle spillere, forældre, frivillige og trænere som bidrager til den daglige 

drift af FC FRI. Det er udelukkende på grund af jer, at vi i et lokalsamfund som Idom-Råsted kan have en 

velfungerende fodboldklub. Både til træning og kamp er det nødvendigt med den store frivillige opbakning, 

og I skal have stor tak for de mange timer og kræfter I ligger i FC FRI. 

På Bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige tak for et godt år. 

 

 

Hen i foråret fik håndboldafdelingen ny formand, Mette Madsen. Hendes beretning kommer her: 

I januar måned 2020 fik håndbold en kanon start på året, både dame- og herreholdene var med til at stå for 

nogle gode hjemmestævner, med rigtig god opbakning og god stemning fra tilskuerne. Vi vil gerne takke 

alle, der kom til kampene og heppede på.  
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Den 11. januar 2020 stod Idom-Råsted håndboldforening for Håndboldensdag, hvor 35 store og små 

spillede dystede mod hinanden. Vi siger tak til alle de frivillig, der bidrog til at håndboldspillerne fik en 

uforglemmelig dag.  

Dog sluttede håndboldssæsonen alt for tidligt, grundet nedlukning som følge af udbruddet af COVID-19. 

Den 11. marts 2020 blev vores håndboldsæson afsluttet brat, og herrernes håb om at rykke op i 

Jyllandsserien forsvandt, og muligheden for damerne om at blive i serie 1 forsvandt også.  

Vores sommerpause blev pludselig utrolig lang, og al sponsorarbejde blev taget fra os på grund af 

nedlukning af kulturlivet. Heldigvis nåede vi at hjælpe til i Kultuperlen 4 gange i september måned. 

Den 3. september 2020 afholdte Idom-Råsted håndboldforening Håndboldkaravanen i samarbejde med 

Idom-Råsted Skolen. Her deltog alle elever fra 0-6. klasse i håndboldspil. Vi siger tak for hjælpen til de 

frivillige hænder, der bidrog med hjælp den dag. 

Vores håndboldsæson 2020-2021 varede ikke længe, selvom om staten havde lavet flere gode tiltag til os 

ude i klubberne. På seniorsiden nåede damerne 1 træningskamp og 1 turneringskamp. På herresiden nåede 

begge hold 2 turneringskampe.  

Heldigvis måtte vores børnehold stadig mødes i hallerne, og vi var så heldige at være med til afholde 

Børnestævne d. 14. november 2020 for Kreds 3. Idom-Råsteds børnehold gjorde det fremragende den dag. 

Vi takker alle de forældre, der støttede op den dag, selvom dagen langt fra blev afholdt som normalt.  Os i 

bestyrelsen havde et langt forarbejde i forbindelse med planlægningen. De mange nye regelsæt skulle 

efterleves og føres ud i livet, så smittefaren var minimal, og forældre og spillere kunne være trygge.  

Hele håndboldbestyrelsen siger tak for opbakningen, vi har fået gennem året, og vi er så klar, når vi igen må 

åbne op for træning og kampe. 

Normalvis er hele idrætsforeningen, inklusiv gymnastik, hjælpere ved IRIF´s årlige juletræsafslutning, som i 

år blev aflyst. IRIF delte dog stadigvæk slikposer ud til de aktive børn, herunder gymnastik. 

 

Tina Sahlquist beretter på vegne af Gymnastikforeningen, for 2020: 

“Der er et yndigt land”  

Denne sang, som traditionen tro synges til hver eneste gymnastikopvisning, havde vi glædet os til at få 

gåsehud over. Glædet os til at se den flotte fane komme ind i takt til den smukkeste musik, så vi fik tårer i 

øjnene….. Gymnasterne var øvede og veltrænede, generalprøverne var perfekte, og der var sommerfugle i 

maven. En hel sæson skulle fyres af, til et brag af en opvisning d 14. marts 2020. Men sådan blev det ikke… 
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Blot få dage før opvisningen, blev det hele aflyst pga en virus, der havde spredt sig med lynets hast over 

hele verden. Hvor var det ærgerligt. Ingen kunne gøre noget, men selvfølgelig skulle det være sådan. 

Gymnastikken startede op igen i september, og Danmark var igen lukket op. Vi har haft de mest fantastiske 

trænere i år, der trods restriktioner, og med afspritning af børn og redskaber, har holdt humøret højt, og 

været kreative. Tusind tusind tak til alle Jer, og alle de andre frivillige vi har haft. Vi kunne i 2020 byde på 

Mor-far-barn gymnastik, børnehave gymnastik, springgymnastik for skolebørn, Senioridræt, Dans for livet, 

Dance Fitness samt yoga. Vi havde i alt 108 medlemmer, hvoraf de 64 var voksne. Tak til alle vore 

medlemmer, som støtter os i dette lille lokalsamfund, og betaler kontingent trods risiko for nedlukninger. 

