
Årsberetning formand EKIF-håndbold2021

År 2021 startede desværre stille ud, vi var lukket ned i første halvdel af sæsonen af vores sæson.
Efter sommeren startede vi op med alle hold, håndbold damer, stimulastik, styrk din krop med motion og 
dans og 2 power yoga hold. Derudover har vi fået et nyt hold, et pilates hold, ligesom de andre 2, er dette 
også et bevægelses hold- her er der fuld gang på alle hold og trods corona i efteråret er det dejligt at vi igen
har liv i hallen. Damerne i håndbold sluttede sæsonen af før jul med en flot 2 plads. Sæsonen efter jul, er 
først rigtig gået i gang nu her, men vi håber på en lige så flot placering i denne runde.
Vi troede ikke vi fik et herrehold, men Ronni formåede endnu engang at få samlet en masse herre, så vi 
kunne få et igen, deres kamp sæson startede først januar 2022.
Sidst år i 2021 indgik vi et samarbejde med brandvæsnet, hvor håndbold og brandvæsenet delte om at gå 
lotto gang, det var til stor fordel for begge partnere. Vi er så priviligerede at kunne afholde lotto hele juli 
måned så både unge som gamle kunne komme til lotto.
Her skal lyde en stor tak til Majbrit og lotto holdet som sørger for at vi hver anden mandag kan samle knap 
100 mennesker i hallen. Det gør at vi kan sørge for at vores små børn til stimulastik kan få goder, vores 
power yoga og styrk din krop hold kan få goder og vores håndbold hold kan få goder, uden at nogen af dem
skal betale det mere i kontingent.
Jeg vil gerne takke vores trænere, på de forskellige hold for uden jer havde vi ikke kunne få de her 
fantastiske hold op at stå, det betyder meget at i vil være med til at gøre vores foreningsliv attraktivt og 
sjovt.
Jeg vil også slutte af med at takke min bestyrelse, i gør et fantastisk stort stykke frivilligt arbejde for at 
holde liv i vores foreningsliv, og er med til at sørge for at skabe muligheder for alle byens borgere.

Ser vi ud i fremtiden, så arbejder vi på at få 1-2 mere med i vores bestyrelse, dette er for at se nye 
muligheder, tænke nyt og anderledes for at skabe mere liv i hallen.
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