Nyheder Østerlars sport
September 2020
Bestyrelsen
Så er foråret og sommeren gået. En tid, som blev helt anderledes end normal p.g.a. corona.
Nu nærmer efteråret sig, og efterår hos Østerlars Sport er lig med opstart på vinterens aktiviteter.
Det kommer der mere om under hvert udvalg.
Sommerens arrangementer er alle blevet aflyst, så dermed ingen Sankt Hans aften i Gudhjem
Vi havde ikke noget loppemarked først i juli. Det har resulteret i, at vores loppelager i de gamle DLG
bygninger nu er fyldt op, og vi har måttet stoppe med at indsamle ting og sager, indtil vi igen får plads.
Plads får vi, når vores materielbygning kommer op at stå, på den gamle parkeringsplads, for enden af
længdespringsbanen.
Der er mærket af, hvor den skal stå, og i løbet af efteråret, skal det hele gerne tage fart.
Når den er oppe, kan vi igen begynde at samle ind.
Trampestierne er blevet gennemgået i foråret og bliver gennemgået igen den 7. september. Det er Mikael,
som har stået for, at samle hjælpere der til. Som med kratryddere, grensakse og udlægning af flis, sørger for
at stierne er fremkommelige for dem, som tager sig en spadseretur eller løbetur i skovene.
Hundefolket er i gang på banerne og træner flere gange om ugen på lysbanen og afholder stævner.
Så der er aktivitet på stadion.
Ser vi fremad, så nærmer efteråret og Halloween sig.
Vi afventer spændt på, hvad retningslinjerne siger
omkring corona, når vi nærmer os efterårsferien,
og om der bliver Halloween i Gudhjem i år.

Går du og har lyst til at prøve at starte en aktivitet,
hører vi meget gerne fra dig.
Ligeledes modtages også ris og ros.
Vi ses derude – Godt efterår
På bestyrelsens vegne
Tina Hansen
Mail: Formand.ob9kreds@gmail.com

Atletik

ØB-Atletik er ligesom øvrige afdelinger blevet berørt af Coronakrisen.
Vi har måtte aflyse vores 2 Grandprixløb, Borgedalsløb og Stavehølløb, som vi plejer at afholde i
sommerens løb, og som var vores største indtægtskilde.
Vores fælles klubtur som går til Slovenien i oktober, hænger også i en tynd tråd. 18 personer er tilmeldt…
Medlemmerne har også deltaget i virtuelle løb, som er den nye løbeform, hvor man løber en selvvalgt givet
strækning, og har derved stadig kunne støtte de løb, som har måttet aflyses.
Medlemmerne har betalt startgebyr, modtaget medaljer og diplom og selv løbet den strækning i kilometer
som løbet var sat til.
Her løber man også sammen hver for sig.
Ved Softiceløbet og Etape Bornholm var tidsrummet blevet udvidet, så man kunne løbe distancen imellem
kl.10-19, og det har gjort, at det stadig har været muligt at afholde en form for løb.
Men ved alle løb har der været en nedgang i deltagerantallet.
Trods diverse restriktioner og forsamlingsforbud, så har det dog været muligt for klubbens medlemmer at
holde humøret og træningsindsatsen oppe.
Vi har løbet sammen – hver for sig!
Vi har flyttet træningen til skovene – i Rø plantage søndag & tirsdag og i Almindingen om torsdagen.
I skovene har det været muligt, at løbe i forskellige retninger, og holde den fornødne anbefalede afstand til
hinanden.
Klubvognen er også ”blevet lagt på is”, og
vi opholder os i stedet i det fri efter endt
løbetur.
Hvis man ønsker at møde op til
løbetræning, så er det en god idé at se på
hjemmesiden eller ringe til klubbens
kontaktperson for opdateret løbs
information.
Vel mødt!

Billede: Før start til Halloweenløbet.
Nogen med travlhed med tilmelding og klargøring.
Og nogen som nyder det gode vejr.

Gymnastik

Så er vi klar til at starte den nye sæson.
Instruktørerne er fulde af nye ideer, med hvordan man holder sig i form.
Det bliver også anderledes i år, da vi skal huske at holde afstand.
Retningslinjerne for afvikling af en gymnastik/danse timer vil blive lagt op på vores hjemmeside

osterlars-sport.dk
før sæson start, som er uge 38 for gymnastik og uge 40 for folkedans.
Som noget nyt kan vi i år tilbyde et hold med Groove, hvor Charlotte Kristensen er instruktør.
Det finder sted om tirsdagen.
Kirsten Kjeldsen tager sig af
holdet med stolegymnastik, og
det er onsdag formiddag.
Onsdag aften har vi traditionen
tro Karin Kofoeds Kom i Form
hold.
Det er 21. sæson hun begynder
på, så det er en erfaring
instruktør, der leder holdet.
Senere onsdag aften har vi
folkedans, som bliver ledet
kyndigt af Kirsten Kjeldsen.
Musikken bliver leveret af nogle
spillemænd.
Nærmere beskrivelse af holdene kommer på hjemmesiden.
Kommunen er holdt op med at gøre rent i gymnastiksalen fra 1. januar 2020.
Vi er stadig i dialog med kommunen om, hvordan det i fremtiden skal gøres.
Indtil videre er det brugerne af gymnastiksalen, der sørger for rengøring af sal og omklædningsrum.
Fra udvalgets side forventes det at alle yder en indsats til rengøringen.

Vi glæder os til at se dig på et af vores hold i vinter.

Skydning

Efter et Corona ramt forår/sommer starter skydningen på indendørs banen søndag d. 4. oktober 2020.
Skydning er en familiesport, og der er ingen alders begrænsning.
For dem der ikke har været nede og besøge os, holder vi til i kælderen på Multihuset i Østerlars i
vinterperioden (oktober-marts).
Vi har mange aktiviteter i foreningen – se mere i kalenderen på hjemmesiden.
Er der nogen, der kunne tænke sig at prøve forskellige skydninger i forbindelse med firma eller familie
arrangementer, er vi meget behjælpelige.
Har I spørgsmål eller vil I høre mere om skydning – ring til Mikael på tlf.: 40 17 80 65.

HUSK SKYDNING ER FOR ALLE - BÅDE UNGE SOM GAMLE
OG DET ER ALDRIG FOR SENT AT STARTE…

TRÆNINGSTIDER PÅ MULTIHUSET:
Pistol: Tirsdag fra kl. 19.00 – 20.30
Kontaktperson: Michael Lyngberg tlf.: 29 21 78 88
Pistol: Søndag fra kl. 12.00-14.00
Kontaktperson: Sanne Maegaard tlf.: 81 29 86 34
Riffel/luftriffel: Onsdag fra kl. 18.00 – 20.30 og søndag fra kl. 9.00 – 11.30.
Kontaktperson: Mikael Jørgensen tlf.: 40 17 80 65.

