Farsø Tri & Trim, Formandens beretning for ”Året 2021”
Årets gang i Farsø Tri & Trim 2021 = corona-år nr.2:

- 2021 var et stille år hos Farsø Tri & Trim trods klubbens 30 års jubilæum.
- Hård start på året! Corona-restriktionerne blev strammet op og forsamlingsloftet faldt fra max. 10
til max. 5 pers., hvorfor vi 5.januar så os nødsaget til at aflyse al fællestræning hos Tri & Trim. Folk
blev opfordret til at træne hjemmefra og lægge billeder fra deres træningsture op i Facebookgruppen
"Løbevenner".
- ingen klubaften. Istedet online foredrag 28.jan. ved OL-guldvinder og roer, Eskild Ebbesen, om
"Motivation, træning og kost".
I foråret gik klubbens nye hjemmeside i luften, hvor også vores medlemsregisterring nu er
integreret. Klubbens gamle hjemmeside var Meget gammel og tung at bruge. Den nye er smart og
meget nemmere, og nu er også kontingent-indkrævning blevet digitaliseret.

-1.marts genoptog vi udendørs aktiviteterne. Vi måtte samles max. 25 pers. udendørs - men kun 5
pers. indendørs, så klublokalet forblev aflåst.
-svømning blev først genoptaget i midten af maj, men har så forløbet uden videre restriktioner
resten af året. Fortsat rigtig stor tilslutning.

-søndag 21.marts fejrede klubben sit 30 års jubilæum - i en noget mere afdæmpet version end
ønsket.
Vi mødtes udenfor klublokalet kl.10 og gik/løb en fin runde i Farsø By (én eller mange gange) - det
var en rute, som dannede tallet 30 på folks løbeure. Dagen blev afsluttet med ekstra lækker
chokoladekage fra Farsø Bageri. Lidt over 50 deltog i jubilæumsfejringen i fint forårsvejr.

- ingen grillaften. Istedet generalforsamling 3.juni (da corona-restriktionerne endelig tillod det) på
gården hos fam. Wetche m stort kagebord kreeret af Hvalpsund-damerne, Søs Grove og Lisbeth.
Bjørn Jakobsen deltog og fortalte anekdoter fra for 30 år siden, da klubben blev stiftet.
36 var tilmeldt aftnen, men kun 29 nåede frem; det væltede ind med afbud på dagen og dagen før,
da folk fortsat blev smittet i stor stil eller var "nære kontakter".
To nye blev valgt ind i bestyrelsen - og Jesper overtog formandsposten (igen).

- i årets første 8 mdr. var der fortsat forbud mod begivenheder som store Motionsløb, hvorfor både
Uhrskov Trail og Farsø Løbet blev aflyst for 2.år i træk.

- Årets store begivenhed "Allan Hansens halvmaraton nr.100" blev fejret af klubben 22.august.
Fantastisk dag, super flot solskinsvejr, over 50 glade deltagere hvor smilene gik fra ører til ører.
Desværre faldt dagen sammen med en masse konfirmationer og andre fester, som var blevet aflyst i
foråret - ellers var vi blevet mange flere, for rigtig mange havde skrevet tillykke til Allan og
beklaget deres fravær.

-1.sept. nyt foredrag v/Eskild Ebbesen (LIVE !!!) i Dr.Ingrid Hallen.
60 deltog og oplevede en levende og sprudlende Eskild, der fortalte og bevægede sig, som sad han
stadig i robåden til OL-finalen!

-Uge 37, ingen restriktioner, så vi genoptog fejringen af klubbens 30 års jubilæum: "Løb, gå eller
cykle 30 km på én uge". Alle, som gennemførte, blev belønnet med en super flot jubilæumsmedalje! Der gav megen sjov og spas 4 aftner i træk og afslutningen om lørdagen var med grill,
lodtrækningspræmier og medalje-overrækkelse til de 30, som gennemførte. Nogle aftner var dog
sjovere end andre. Himlen åbnede nemlig for sluserne og gennemblødte alt og alle nogen af dagene.

-23.okt. klubtur til VH.Løbernes Efterårsløb. 10 deltog på halvmaraton og rundeløb. Som altid godt
m bakker og super arrangement.

- November: Klubbens mangeårige medlem, Jørgen Jakobsen løb sit Maraton nr. 500! og blev for
anden gang udnævnt til Idrætsambassadør for Vesthimmerlands kommune… (stolt klub!)
-13.november fik halmnisserne tøj på igen - en fin opgave, som Farsø Tri & Trim har påtaget sig.
-17.nov. sat lidt krydderi på fællestræningen m ”Fælles Suppe” kreeret og serveret af klubbens
formand.

-1.-24.dec. ”Kalenderløb”, inkl. 3 officielle halvmaratons på nogen af de lange dage.
Vi startede 1.dec i den værste snestorm i 5 år! Fortsat megen sne og vind gennem hele december,
hvorfor der heller ikke var nogen i år, som det lykkedes for at gennemføre alle 24 dage.
41 deltog (i gennemsnit 12 pr dag), det var noget færre end de foregående år, men coronaen var
også begyndt at røre på sig igen. Og corona-trætheden tog sit indtog i december, nye restriktioner
blev indført og børnene sendt hjem fra skole til juleferie før tid.
-Men det lykkedes at gennemføre årets afslutning som vanligt m 5 km ”Nytårsløb” og kransekage.
-Og Tille blev kåret som "Årets Energist" for sit store engagement i bestyrelsen og for sin indsats
som ultraløber til ”100 km Als Rundt.

