
Formandsberetning for sportsåret 2020 
 

2020 er jo egentlig et år man helst vil trække helt ud af kalenderen -  men jeg vil her forsøge at trække de 

positive ting frem, som 2020 bød på. 

Året startede som sædvanligt med idrætsfest i Roskilde Hallerne arrangeret af Roskilde Idræts Union i 

samarbejde med Roskilde kommune. D. 7 februar havde vi en dejlig aften med hædring af de mange 

dygtige idrætsudøvere vi har i hele Roskilde kommune.  

22 var vi alt repræsenteret fra Gadstrup IF, 2 hædringer blev det til ud af over 200 hædringer fra hele 
kommunen. Gadstrup Gymnastik har en danmarksmester i Kroket og Gadstrup Motion har indtil flere 
danmarksmestre og verdensmestre og medaljertagere i disciplinen kettlebell i flere forskellige kategorier. 
Tusind tak for jeres talent og målrettede træning for at blive Danmarks og verdens bedste inden for jeres 
disciplin og dermed være med til at sætte Gadstrup på “idræts” kortet.  
 
Fastelavn lå i 2020 desværre i ”vinterferie ugen” uge 8, hvilket betød væsentlig færre udklædte børn end 
normalt, men det var forventet. De udklædte børn som deltog, fik som sædvanligt et par hyggelige timer 
med fodbold, håndbold og gymnastik, tøndeslagning og slik som hører sig til. I og med fastelavn desværre 
ikke kunne afholdes i 2021, forventes der et stærkt tilbagevendende arrangement igen i 2022. Tak til 
fodbold, håndbold og gymnastik afdelingerne for forsat at være tovholdere på denne hyggelige og vigtige 
aktivitet for hele 4621 Gadstrup. 
 
Så kom marts måned og alt lukkede ned – det var et hårdt slag for især håndbolden og gymnastikken, som 
måtte aflyse hhv. de sidste turneringskampe og alle de skønne forårsopvisninger, som netop i 2020 skulle 
ud og markere forandringen i Gadstrup Gymnastik.  
 
Men ingen afdelinger er gået igennem både første og anden nedlukning uden mén og grå hår som følge af 
frustrationerne på medlemmernes vegne. I det fælles regi blev Gadstrup Dagen aflyst og halloween blev 
heller ikke gennemført.  
 
Og det stod i skærende kontrast til at Ramsø Hallen langt om længe var færdig til indvielse i juni måned, 
hvor vi alle i den grad havde glædet os til en samlet skøn hal, hvor alle vores afdelinger nu er under samme 
tag. (Tennis er næsten under ”tag”). Hallen blev dog selvfølgelig taget i brug, og der har været nogle 
følgedialoger som altid efter et stort byggeri er færdig. Nogle ting og ønsker må konstateres som ikke 
værende ”godt nok”, men de fleste af disse er sidenhen blevet udbedret til et acceptabelt niveau. 
Overordnet set må man sige, at det har været kampen værd igennem de seneste 10-12 år. Tak til alle som 
har bidraget til den samlede proces og ikke mindst et stort klap på ryggen til motionsafdelingen, som både 
har skulle forholde sig til nye lokaler og forhold, og samtidig skulle skille sig af med de gamle pavilloner på 
bedst mulige vis.  
 
Fodbold har også knoklet i 2020, men det er mest ”bag linjerne”, da Viby Fodbold og Gadstrup Fodbold nu 
officielt er slået sammen til VG fodbold. Det har været en lang proces også, som især i 2020 har involveret 
mange af de mere officielle instanser ift. at få vedtægter og fusionsaftale helt på plads for begge klubber. 
Det bliver spændende at se, hvordan den nye konstellation kan udvikle sig i lokalsamfundet og her er det jo 
så både i 4621 Gadstrup og 4130 Viby Sjælland.  
 
Efterårssæsonen nåede knap nok at komme i gang inden det hele lukkede helt ned i starten af december 
måned, desværre. Generelt vil jeg rose alle afdelinger for at holde gejsten oppe for medlemmerne igennem 



forskellige initiativer. Bl.a. blev online hold oprettet bl.a. i gymnastik og andre afdelinger har forsøgt på 
forskellig vis at holde kontakt til alle medlemmerne. Tak til bestyrelser og trænere for at tænke ud af 
boksen og ind på ”skærmen” for at fastholde så mange medlemmer som muligt i 2020. Min umiddelbare 
fornemmelse er, at vi som samlet Gadstrup IF ikke har været helt så hårdt ramt af medlemsnedgang som 
andre idrætsforeninger og sportsgrene. Jeg er sikker på, at det er en god kombination af afdelingernes 
indsats såvel som lokalsamfundets opbakning til at fastholde muligheden for idræt i 4621 Gadstrup.  
 
OK sponsoratet, som vi har i samarbejde med Dagli’ Brugsen Gadstrup, gav et tilskud på ca. 25.000 kr. i april 

2020. Da corona bølgen ramte, valgte OK at bidrage med ekstra 30%, som gav ekstra bonus i udbetalingen 

2021 (ca. 32.000 kr.) og de 30% ekstra forsætter for hele 2021 også, så mon ikke det nok skal blive en fin 

sponsor udbetaling i 2022 også? Vi har netop tilknyttet el aftale også. Hvordan arrangementer bliver i 2021 

har vi endnu ikke noget bud på, men jeg vil opfordre afdelingerne til at huske både OK og Dagli’ Brugsen 

med ind i stævner, opvisninger og andre større aktiviteter, så Gadstrup IF og dermed alle medlemmer, 

afdelinger og borgere i hele 4621, kan nyde godt at støtten i form af udvikling af idrætsfaciliteter, fælles 

arrangementer samt tilskud til afdelingerne.  

Vores faste støtter og sponsorer er vi forsat glade for. Tak til Snoldelev maleren samt Tømrer/snedker 

mester Henrik Blom Frederiksen. Tak til Lions Ramsø, som stort set altid ser med positive øjne på en 

ansøgning fra alle vores afdelinger. Tak til Viby Genbrug, som dog ikke i 2020, kunne bidrage direkte til 

Gadstrup IF. Men vi er allerede blevet begunstiget med tilskud i 2021 igen, TAK. Tak til Dagli’ Brugsen 

Gadstrup, som vi har samarbejdet omkring OK med, men som også bidrager væsentlig til idræts 

arrangementer i og omkring Ramsø Hallen.  

Men, men, men Gadstrup IF fungerer kun i det omfang, at afdelingerne gir den ”gas” og fastholder 

aktiviteter og engagement til at medlemmerne fastholdes og netværket derved skabes på tværs af 

afdelinger, Ramsø Hallen og lokalsamfundet som helhed. 7 år ”et og andet” har man måske lært undervejs, 

det skal jeg ikke gøre mig klog på, men jeg forsøgt at bidrage til idrætslivet inde og ude som helhed i hele 

vores skønne lokalsamfund i 4621 Gadstrup. Nu skal Gadstrup IF (gen)finde sig selv og især fokusere på at 

fastholde det interne netværk for bedst mulige sparring på tværs af afdelingerne, så man forsat kan udvikle 

og fastholde aktiviteter og faciliteter til gavn for hele idrætten i 4621.  

Sluttelig som altid den største tak til afdelingerne, da det er her den egentlige ”action” sker – instruktører, 

trænere, bestyrelser, frivillige ildsjæle, vaskekoner, chaufører, kagebagere og alle de andre skønne 

idrætsaktive frivillige sjæle i hele 4621. 