Det gør, at fællesskabet og de frivillige foreninger med aktiviteter til os alle, kan bestå. Stadig drømmer vi 

om at lave flere aktiviteter. Ideerne er mange, men trænerne for få. Vi håber, frivillige vil komme til os, hvis 

de har lyst til at være trænere eller medlem af foreningen. Kom med ideer og nye kræfter. Sammen er vi 

stærke. Vi har ikke lavet investeringer i år. Vi mangler indtægt fra gymnastikopvisningen, men klarer os lige 

igennem denne krise, pga vores medlemstal. Den kommende opvisning i marts 2021 er tvivlsom, da vi 

endnu en gang har været lukket helt ned siden december. Gymnasterne har ikke haft tid nok til at træne og 

øve sig. Og mon ikke vi fortsat må være tålmodige, og støtte op omkring det at holde afstand, så vi alle en 

skønne dag igen kan samles, synge, gå ind med fanen, få gåsehud, tårer i øjnene, sommerfugle i maven og 

lave gymnastik foran alle dem vi holder af, og alle dem der holder af os. Det glæder vi os ihvertfald til. Vi 

skal nok klare den. 

Helle Madsen skriver sluttelig de sidste ord, om hvad hovedbestyrelsen i IRIF bla. Har foretaget sig i løbet af 

året:         

Som alle afdelinger beretter om, så har det været et meget anderledes år, hvor vi alle har skullet agere 

alternativt, og tænke ud af boksen, for at kunne holde, om end bare lidt, aktivitet i gang. 

I august startede IRIF børnebadminton op. Ca. 8 børn trænede hver onsdag eftermiddag, under kyndig 

ledelse og træning af Jørgen Andersen. Dejligt at få denne aktivitet i gang igen. Børnene hyggede sig, og 

glædede sig til deres træning. 

Den tilbagevendende årlige begivenhed, som efterårslejren er, for alle børn i Idom-Råsted, blev aflyst på 

grund af Covid-19. Heraf opstod der en ny ide i IRIF, for børnene ikke skulle lide under Covid-19, mere end 

højest nødvendigt. Der blev sat gang i ansøgning af sommerpuljepenge ved DGI, og IRIF satte gang i 

Hurlumhej-dage, som blev afholdt i efterårsferien. Det var 2 formidable dage, hvor ca. 80 børn, fordelt på 2 

dage, deltog i mange forskellige aktiviteter. Vi havde besøg af 2 verdensmestre, landsholdskæmpere og 

mange lokale folk, der alle delte ud af deres kompetencer i alle afskygninger. I samme ombæring blev IRIF 

interviewet hele 2 gange i programmet P4.  

Hen over sommeren og efteråret 2020 arbejdede hovedbestyrelsen på at afholde en stor fest i Plexus i 

januar 2021, BAL i WEST, årets FEST. Formålet var at lave overskud til IRIF, så vi igen kunne have nogle 

likvide midler at arbejde med, efter nedlukningsåret 2020, og bruge pengene lokalt, på medlemmer i IRIF´s 

afdelinger. Vi måtte dog i november, krybe til korset og aflyse hele arrangementet, og melde afbud til de 3 

bands, der skulle have spillet, til Plexus, og til alle som ville hjælpe til på dagen. Vi har ikke mistet modet 

helt, så måske får vi stablet en ny fest på benene, når en gang, der bliver mere normale forhold i Danmark. 
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I en sød juletid blev IRIF og Idom-Råsted Borgerforening kontaktet af Rema 1000. Købmand Torben, REMA 

1000 i Ellebæk var i julehumør. Derfor valgte han at støtte Idom-Råsted Borgerforening og Idom-Råsted 

Idrætsforening med ca. 120 stk. Jule-Lykkeposer til en værdi af ca. 150 kr. stykket, samt Julelys i alle 

afskygninger til bla. pyntning af Laksehytterne. I både IRIF og i Idom-Råsted Borgerforening var vi rigtig 

glade for bidraget fra REMA 1000, da det var med til at sprede Dansk hygge og dermed go´  julestemning i 

vores lokalsamfund. Finansieringen til Julelys og Jule-Lykkeposerne blev gjort muligt via en uddeling fra 

Købmandsfonden KFI, der i første omgang havde afsat 5 mio. kr., som frie købmænd over hele landet 

kunne ansøge om til juleaktiviteter. Mega sejt, at vi i Idom-Råsted kunne få glæde af nogle af disse penge. 

1000 tak til Poul Hedegaard, og REMA 1000. 

Samarbejdet i vores hovedbestyrelse har videreudviklet sig over de seneste år. Vi har jo, grundet Covid-19, 

ikke kunnet mødes til vores månedlige hovedbestyrelsesmøder. I stedet for har vi Face-timet. Hver gang, vi 

har afholdt møde, har vi taget et billede af os alle på en gang, og lagt på Facebook. På den måde har alle , 

der har måtte ønsket det, kunnet følge med i vores aktivitet i bestyrelsesarbejdet. 

IRIF´s årsberetning er ved vejs ende. Som alle kan læse, så sker der, trods diverse begrænsninger, en masse 

i vores ”lille” idrætsforening. Vi glæder os til at tage fat på masser af udfordringer i de kommende år.        

 

 

 

                                                                                                                                                                            


