
Årsberetning 2020 

 

Året nåede knapt at begynde, før regeringen d. 11. marts 2020 lukkede hele landet ned pga. Corona. Vi 

havde glædet os så meget til at komme i gang med forårssæsonen, og havde flere nye ting i støbeskeen, 

som vi desværre ikke har kunne implementere i 2020. 

 

Da der lukkes op for muligheden for at starte op med udendørs fritidsaktiviteter havde vi i udvalget mange 

spekulationer om, hvorvidt vi skulle starte op. Både ift. bekymringen omkring smitten, men også fordi det 

ville kræve et kæmpe arbejde af vores trænere at overholde alle restriktionerne. Det handlede både om 

ikke at blande spillerne, ikke spille ”kamp” mod hinanden fordi der stadig skulle holdes afstand, sørge for 

at spritte hænder på sig selv og spillere, og ikke mindst skulle alle bolde og redskaber vaskes af med vand 

og sæbe efter hver træning. 

Vi valgte at tage trænerne med på råd, og ALLE var så klar på at starte op, og så det ikke som et problem 

at skulle overholde restriktionerne. Så d. 18. maj 2020 havde vi endelig igen de første spillere på banen, 

om end det ikke var helt som det plejede. Alle spillere og trænere strålede og havde glædet sig helt vildt til 

at komme i gang igen. Ugen efter fulgte de sidste hold.  

 

Selvom vi var høje på at måtte starte op igen, havde vi dog forudset, at vi var nødt til at aflyse vores 

eftertragtede fodboldweekend, selvom vi havde glædet os helt vildt til endnu en weekend med en masse 

fodbold på programmet. 

 

Trods et usikkert forår og også sommeren med, kunne vi alligevel afholde DGI fodboldskole i uge 32 med 

42 fodboldglade børn. Det var en succes som sædvanligt, og vi var igen heldige med vejret. 

 

Vi starter efterårssæsonen i uge 33 med hele 11 hold, men må desværre undervejs trække det ene hold – 

U15 piger – som ikke var nok spillere. Men resten af holdene holdt ved. 

Efterårssæsonen var også første gang i historien, at vi kunne bryste os med et liga hold, og så endda i 

pigerækken. Vores U13 piger startede efteråret i Liga 2 og fik den modstand de gennem nogle sæsoner 

havde manglet. Det resulterede også i 3 tætte kampe, dog med nederlag og de måtte spille i Liga 3 efter 

ombrydningen. Det blev en mere tæt sæson og pigerne endte med en førsteplads, men blev taberdømt 

pga. et par spillere der var for gamle. 

 

Vi har gennem flere år afholdt fodboldbanko som afslutning på vores efterårssæson. Det var ikke muligt i 

2020 pga. forsamlingsforbuddet. Afslutningen foregik i stedet ved Vejen fodboldgolf, hvor holdene holdt 

afslutning på forskudte tidspunkter, men samme dag, så det kunne lade gøre at holde afslutning sammen 

- men stadig hver for sig. 

 

Vi kan ikke snakke om 2020 uden også at fremhæve vores herre senior. De havde en forrygende sæson, 

og i slutningen af oktober kunne de række armene i vejret og kalde sig serie 4 spillere, efter at være rykket 

direkte op.  

Holdet havde indtil da haft 2 af holdets spillere som trænere, men de spillende trænere meddeler klubben, 

at de gerne vil have en ”rigtig” træner, når de nu skal spille serie 4. Så vi satte jagten ind på en træner. Vi 

var så heldige at få lavet en aftale med Allan Kristensen fra Vejen, som tidligere har trænet i Skodborg. Han 

var klar til at starte i foråret 2021. 



 

Igen i år vil jeg gerne på udvalget vegne slutte af med at takke all dem, der gør en stor indsats i 

fodboldafdelingen. Herunder især vores frivillige trænere – uden dem, ville der ikke være fodbold i Skodborg. 

Jeg personligt vil også gerne takke medlemmerne i fodboldudvalget for det store stykke arbejde I gør for at 

få fodbolden til at køre. Der bliver ydet en kæmpe indsats, som jeg ikke tror man kender til, før man selv har 

stået i det. Så tusind tak for det. 

 

Hermed overgiver jeg min beretning til generalforsamlingen. 


