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HELSINGØR: I løbet af meget 
kort tid blev der indført krav 
om, at rejsende fra Sverige 
skulle have en dugfrisk og 
negativ test for Covid-19. Det 
har skabt travlhed på de in-
dre linjer i Helsingør Kom-
mune henover weekenden, 
og allerede søndag morgen 
var det muligt at få et hur-

tigt testsvar ved færgeter-
minalerne i Helsingør.

For borgerne og pendlere 
var det resultatet af et pres 
fra Helsingør Kommune, 
der blev godt modtaget af 
Region Hovedstaden, og det 
betyder, at der også i dag, 
mandag, er helt særlige test-
muligheder ved færgerne. 

Årsagen er de mange med-
arbejdere, der pendler på 
tværs af Øresund. Mange 
svenskere er ansat i Hel-
singør Kommune, og der er 
også svenske ansatte i den 
private sektor. De og deres 
arbejdsgivere stod pludselig 
i en problematisk situation, 
hvis de skulle på arbejde 

uden at have en negativ og 
frisk Corona-test.

Tilbuddet stopper tirsdag, 
men indtil da vil også almin-
delige borgere i Helsingør 
Kommune kunne tage for-
bi færgeterminalerne for 
at blive testet for Covid-19. 
Det bliver dog som kviktest, 
hvor der er en risiko for, at 

man alligevel er syg, selvom 
testen er negativ. Imidlertid 
er det i den nuværende situ-
ation bedre end ingen test. 
I løbet af mandagen tager 
Helsingør Kommune og Re-
gion Hovedstaden stilling 
til, om tilbuddet ved færger-
ne skal fortsætte. Forvent-
ningen er, at medarbejdere, 

der pendler på tværs af Øre-
sund, kommer ind i en ryt-
me med løbende tests, så det 
ekstraordinære tilbud stop-
per allerede tirsdag.

slot

To dage med kviktest ved færgerne

IDRÆT: Sammen-
hold og hurtig kom-
munikation er nogle 
af nøgleordene for 
at bringe idrætslivet 
i Hornbæk igennem 
den 2. nedlukning 
af al aktivitet.

HORNBÆK: Huer, sam-
menhold i krisetid og ikke 
mindst en forventning om, 
at når samfundet åbner 
igen, er der en opsparet lyst 
hos borgerne til at gøre alt 
det, de plejer at gøre - måske 
endda endnu mere.

Det er i alt fald, hvad Horn-
bæk IF oplever her i 2. runde 
af pandemien, hvor idræts-
livet igen er lukket ned. Ef-
ter omstændighederne går 
det godt. Medlemmerne ved 
godt, at det kun er for en pe-
riode, og derfor fastholder de 
medlemsskabet, og de man-
ge trænere er fantastiske 

gode til at bevare kontakten 
og gejsten hos de børn, unge 
og voksne, som de træner.

Sådan er oplevelsen i al 
fald hos de mænd og kvin-
der, der står i spidsen for 
Hornbæk IF’s mange afde-
linger, hvor en del jo er hårdt 
ramt. Fodbolden har dog det 
held i uheldet, at aktivitets-
niveauet er lavere i vinter-
perioden, fortæller Steen 
Poulsen, der dog ærgrer sig 
over, at en indendørs turne-
ring i januar er aflyst.

- Vi har selvfølgelig vo-
res kunstgræsbane, som 
vi kunne have brugt, men 
ellers har vi lidt den udfor-
dring, at der er pres på hal-
tider i Hornbæk. I normale 
år har vi ikke så meget træ-
ningstid, som vi kunne bru-
ge. Nu er vi fuldstændig luk-
ket ned, men trænerne har 
en god kontakt til børnene, 
og vi gjorde faktisk det, at 
børnene fik en lille julegave 
i år - en hue med vores logo 

på, så der var lidt fra fod-
boldafdelingen til at lægge 
under juletræet, fortæller 
Steen Poulsen, formand for 
fodboldafdelingen under 
Hornbæk IF.

