Informasjon fra Lier IL Fotball
Vi er veldig glade for å se så mange blide og fornøyde fotballspillerne som har kommet igang
med treninger igjen. De fleste lag i fotballgruppa har gjennomført treninger fra 20.april mens
vi denne uken har sett mange av de yngre gruppene i BIG endelig komme igang. Fotballen
er en viktig sosial møteplass og om man dømmer etter oppmøte og innsats på trening så er
de organiserte treningene en viktig del av det å komme tilbake en mer normal hverdag. En
stor takk til alle trenere og foreldre som stiller opp for å få gjennomført treningene innenfor de
smittevernreglene som gjelder, dere gjør en viktig jobb!
Nytt styre
Hovedlaget til Lier IL gjennomførte mandag 18.mai sitt årsmøte der nytt styre for hovedlaget
ble valgt. I hovedstyret stiller leder og nestleder for alle undergruppene. Fra fotballen har
dessverre Megan Fjeld bedt om å få avløsning som styreleder og etter den enorme
innsatsen Megan har lagt ned for Lier IL, både gjennom BIG og fotballen, har vi full forståelse
for dette valget. Heldigvis vil Megan fortsatt være med i styret og vil blant annet bidra til at
EMS-cupen opprettholder sitt høye nivå. Ny styreleder blir Kristian Gravdal som sammen
med resten av styret vil jobbe for et best mulig tilbud til våre medlemmer også i årene som
kommer. Vi er så heldige å få med oss Jannicke Holdorf i styret og hun vil lede arbeidet med
å sørge for at vi bli en Kvalitetsklubb. Mer informasjon om dette senere. I tillegg består styret
av Per-Arne Lyngås som nestleder og økonomiansvarlig, Liv Horni Kroghrud som ansvarlig
for utstyr, Anne Høiberg som ansvarlig for kiosk og arrangement, Bård Kåsin som
baneansvarlig og Silje Hønneland som sportslig leder. En stor takk også til Lill-Hege Hansen
for all den innsatsen hun har lagt ned rundt drift av kiosken og betaling av dommere de siste
årene, uten slik frivillig innsats hadde vi ikke klart å ha et så godt tilbud i Lier IL!
Aktivitetsgebyr
Vi har jobbet med å begrense de økonomiske konsekvensene som korona-pausen har hatt
for klubben. Mange av kostnadene løper og vi har dessverre måtte avlyse overgangscup og
flytte Tine fotballskole, så vi har derfor vært nødt til å gjøre noen tiltak for å redusere
kostnadene. Samtidig er aktivitetsgebyret en stor del av de totale inntektene til klubben og vi
sender nå ut en påminnelse til de som ikke har betalt. Vi har full forståelse for at det er
mange som nå vil ha en stram økonomi og vi legger opp til at man kan dele opp betalingen
om det er ønskelig. Det finnes også andre løsninger for de som får en utfordring. Ta kontakt
med oss. Spørsmål og henvendelser vedr. aktivitetsgebyret gjøres til fotball@lieril.no.
Andre saker det er greit å vite om
• Oppdaterte treningstider er nå lagt inn på nettsiden, disse gjelder altså fra og med
25.05.
• Oppfordrer alle til å holde seg fortløpende oppdatert på NFF’s koronavettregler og å
følge med på NFF’s informasjonsside .
• Tine Fotballskole flyttes til 10.-14. august og påmeldingen er nå åpen!
• Hvorvidt vi arrangerer ekstra fotballskole i slutten av juni avhenger av hvordan de
nye retningslinjene blir. Mer informasjon kommer så fort dette er avklart.
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