
Årsberetning fra fotballen sesongen 2020 

 

Sportslig utvalg har bestått av følgende personer: 

Kris Georgsen, sportslig leder 

Martin Egil Fuglestad, sekretær/referent 

Morten Kvia, økonomiansvarlig 

Tor-Magne Njærheim, materialforvalter/ fotballskole/A-laget 

Gunn Iren Aarsland, vinterserien 

Svein Hansen, vinterserie/A-laget 

Lars Ove Mikalsen, materialforvalter/ Avslutningsgeneral 

Frank Østberg, materialforvalter 

 

Det vil alltid være rom for tolkning om hva som er «god samlingsplass, utvikling og dra i 

samme retning», slik var innledningen til årsrapporten for 2019. Lite visste vi hva som skulle 

treffe oss like etter at vi avsluttet sist sesong. Kontrastene har vært enorme. Det har vært en 

krevende prosess med endringer og ikke minst lite aktivitet på vårparten. Det var og er 

fortsatt en veldig rar tid. Men etterhvert fikk heldigvis barn -og ungdomslagene starte opp. En 

stor honnør til trenere, foreldrekontakter og andre som har vært rundt lagene med tanke på å 

ivareta smittevern, samt å gjøre fotballen til et lyspunkt for barn og ungdom i en meget 

spesiell tid.  

 

Sportslig utvalg har ikke fått arbeidet med de oppgavene vi hadde fokusert på denne 

sesongen. Mye av dette skyldes at vi ikke har anledning til å møtes. Men vi må rette fokuset 

fremover, og mot en ny sesong i sikte.  

 

Turneringer har det dessverre ikke blitt noe særlig av. Men Kviaserien ble godt gjennomført, 

men måtte stoppe opp like før gjennomføring av finalespill. Vi vil takke Alf Morten Skeie, 

Gunn Iren Årsland og Svein Adler Hansen for god organisering og planlegging. Det kreves 

mye for å arrangere norges største vinterserie, og vi er takknemlig for arbeidet dere legger 

ned.   

Da det ikke ble noen turnering, tok trenerne til g7 selv initiativ til å lage en miniturnering hvor 

de spilte mot lag fra Bryne FK. Takk for jobben dere gjorde for å skape fotballglede i 

situasjonen vi befant oss i.   

På grunn av smittevernrestriksjoner måtte vi flytte Aarbakke fotballskole fra den vanlige tiden 

vi pleier å ha på vårhalvåret til høsthalvåret. Rundt 150 unger fikk oppleve gode øyeblikk på 

fotballbanene av instruktørkorpset vårt. Det bestod av A-lagsspillerne, juniorspillerne og 

noen eksterne instruktører. En stor takk også til alle som bidro for å få gjennomført 

fotballskolen. 

 



Etter åpning av seriespill har det blitt spilt rundt 500 kamper hvor Nærbø IL fotball har vært 

representert. Antall kamper hadde selvsagt vært høyere om vi hadde startet tidligere. A-

laget, Old boys og B-laget har ikke spilt noen kamper, og ikke hatt treninger i noen særlig 

grad denne sesongen. Vi håper på at de kan komme i gang i 2021 sesongen.   

 

Økonomien i fotballgruppa bar preg av at vi måtte stoppe så og si alle utgifter på grunn av 

korona. Ingen visste i hvilken grad hvordan dette skulle komme til å prege økonomien. 

Derfor var vi føre var med å knytte igjen sekken, noe som resulterte i at vi kom godt i havn 

med balansen i forhold til budsjettet.  

 

Covid-19 har vært en stor utfordring for fotballen, samtidig har det også fått frem noe av det 

beste i oss. Vi har virkelig fått vise hvilken viktig samfunnsaktør fotballfamilien er.  

 

Gunn Iren Årsland, Martin Egil Fuglestad og Svein Adler Hansen trer ut av sportslig utvalg. I 

den forbindelse vil vi få takke for deres engasjement i sportslig utvalg.  

 

Vi vil takke alle sponsorer, trenere, oppmenn, dugnadsansvarlige, administrasjonen og 

sportslig utvalg for et godt samarbeid og kjempebra innsats i 2020 sesongen! 


