
 
BILAG 2 

Årsberetning formand EKIF-håndbold 2020 

Det har været en speciel sæson 19/20 efter som vores sæson sluttede brat pga corona 
pandemien i marts 2020. 
Vi sluttede sæsonen af for både børn og voksne og prøvede at finde løsninger på, hvordan 
vi kunne slutte bedst muligt.  
 
På trods af corona, fik vi to nye trænere til vores stimulastik hold, og trods en masse 
restriktioner og en nærmest ny verden, formåede de at få et stimulastik hold til at fungere 
for de mindste, på bedst muligvis. Som kørte indtil januar 2021, hvor vi igen var nødsaget 
til at lukke ned, og slutte sæsonen. Christina, har valgt at fortsætte endnu en sæson som 
træner og det glæder vi os til.  
Florentina har desværre valgt ikke at fortsætte, vi vil dermed sige stor tak for hendes 
engagement og gå på mod i den svære tid.  
 
Vores fitness dance, - som nu hedder styrk din krop med motion og dans, kom desværre 
også kun halvt igang, da det blev lukket ned stort set lige efter det startede. Men Kirsten er 
klar til den kommende sæson fra august, og det er vi i glade for.  
 
På håndbold siden nåede senior damerne ikke at komme igang, vi fik spillet en kamp, 
hvorefter vi lukkede ned, dog formåede vi at holde det sociale ved lige, og det kan også 
noget. Vi starter op igen sidste tirsdag i august, hvor træner Sanne er klar på en ny og 
forhåbentlig bedre sæson.  
 
Vores senior herrer fik aldrig et hold, dette er der gjort noget ved og de starter op med nye 
kræfter sidst i august, hvor Karsten vil være træner for dem, her håber vi også på en god 
sæson med en masse god håndbold.  
 
Vi fik startet et yoga hold op, som viste sig at være en god ide, dette initiativ er fortsat og 
kører også nu i hallen. Vi glæder os til at se flere deltagere fremover her også.  
 
På trods af at corona har fyldt rigtig meget især for vores afdeling, da vi er afhængig af at 
være i hallen, har vi formået at holde hovedet højt og se positivt på situationen og fået 
skabt nogle andre remidjer for vores medlemmer.  
 
Vi i bestyrelsen vil gerne takke lotto afdelingen, og en stor tak til Majbrit og Tommy for det 
kæmpe store arbejde, og for det store overskud lotto giver til os, dette gør at vi kan give 
vores medlemmer lidt ekstra til opstart.  
Vi har indgået et samarbejde med brandværnet, så de fremadrettet tager halvdelen af 
håndbolds lotto timer.  
 
Vi håber på en ny og god sæson fra august, hvor alle trænere er på plads.  
Vi vil prøve at stable noget petang samt et u 4-6 hold på benene inden for håndbold, hvor 
Kirsten vil være træner.  
Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen, som har knoklet rundt det sidste år, fået styr på 
restriktioner, møder og hvad der ellers har været. Jeg selv har holdt barsel så godt jeg 



 
kunne, og hvor er det godt med en bestyrelse som knokler på alligevel. Desværre siger vi 
også farvel til 3 bestyrelsesmedlemmer, jeg håber at når tiden er til det igen, at de kunne 
tænke sig at vende tilbage. Tak til Ronni, Tanja og kim for godt samarbejde de sidste par 
år.  
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