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Årsberetning 

FLIK fotball  

 

gruppe 

 

2020 

 

Gruppestyrets sammensetning 
Leder: Karstein Kjørkleiv  

Nestleder: Trond Kjørrefjord 

Sekretær: Lena Skomsøy Knutsen 

Styremedlem Erik Rosåsen 

Styremedlem Ronny Paulsrud  

Styremedlem Martin Landsverk 

Styremedlem Jan Erik Hole (trakk seg ut) 

 

Varamedlemmer: 

 

Andre: Daglig leder har møtt i de fleste møtene våre. 

 

  



 

 

Årsberetning Fotball - Side 2 

Farsund og Lista  
Idrettsklubb 

 

Gruppens arbeid 
 

Styremøter/møter 
Det er avholdt 10 styremøter hvor 61 saker er behandlet. 

Det har også blitt avholdt trenermøter, foreldre møter og samlinger gjennom året. 

 

Spesielle saker og oppgaver 
Året som gikk har gått mye til korona tiltak. Oppstart og ned stenginger. 

Vi har gjennom dette året jobbet sammen med trener koordinatorer med å få på plass en 

plan. Denne ble lagt frem for trenere rett før jul. Det blir den røde tråden vi håper å jobbe 

inn i klubben. Trener koordinator har laget en treningsplan og de ønsker å følge opp alle 

lagene. 

 

 

Aktivitet 
Denne sesongen ble ikke som noen annen sesong. Voksen fotballen har ikke spilt serie 

kamper. Barne og Ungdoms fotballen kom i gang med de restriksjoner som gjaldt. Mye god 

fotball ble spilt utover høsten. Deilig for de som fikk lov å spille. 

Vi klarte å arrangere Tine fotballskole i August. Det er vi veldig stolt av. Mange nye spillere 

spesielt blant jentene. Vi som klubb har fått flere jente lag igjennom året. 

FLIK er spesielt stolt av å ha fått med 3 spillere på krets lag. I tillegg til 3 som er videre på 

sone samlinger.  

 

Treninger 
Vi har måtte forholde oss til de gjeldene smitte veilederen som har vært gjennom hele 

året. Full ned stenging, I kohorter og vanlig trening. Vi som klubb har kastet oss rundt å få 

til treninger når vi har fått lov. Vi er heldig som har flotte anlegg vi kan benytte oss av. 

 

Andre forhold 
KORONA. 

  

Sluttord 
Trenere, foreldre og spillere har vært tålmodige. En stor takk alle sammen. Vi har sammen 

klart oss gjennom dette året. Daglig leder og leder har vært raske med beskjeder ut til 

medlemmene. Vi håper snart på en hverdag som ikke innebærer restriksjoner så vi igjen 

kan gjøre det vi liker best å spille fotball. 

 

 

Karstein Kjørkleiv Leder FLIK fotball gruppe  


