Kaninudvalgets beretning for 2020
Kaninudvalget bestod i 2020 af 11 personer, der sommeren over skiftedes til at tage
vagten om mandagen, hvor kaninmatcherne afvikles fra kl. 17.00.
Matcherne var i det forgangne år præget at coronasituationen som alt andet i samfundet.
Vi måtte udsætte starten en måned, hvor klubben igen åbnede op, med forskellige
restriktioner.
Vi sørgede selvfølgeligt for at overholde disse blandt andet ved, at spillerne ikke blev
samlet, som vi plejer.
Der har i 2020 været afholdt 19 matcher, og der har i gennemsnit været 90 deltagere hver
mandag. Det bliver i alt til ca. 1700 spillende i hele sæsonen.
Af disse deltagere skønner vi at ca. halvdelen havde et handicap, der var højere end 36.
Herudover deltager medlemmer med et lavere handicap for at vejlede og hjælpe de nye
spillere.
I 2019 blev der en gang hver måned afholdt lørdagsmatcher, kun for spillere med handicap
over 36. Dette arrangement ville vi ikke sætte i gang på grund af coronasituationen, men
agter at genoptage det fremover.
I skrivende stund håber vi på, at landet og klubben bliver normaliseret igen, så
kaninmatcherne kan genoptages efter den oprindelige skabelon. Vi har planlagt, at første
match starter mandag den 12. april 2021, og at sidste gang bliver mandag den 20.
september.
Udvalget vil frem over arbejde for at bevare det gode flow, som matchen er inde i med 8090 deltagere hver mandag. Rigtigt mange udtrykker tilfredshed med arrangementet.
Også i 2021 vil vi en mandag invitere vores elitespillere til at deltage i et holdspil sammen
med kaninerne. Det er meget inspirerende for dem at se, hvad man kan drive det til med
talent og træning.
Gitte Grønbæk og Flemming Hvid stopper i udvalget efter mange års deltagelse, og vi siger
mange tak for deres arbejde. Vi fortsætter uden at rekruttere nye - vi er således ni
medlemmer af udvalget i 2021.
Henning Doktor og Anders Teilgaard