En hue under juletræet
Steen Poulsen har ingen 
særlige planer for at opstar-
te idrætslivet igen, når sam-
fundet åbner. Den del skal 
nok komme, vurderer han, 
fordi der er et stort ønske fra 
medlemmerne om at komme 
ud på banerne så hurtigt, 
som det er muligt.

Omtrent samme melding 
kommer fra Kirsten Grøn-
lund, der er formand for 
gymnastikafdelingen med 
omkring 300 medlemmer.

- Her i den nye nedlukning 
bruger vi de erfaringer, som 
vi fik i foråret. Det handler 
meget om kommunikation, 
og vi har et godt system, hvor 
vi hurtigt får givet besked 
ud til vores medlemmer. 
Trænerne er også utrolig 
gode til at holde kontakten 
til deres hold, og det er no-
get, som vi slet ikke behøver 
at blande os i - det sker bare, 
og det er fantastisk, fordi 
selvom trænerne får lidt i af-
lønning, er det så lidt, at vi 
betragter det som frivilligt 
arbejde, siger Kirsten Grøn-
lund og fortæller, at gymna-
stikholdene i løbet af året er 
blevet inddelt i mindre hold, 
alt efter de restriktioner, der 
var gældende.

Desuden havde det stor 
værdi, at holdene for de yng-
ste i en lang periode havde 
færre restriktioner end de 
voksne. Kirsten Grønlund 
og resten af bestyrelsen er 
ikke gået ind i virtuel træ-
ning, selvom hun har note-
ret sig, at fitnesscentre og 
andre private aktører har 
kigget i den retning.

- Det er da noget, som jeg 
følger lidt med i, fordi det 
kunne gå hen og tage nogle 
medlemmer fra os. Men vi 
har ikke rigtig oplevet, at 
vi mister medlemmer, og 
vi gør meget for at bevare 
sammenholdet også til ef-
ter Coronaen. Og der er for-

skel på, hvor stor lyst vores 
trænere har til at lave live-
streamet træning, og derfor 
har vi indtil videre fravalgt 
det, fortæller hun.

Varmer op til havnefest
Peter Poulsen sidder som 
hovedformand i Hornbæk 
IF, og det er hans vurdering, 
at de enkelte afdelinger nok 
skal komme godt igennem 
den 2. bølge og nedlukning 
af Danmark. Et møde i ho-
vedbestyrelsen for Horn-
bæk IF blev aflyst kort før 
jul, og derfor er han ikke 
opdateret på de seneste ny-
heder, men meldingen er, at 
det ser fornuftigt ud - også 
økonomisk.

- Vi har selvfølgelig nogle 
kontingenter, hvor vi skal 
finde ud af, om der skal ske 
en refusion - det er eksem-
pelvis vores fitnessafdeling, 
siger han og tilføjer, at det 
selvfølgelig også spiller ind 

for foreningslivet i Horn-
bæk, at årets havnefest blev 
aflyst. Overskuddet går 
nemlig til foreningslivet.

- Da vi aflyste havnefesten 
i juli, spurgte vi alle de mu-
sikere, om vi kunne booke 
dem igen til næste år - og det 
sagde de alle sammen ja til. 

Hvis vi får at få vaccinerne, 
så vi kan holde havnefest i 
slutningen af juli, er jeg sik-
ker på, at vi får en havnefest, 
der kommer til at sætte alle 
rekorder. Folk glæder sig 
til at komme ud og lave no-
get socialt igen, siger Peter 
Poulsen. slot

Klar til at genåbne 
med et brag af et år 

Hvert år giver Hornbæk Havnefest et overskud, der gavner foreningslivet i Hornbæk. Til trods for nye pul-
jer og hjælpeordninger er tilskuddene stadig mindre end overskuddet fra festlighederne, så Hornbæk IF 
glæder sig til, at samfundet igen kan løsne restriktionerne.  Foto: Kenn Thomsen

Et år uden de store gymnastikstævner. Det sætter præg på årets akti-
viteter, men medlemsflugt er der ikke tale om.  Foto: Lars Skov

Sådan var verden engang - og sådan bliver den forhåbentlig igen, 
måske allerede med en kæmpe havnefest til sommer. 


