
ÅRSBERETNING 2020 
SKIF Juniorklub 
 

Årsberetning for 2020 - året som ikke blev som vi havde planlagt pga Covid-19.  
 

Medlemstallet kom i 2020 op på 126 medlemmer, hvoraf omkring 20 medlemmer, var børn fra 
Grindsted - Så alt i alt rigtig mange dejlige børn, vi kunne gøre glade ved vores arrangementer.  
Det blev desværre ikke til helt så mange medlemmer som året før, da der normalt altid løbende er 
nogle der melder sig ind hen over året, hvilket dog ikke er sket i år pga. Covid-19 og derved 
desværre flere aflyste arrangementer.  

Vi startede som altid året, med en tur til Legeborgen i Varde og som altid gik det supergodt, en 
masse glade børn og voksne. Stor tak til alle dem der hjalp denne dag. 

I februar holdet vi en fantastisk MGP FEST - Hallen var mørklagt til diskofest, hvor alle de festlige 
knæklys kom til syne og værestedet var pynte flot op. På storskærmen kunne alle følge med i MGP 
og femkroners boden var fyldt med sodavand og chips, mens flere forældre sad klar med 
ansigtsmaling - Alt i alt en kanon aften.  

Tilbage i 2019 afholdt vi som noget nyt, børnediskotek til byfesten, som efterfølgende er blevet 
rost rigtig meget og arrangementet var godt besøgt. Så planen var, at vi ville gentage succesen i 
2020, men igen spændte Covid-19 desværre ben for dette - nu håber vi på et brag af en fest i 2022.  

Generelt har vi desværre måtte aflyse rigtig mange af vores arrangementer i 2020. 
Vi nåede dog i oktober måned at leje hele biografen, så vi kunne afholde et vellykket arrangement 
med ”Far til fire og Vikingerne” - selvfølgelig med dertil hørerne popcorn og sodavand, samtidig 
med at alle de daværende restriktioner blev overholdt.  

Svømmehallen havde åben det meste af året, hvor det som altid var muligt for medlemmerne at 
komme gratis i svømmehallen den sidste søndag i hver måned.  

Vi fik i slutningen af året, fastlagt programmet for 2021, så det kunne komme med i den sidste 
udgave af notitsen i 2020. Desværre har det dog endnu ikke i skrivende stund, været muligt, at 
afholde nogle arrangementer pga. Covid-19 og de derved følgende restriktioner. 

Vi håber, vi snart må ses igen og har masser af festlige arrangementer planlagt.  
 

Der skal lyde en stor tak til alle forældre og børn der har været med til at hjælpe til, så vi kunne få 
nogle rigtig gode, sjove og hyggelige arrangementer i sæsonen 2020. 
  

I 2021 vil det være Lise Søndergaard Larsen der er formand for juniorklubben. 
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