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Formandsberetning – Floorball 2021-22 

Sæsonen nåede aldrig rigtig at komme i gang, da vi igen blev ramt af COVID-19 nedlukning.  

Vi satser rigtig meget på, at alle spillere/medlemmer har rigtig meget lyst til at spille floorball efter 

sommerferien. 

Formandsberetning – El-hockey 

Da sæsonen 2020-2021 skulle starte i september måned 2020, begyndte covid-19 at accelerere i 

DK igen. Der kom flere restriktioner og resultatet blev dels at el-hockey spiller er i en udsat gruppe 

og forsamling i hallerne blev minimeret, så Idrætsudvalget for el-hockey i samråd med klubberne, 

valgte at aflyse sæsonen til starten af 2021. 

Desværre blev smitten ikke bedre så hele sæsonen blev aflyst. Man ville så håbe at sæson 2021-

2022 kunne komme i gang efter sommeren 2021. Det er den, dog med meget få hold og mange af 

de aktive hold kæmper med smitten og utrygheden hos de enkelte spiller. 

Her hos os kæmper vi en kamp med covid-19, men vores fokus er på at få rekrutteret flere fysisk 

handicappede spiller. Vores eksistens er næsten væk og det vil være enormt ærgerligt nu vi 

endelig har fået et stort beløb fra Esbjerg kommune til at renovere vores meget slidte el-hockey 

stole. Vi giver ikke op og derfor har vi aftalt med Parasport Danmark at vi sammen må åbne op i 

Esbjerg kommune og nabokommunerne for at de vil aktivt skabe et fundament til at vores klub 

kan udvikles. Vejle kommune som eksempel ville skabe rammer for så mange handicap 

sportsgrene de kunne. Det har givet liv og ikke mindst medlemmer rundt i de små foreninger. Det 

kunne være et kæmpe løft for Gørding hallen hvis vi kunne tilføre flere medlemmer og på sigt 

måske tilbyde flere andre handicap idrætsgrene. 

Sæsonen 2021-2022 i 2. division afsluttes i Gørding hallen lørdag den 9. april med de sidste kampe 

og præmie overrækkelse. Kom og støt op om vores hold og med egne øjne se hvilken fantastisk 

sport el-hockey er. 

 

Michael Hansen, El-Hockey 

Martin R. Klindtworth, Floorball 

 

 


