
Årsmelding fotballgruppa 2020  

 

Styret: 

Leder, Kim Børild Kvinlaug 

Nestleder, Inge Helle 

Sekretær, Ida Egeland Kvinlaug 

Medlemmer: Ida Eikeland, Sverre Egaas 

 

Fotballsesongen 2020 ble en forunderlig sesong vi sent kommer til å glemme! Med 4 lag 

påmeldt til seriespill, og ca 35 aktive superklare barn lå alt til rette for en strålende sesong. 

Midt i forberedelsene dukket det plutselig opp en pandemi som skulle vise seg å sette hele 

verden, inkludert fotballen på Kvinlog(!) på hodet. Det ble en bråstopp på alt som het felles 

treninger og fysisk samvær for en lang periode, kamper i vår sesongen ble avlyst og fotballen 

lå mer eller mindre «død». Før sommerferien ble det åpnet opp for «avstandstrening» igjen, 

dette utnyttet vi så godt vi kunne med å trene mot NFF sine ferdighetsmerker. 

Etter ferien lå alt klart for at høstsesongen skulle gå som «normalt», men en større 

smittespredning østover i fylket vårt gjorde at vi av hensyn til det lille samfunnet vårt valgte 

å trekke våre lag fra seriespill. En fryktelig vanskelig avgjørelse å ta, men vi var et enstemmig 

trenerteam som i samråd med foreldre fattet denne beslutningen. Vi prøvde å gjøre det 

beste ut av situasjonen, og fortsatte med terping mot ferdighetsmerket på trening, noe alle 

spillerne som prøvde seg på klarte med glans! Vi arrangerte kamper mot foreldre for lagene 

våre, dette tror jeg både små og store satte veldig pris på, og vinnerinstinktet kom virkelig 

frem hos alle (les foreldrene! 😉 )…noe som nok resulterte i mange stive og ømme bein i di 

mange hjem dagene etterpå..  Det ble nok også delt ut litt mere is som belønning under 

treningene en det vi pleier.  

Årsavslutningen ble også veldig redusert i år grunnet korona, så pokaler, klubblue, brus og 

sjokolade ble delt ut til spillerne når treningene startet opp for inneværende sesong. 

Nå har 2021 sesongen også startet med utsettelser, men vi håper og tror at fotballen igjen 

kan rulle på Kvinlog Stadion med foreldre som heiagjeng i løpet av året. 

Kim B Kvinlaug – leder fotballgruppa KFIL 

        


