Evaluering af idrætsdag 19/5 2015.
God idrætsdag, hvor vejret var nogenlunde med os.
83 medlemmer og 25 medarbejdere (sidste år var vi 35 medarbejdere til at hjælpe 70 medlemmer).
Aktiviteterne.
Der købt croissanter til alle, og hver afdeling sørgede for egne drikkevarer.
Vi havde ikke opvarmning, fordi vi ikke kunne spille musik på anlægget. I stedet var der en
fællessang, før vi gik i gang. Nogle busser var forsinket pga trafikken. Aktiviteterne var
ærteposekast, stafet, føl og gæt og roboule. Stafet gik for hurtigt, og roboule gik for langsomt og
skabte ventetid. Det er bedre med en aktivitet, som 2 hold kan lave samtidigt, i stedet for roboule
eller to roboule baner (er der nogle der vil lave en ny roboule?). Desuden kan det gøres mere klart,
hvor mange der skal prøve hver aktivitet, så det bliver ens for hvert hold (ikke trille så mange
kugler).
Det praktiske:
Vejret var fint - vi slap med et par enkelte byger. Vi havde Borgervængets lift med, men det var en
stålift, som vi ikke kunne bruge, vores egne var gået i stykker. Vi havde dog ikke mange der skulle
liftes, så det gik alligevel.
Frokost.
Til frokost var der sandwich fra Th. Sørensen på Amagerbrogade. Der var bestilt 90
trekantsandwich, 30 flutes og 30 boller. Derudover havde vi købt pastasalat, hvoraf noget var
blendet hjemmefra. Vi havde 2 borde og 2 cafeborde med, samt 5 plaststole og 6 syverstole. Hver
afdeling sørgede for egne drikkevarer. Maden var god, og der var nok. Det havde været en fordel
hvis der havde stået på kasserne hvad der var i. Der var også bestilt vegetar mad.
Medaljeoverrækkelse:
Vi holdt medaljeoverrækkelse umiddelbart efter fællesløbet. Det var lidt presset, at få point talt
sammen så hurtigt, og nogle hold var gået indenfor pga. regn. Hvert hold kunne måske selv tælle
point sammen.
Der var medaljer til alle medlemmer, to små pokaler (vinderen af løbet og fighterpokal) og
vandrevasen som Fasanvej vandt.
Dagtilbudet Sdr. Fasanvej:
Vi havde nok at lave, selvom der var afbud fra nogle medlemmer. Staben var flinke til at hjælpe,
men vi forslår til kommende arrangementer skal kunne sætte staben på opgaver allerede når vi
planlægger dagen.
Andre forslag til næste år:
Er der kommentarer til evalueringen, ring eller mail.
Skal vi have idrætsdag i 2016?
Har vi/i forslag til nye idrætsaktiviteter.
Husk at ringe til Keld med bue i god tid, hvis han skal komme.
Med venlig hilsen Idrætsudvalget (Michael P., Per, Carsten, Kasper og Leif) på Sdr. Fasanvej.

