
Årsberetning formand EKIF-fodbold 2021

Året der gik 2021:

2021 blev et  år, hvor Corona stadig  havde stor indflydelse  på klubbens  aktiviteter.

Herre seniorafdelingen:

Træner situationen : vi startede  forårssæsonen med Martin Hansen og Henrik Nygård som trænere for 1. 
holdet, men de valgte at stoppe efter sommeren. Vi ansatte Morten Mau som træner for 1. holdet. Morten 
har tidligere været spiller i klubben. Morten valgte ikke at forlænge sin kontrakt og stoppede dermed som 
træner efter efterårssæsonen. 

For 2. holdet stod Morten Asmussen i spidsen som træner. Efter en flot forårssæson lykkes det ikke at 
samle nok spillere til at have to hold. Mange vigtige spillere blev skadet og udviklingen fortsatte ikke, som vi
havde håbet på. Så vi valgte at trække 2. holdet, og vil fortsætte med et enkelt hold efter vinterpausen. 

I 2021 kunne vi endelig bruge skuret og de andre ting, som vi havde købt i 2020. Vi fik et bedre overblik 
over de mange lokale sponsorer og sponsorskiltene. Hele fodbold anlæggets niveau er blevet løftet, men 
skal udnyttes bedre i 2022. Vi prøvede også med et oldboys-hold, som der desværre ikke var opbakning til. 

Dameseniorafdeling:

Vi er meget stolte af, at have et damehold i EKIF fodbold. Erik Brüssow er træner for damerne, og holdet er 
tilmeldt i 7-mands- turneringen. I en overgang var der flere damespillere til træning end herrespillere, og 
desværre er det blevet lidt færre til træningen. Men i 2022 planlægger vi fast med et hold igen, og det er vi 
meget glade for. 

Damerne engagerer sig også i klubben og i bestyrelsesarbejdet, hvilket er en merværdi for hele klubben. 

Ungdomsafdelingen:

Et af vores mål for 2021 var, at fokusere mere på vores ungdomsafdeling og få bygget en ungdoms afdeling 
op i Egernsund. Det er altid en kamp med de andre klubber, og vores mål er derfor, at give et bedre tilbud 
end de andre klubber. dette for at okke de unge til klubben. Dette lykkes indtil videre meget godt, men det 
er en lang proces for os. 

Ungdommen træner i hallen. Vi har her  over 20 børn til træningen, hvilket vi er meget tilfredse med. Vi var 
tilmeldt en del indendørsturneringer, som blev aflyst, men vi fortsætter med det gode arbejde,og så er vi 
sikre på, at kunne få stablet et eller flere hold på benene.

Desværre måtte vi igen aflyse vores 2. juledagsstævne, som ellers er en væsentlig indtægtskilde for klubben

Vi havde investeret en del tid i planlægningen for at forbedre stævnet. Men det bliver i 2022 i stedet for. 

Jeg vil sige tak til sponsorer, bestyrelsen, hjælpere og spillerne for et positivt 2021, selvom vi havde og har 
en del udfordringer. Men vi glæder os til sæson 2022 

Med venlig hilsen Thore Naujeck på vejene af hele bestyrelsen i EKIF fodbold
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