
Årsmelding 2020 - Hockeygruppa 

 

Medlemmer av sportslig utvalg hockey i 2020 

Rolle Navn 

Leder Stian Skarbøvik  

Økonomi Øyvind Midtbø 

Materialforvalter Tom Flesvik 

Rekruttering Sigve Thor (desember 20) 

Markedsføring Veronica Lopez 

Styremedlem  Frode Larsen 

Styremedlem Hege Boganes 

 

Oppsummering av 2020 

2020 har vært et spesielt år for hockeygruppen, idrettslaget og hele samfunnet. I februar ble Norge 

rammet hardt av Covid 19, som igjen medførte at vi var nødt til å stenge ned for all aktivitet. Først 

var håpet om at vi kunne komme i gang igjen etter en kort periode, men vi innså kjapt at dette ikke 

ville være mulig å få til. Smitten medførte at Norge var nødt til å innføre de strengeste restriksjonene 

siden krigen. Og vi besluttet derfor å stenge ned ishallen for resten av sesongen.  

Ishallen forble stengt frem til slutten av august, når vi frøs og la ny is i hallen. I tiden mellom 

nedstengingen og åpningen, ble det foretatt nødvendig vedlikehold av anlegget, og SU jobbet iherdig 

videre i kulissene med planer for kommende sesong. Denne skulle bli så bra som restriksjoner kunne 

tillate. 

I september 2020, kunne vi omsider åpne dørene igjen for våre medlemmer, dog til nye regler og 

retningslinjer for å unngå smitte av Covid 19. Alle medlemmer har tatt dette på strak arm, og har 

vært flinke til å følge dette opp. Vi kan med stor glede derfor meddele at ingen av hockeygruppens 

medlemmer (så lang vi vet) har vært smittet av Covid 19 i 2020. 

Hockeygruppen har gjennom 2020, jobbet videre med målet om å øke rekruttering i ishockeyen. 

Dette har vært hovedmålet til Øyvind Midtbø og Veronica Lopez på skøyte og hockeyskolen (S&H). 

Det har jobbet iherdig med å få opp aktiviteten på dagtid for skoler og barnehager, og med egen 

skøyte og hockeyskole på lørdager. Denne har vært en kjempesuksess for Nærbø Farmers, og vi kan 

meddele at vi i 2020 har fått 50 nye medlemmer på S&H. Alle ære og takk for jobben dem og resten 

av teamet gjør her. Som følge av interessen har vi i tillegg utvidet tilbudet til gjelde flere tidspunkter. 

Våren 2020, inngikk vi også kontrakt med nye hovedtrener (Daniel Flesvik) som skal være 

hovedtrener på U12 og U13/15. Daniel har tidligere vært spiller på U – lag på Nærbø selv før han nå 

går inn som trener. Vi finner det meget kjekt, at tidligere spillere nå kan komme tilbake for å være 

med som trenere. 

  



Når vi snakker om Økonomi for hockeygruppen 2020, er det ikke til å stikke under en stol, at året har 

vært et tøft år med tanke på Covid 19 for Hockeygruppen. Flere planlagte aktiviteter var nødt til å 

utgå, og samtidig var vi nødt til å gjøre innkjøp av nye drakter og klær til trenere/oppmenn. Samtidig 

medførte mindre aktiviteter til mindre kostnader. Videre har hockeygruppen med Øyvind gjort en 

iherdig innsats med å selge inn nye sponsorer til idrettslaget, som også medførte en økning av 

inntekter til hockeygruppen.  Alt i alt ble resultatet helt ok. 

Jeg vil gjerne få benytte anledningen til å få takke alle dere som er sponsorer av hockeygruppen og 

idrettslaget. Tusen takk for støtten dere gir oss!!! 

Som en ny ide for å få opp inntekten som følge av Covid 19, kom Veronica på en ide om å 

gjennomføre et Kunstlotteri. Hele hockeygruppen syntes at dette kunne være artig å prøve noe helt 

nytt og satte i gang arbeidet med å finne kunst. Med god hjelp fra Hå gamle prestegård ble det kjøpt 

inn kunst, og en var klar til å sette i gang med å selge. Dessverre skulle en forverring av Covid 19, 

medføre at det ble vanskeligere å få solgt lodd. Likevel var hockeygruppen med Veronica i spissen 

positive på å få dette til, og med god hjelp av Toini fikk vi en artikkel i avisen som ga mersalg med en 

gang. Faktisk ble vi kontaktet av Ottar Eide (generalsekretær i ishockeyforbundet) som ville kjøpe 

lodd. Alt i alt ble det solgt lodd for over 90.000, - Som er en kjempebragd. 

Alt i alt kan vi oppsummere 2020 som et spesielt år, både på godt og vondt. Håpet vårt er at 2021 kan 

bli et lysere år med tanke på Covid 19, og en økt aktivitet i ishallen. 

Jeg vil til slutt få lov til å takke alle dere som sponsorer, støttespillere, lagledere, trenere, SU, utøvere 

og andre som støttet Farmers i 2020. Samme skaper vi stolte øyeblikk!! 

 

På vegne av hockeygruppen 

 

Stian Skarbøvik 

Leder Hockeyguppen. 


