
 
BILAG 4 

Årsberetning formand EKIF-fodbold 2020 

Året der gik 2020: 

2020 blev et mærkeligt år for hele verden og Corna havde også en markant indflydelse for os.  

Vi fik ansat to nye trænere – Martin Hansen og Henrik Nygård og efter en god opstartsperiode kom vi aldrig 
i gang, da Corona satte en stopper for sæsonen. Vi fik desværre kun spillet et par enkelt kampe i foråret og 
et par flere i efterårssæsonen. Vi fik etableret et 2.hold, som ved hjælp af de to trænere Allan Roth og 
Morten Asmussen klarede sig flot i serie 6, imens 1. holdet spillede en solid sæson i serie 4.  

Da vi ikke kunne spille så meget fodbold i 2020 kunne vi fokusere på andre opgaver. Klubben og jeg er 
meget stolt over resultatet, idet vi byggede et nyt skur ved hjælp af lokale sponsorer, kommunen og mange 
frivillige arbejdstimer. Vi fik også renoveret andre ting på matriklen og vil fortsætte dette arbejde i 2021. 

Tiltag i 2020 

- Nyt grillskur – æ skue 
- Nyt stakithegn med stadionnavn (Elron Harald) 
- Flere sociale arrangementer i klubben f.x. åbningen af skuret 
- Nyt 2. hold 
- U7 og U8 
- Flere borde og bænke til tilskuerne 

Desværre måtte vi aflyse vores 2. juledagsstævne, som ellers er en væsentlig indtægtskilde for klubben. 
Desværre bød 2020 også på et negativt højdepunkt, da en af vores spillere fik tildelt et rødt kort og en 
karantæne på 6 spilledage. Da vi helt uventet fik meget medieopmærksomhed, var vi nød til at komme med 
en officiel pressemeddelelse. Der er blevet snakket meget om denne sag og i klubben er vi alle sammen 
enige om, at vi gør alt for, at dette ikke må ske igen. Vi betragter denne sag som afsluttet og kigger fremad.  

Et af vores mål for 2020 var at skab mere fællesskab og mere hygge. Selvom vi på grund af Corona havde 
langt færre kampe, så formåede vi at tiltrække en del tilskuer til vores kampe. Den officielle åbning af 
skuret blev en stor dag i klubben og vi er sikker på, at æ skue kan være med til, at tiltrække endnu fælere 
mennesker. Vores interne mål er at blive et samlingssted for alle byens borger og gøre hver 2. lørdag (vores 
hjemmekampe) til en festdag i Egernsund.  Vi vil være stedet, hvor man hygger sig i Egernsund. 

Vores mål for 2021 er 

- Sportslig succes på banen 
- Forstørre klubben fx. Mere ungdom, kvindehold eller oldboys.   
- Være mere attraktiv for nye spillere 
- Flere tiltag, som kan være med til at sprede den hyggelige stemning 
- Etablering af en turnering eller sommerfest, for at få endnu mere aktivitet i klubben.  

Jeg vil sige tak til sponsor, bestyrelsen, hjælpere og spillerne for et positivt 2020 og at vi kan se frem til en 
klub i udvikling i 2021.  

 


