
Årsberetning 2009 
 

 

Tiden er kommet for endnu en årsberetning, og som de tidligere år har der været mange opgaver til 

ikke helt nok samaritter, og desværre har der ikke været en tilgang af nye til at efterkomme de 

mange opgaver, egne vager, vagter vi er udlånt til og mange andre aktiviteter, som der kunne have 

været brug for, men det er da gået alligevel. 

 

Vi har selv haft 40 vagtdage (mod 36 i 2008) omsat til timer er det 932,5 vagttimer, (mod 981 timer 

i 2008), på vagterne har vi i 2009 været 266 behandlinger, (hvor der i 2008 var 293 behandlinger). 

Vi har haft vagter ved forskellige sportsstævner, f.eks. fodboldkamp i Holbæk mellem Holbæk og 

FCK, triatlon stævne i Havnsø, ro regattaer i Sorø, vagter ved byfester, vagter ved motocross løb, 

samt mange flere arrangementer.  

 

Ud over vores egne vager, har vi haft et stort arbejde med DGI Landsstævnet der blev afholdt i 

Holbæk, vi var en del, der var med under planlægningen, Kim Torup som var med fra opstarten 

med planlægning og forhandling af kontrakten, samt kontakten i beredskabet. Desuden Kim 

Pedersen der var materiale ansvarlig, og desuden var Lene, Hans, Winnie og Jeg (Tina) med i 

planlægningsgruppen, hvor vi sammen med Mette fra Landskontoret, og Claus, Jacob og Marie fra 

Lyngby, samt Inger og Asger fra Solrød- greve, prøvede at få planlagt og gennemført DGI 

Landsstævnet.  

 Det lykkedes i et store og hele meget godt, der var lidt ”skønhedsfejl” ind i mellem, men over for 

arrangørerne, var der ingen problemer, vi leverede det vi havde skrevet under på og så lige 100% 

mere, med vagtsteder vi ikke viste om på forhånd og servicer vi ikke havde regnet med. 

Vi har efterfølgende fået stor ros dels fra DGI men også fra Beredskabsgruppen, herunder 

Lægeambulance lederen i Holbæk. 

 

Vi har også været aktive med vagter andre steder, så som på Bakken, hvor vi har haft rigtig mange 

timer, på Roskilde festivalen var der flere der var på vagt, dels dagen hvor teltpladsen blev åbnet, 

men også under selve festivalen, og desuden har der været en del af vores samaritter hjulpet HSK 

med deres vagter, så som koncerter i parken og Københavns maraton. Og desuden har vi haft 

samaritter med ved Hubertusjagten, og Erimetageløbet.  

 

Så hvis vi alle sider tilbage med fornemmelsen af at vi har haft et travlt år er det fuldkommen 

rigtigt, og en stor tak til alle der har bidraget til at året trods den megen aktivitet er forløbet i god ro 

og orden, tak til Hans og Lene der igen har sørget for at vager er blevet dækket, både vores egne, 

vager på DGI og håndteret henvendelser fra andre afdelinger til hjælp ved vagter, tak til depot 

gruppen for at have sørget for der har været materiale  klar når vi har skulle været på vagter. I det 

hele stor tak til alle vores meget aktive samaritter der har ydet alt hvad man har kunne forvente, og 

så lige 100% til. 

 

Vores mødeaftner har vi brugt til at dygtiggøre os på alle mulige måder, vi har øvet med vores 

udstyr, vi har holdt øvelse med spejderne i Kr. Eskilstrup, samt mange andre emner. Vi har holdt 

sommerafslutning i Kim og Bentes Have/udestue, vi har holdt juleafslutning i Bowlinghallen i 

Holbæk. Men det vi ikke nåede var at holde samaritternes 40 års jubilæum i 2009, men måske når vi 

så at holde 41 års jubilæum i 2010, det kan man vel også holde?? 

 



Vi har igennem et par år haft en aftale med Slagelse afdeling at vi har dækket vagter i deres område, 

til de har haft mulighed for at få uddannet nogle nye samaritter, vi holdt møde med Aktivitetsleder 

og vagtkoordinator i efteråret, og nu er de og vi kommet i den heldige situation at der er kommet så 

mange nye til i Slagelse at de selv kan dække deres vagter igen, rigtig stort tillykke til dem. 

 

På uddannelses siden er Camilla blevet færdig som vagtleder i begyndelsen af 2009, Jonathan er 

uddannet TS, stort tillykke til dem. 

Desuden er Dennis rep. Som TL, Jeanne TS, Henrik L., Hans, Helle, Winnie og jeg (Tina) VL. Rep. 

Så vi er nu klar til det nye års udfordringer. 

 

Hvad fremtiden bringer for os i Tølløse afdeling, det er ikke helt til at vide, men jeg tror og håber vi 

få et lidt mere stille 2010 end 2009, det kunne være, i og med der ikke er DGI landsstævne i 

Holbæk, og Slagelse selv har overtaget deres vagter igen. 

På landsplan kommer der nogle forandringer, der er ved at blive gjort forarbejde til at indføre en ny 

struktur for samaritterne. Der har været møder rundt om i landet omkring hvor DRK bevæger sig 

hen, og der bliver holdt møde i regionssamarbejdet om strukturændringer hos samaritterne. Så helt 

vad fremtiden bringer det må vi vente og se. 

 

Aktivitetsleder for samaritterne i Tølløse 

Tina C. B. Hansen 


