KSF årsberetning for 2019 - 2020

Perioden 2019 - 2020 har været et år med mange oplevelser og en mystisk forårssæson 2020 hvor hele
landet i marts blev ramt af Covid - 19 og det blev nødvendigt at stoppe med vores faste aktiviteter til efter
sommerferien. Selv generalforsamlingen som normalt holdes i april har måttes udskydes til nu . Det er en
stor fornøjelse at vores medlemmer på trods af forhindringerne ivrigt har deltaget i de aktiviteter det har
været muligt for os at gennemføre.
Ved den årlige indberetning til Danmarks idrætsforbund pr. 31. December 2019 var vi 37 aktive
medlemmer, et fald på 4 i forhold til sidste tælling december 2018.
I 2019 Før idrætsfestivalen i Vejle var vi på Krolfbanerne 2 gange den 21. maj og 11. juni, dejlige
eftermiddage hvor vi fik afprøvet vores kunnen med at ramme de små huller .
Den 20. Juni også 2019 var der igen sommerudflugt og igen var det Himmelbjerget der var vores mål . En
dejlig tur gennem det flotte landskab med turbåden fra Silkeborg . Den medbragte mad og vand blev
indtaget undervejs til Hotel Julsø og så var der dømt opstigning af stien til Himmelbjerget. En meget god
dag med mange glade deltagere.
KSF deltog i Vejle Idrætsfestival 2019 med 20 deltagere i dagene 25. juni - 27 juni . En vellykket tur hvor
alle deltog i disciplinerne med stor iver og godt humør. Alle havde fået ny bluser så vi var rigtig fine. Vi fik
skam også medaljer med hjem :


Krolf for hold, her kæmpede Martin, Allan Thomsen, Inge og Heidi sig til sølvmedaljer



Heidi vandt individuel krolf for damer og fik guldmedalje



Martin vandt individuel krolf for mænd og fik guldmedalje



Hial fik sølv i trekamp



Martin Würtz , Sebastian, Niklas, Mads, John, Jesper, Hial , Martin Krogsdal og Allan vandt guld i
fodbold. Vi fik både medaljer og en fin lille pokal.

Under festmiddagen om onsdagen fik vi overrakt fairplaypokalen, en rigtig fin stor pokal med bånd og
sløjfer på grund af vores positive og glade holdånd og fairplay over for de øvrige festivaldeltagere.
Vi spiste vores udleverede sandwichbolle ved Knudhule hvor vi sagde farvel og tak for denne gang .
Efter sommerferien startede vi igen op med vore aktiviteter i Hallen og svømmehallerne.
24 september var vi til bowling kl. 16.00 efter svømning og idræt.
Den 8. oktober i sindets uge havde vi åben idræt i hal 4 fra 14.00 - 15.30 og selv om det var annonceret var
der desværre kun deltagelse af vore egne medlemmer.

KSF årsberetning for 2019 - 2020
Den 15. november var der landskamp i fodbold og i den anledning var der arrangeret fodbold på
storskærm i lokalerne på " møllen " hvor der inden kampen var pølser og hyggeligt samvær.
Den 17. december var der juleafslutning efter svømning og idræt med smørrebrød og pakkespil i Loungen i
Hammel idræts center. Herefter juleferie til 7. januar 2020 .
Så holdt vi vinterferie fra 10. - 16. februar og inden vi rigtig nåede at komme i gang igen blev alt lige
pludselig stoppet på grund af Coronaen, dog nåede Jonas og John lige at komme på instruktørkursus i Hold
og boldspil den 12 og 13 marts i Vejen, heldigt.
Så der blev ingen:
-

Skridttællerkonkurrence 4. maj - 17. maj

-

Krolf den 19. maj og 16. juni

-

Tur til Himmelbjerget 18. juni

-

Turen til Vejle idrætsfestival (23. juni – 25. juni )

men det lykkedes for os, da der blev givet lidt friere tøjler igen at få arrangeret nogle gåture med
udgangspunkt fra Hammel hallerne . Herudover har der på onsdage været arrangeret gåture i KSF regi fra
henholdsvis Ulstrup og Hammel .
Et år med udfordringer men også et år med mange aktiviteter og mange glade medlemmer.

