En riktig god og fredfull Skrimjul ønskes dere alle sammen

Et hektisk Skrim-år nærmer seg slutten og vi kan se tilbake på et år med masse flott idrett, 2 nye
særidrettslag inn i klubben, moderniseringsprosjekt på snø-produksjonsanlegget og mange lag og
individuelle utøvere som har fått vist seg frem med Skrim-logo på brystet.
2020 vil ikke bli noe mindre spennende og vi har alle mye å se frem til.
Vi nevner bare noe;
•
•
•

Amerikansk fotball skal ha historiens første hjemmekamp på eget gress i Saggrenda, i nye
egendesignede drakter.
Håndballen har fått SP1 midler til å gjennomføre en komplett modernisering av
Beachhåndball anlegget.
OG sist, men ikke minst, byggestart på nytt klubbhus er fastsatt til slutten av 1.kvartal 2020.
Alle kommunale avtaler er nå signert og AG Entreprenør er valgt som byggherre.

I tillegg kan vi se frem til fortsatt avvikling av tradisjonsrike arrangementer som KIWI-cup i fotball, Tour de
Kongsberg 2020 på Heistadmoen og masse, masse annet.
Jeg vil på vegne av hovedstyret få takke alle foreldre og foresatte, alle samarbeidspartnere og støttespillere og ikke minst alle
våre aktive i alle aldre for all innsats i året som har gått.
Det være seg de i sekretariater, de i kiosker, de på tribunen, de på benken, alle draktvaskere og skismørere, de ute i
skisporet og de som bekler alle viktige funksjoner vi er helt avhengige av for at alt skal gå rundt.
Uten deres frivillighet og dugnadsinnsats på vegne av både klubben og de aktive, hadde vi ikke gått et nytt år i møte full av
sitrende spenning over alt som skal skje.
Frivilligheten og aktiviteten er «sjela» i klubben vår og den skal vi alltid hegne om, ta vare på og være ekstremt stolte over.

En riktig god jul og et godt nytt år til dere alle sammen.

Hilsen IL Skrim Hovedstyret
v/daglig leder.

