
 

 

 

Julehilsen 2020 

Vi nærmer oss jul og det er på sin plass med en liten julehilsen til våre medlemmer på tampen av 
jubileumsåret. Det ble et meget spesielt jubileumsår preget av koronapandemien og dessverre 
med lite anledning til å feire oss selv som spræk 100-åring! Vi har fått gitt ut en flott jubileumsbok 
som jeg håper falt i smak og som fortsatt kan kjøpes, men de øvrige arrangementene måtte 
avlyses. Vi håper å komme tilbake til noen av disse i 2021!  

Styret ønsker samtidig å rose medlemmer, lagenes støtteapparat og spillere som har stått sammen 
med klubben i dette vanskelige året. Vi vet det er medlemmer som har vært (og kanskje fortsatt er) 
permittert og har mistet jobb, mens mange av oss har vært i en jobb som ikke har vært påvirket. 
Samtidig ser vi at alle er villige til å støtte opp under klubben med dugnader og betaler 
medlems- og aktivitetsavgift selv i vanskelig tider. National, er i motsetning til andre klubber så 
heldig at vi har hatt minimalt med frafall. Alt dette forteller at vi har medlemmer som er opptatt, 
ønsker og støtter opp under den lokale klubben vår. Dette setter vi som sitter i styret umåtelig stor 
pris på! Takk til dere alle!  

Fra klubbens side vil jeg spesielt berømme innsatsen til de veldig mange som har gjort det mulig å 
opprettholde en god aktivitet i 2020 innenfor tildels kompliserte og krevende smittevernregler. 
Dette gjelder i lagene, her er det vanskelig å trekke frem enkeltpersoner, men håper det er gjort 
stas på disse der. Det gjelder også i klubben, her vil jeg spesielt trekke frem Arve som har gjort en 
formidabel jobb for å sørge for at fotballaktiviteten for alle har vært mulig, men også Hanne og 
Silje har lagt ned en kjempeinnsats! 

Dette bringer oss over til 2021. Det har blitt tydelig for oss i 2020 at vi er tynt besatt i klubben og 
at vi trenger hjelp fra flere for å opprettholde et godt sportslig tilbud for våre medlemmer. Styret 
har derfor i høst jobbet videre med organisasjonsplanen og forsøkt å definere roller som kreves for 
å få til dette. Dette innebærer blant annet at vi rendyrker sportslig utvalg i fotball og håndball 
og at vi i tillegg definerer støttefunksjoner til idrettene klarere. Hensikten er bedre fokus på 
kjernevirksomheten vår som er fotball og håndball, men også at nødvendig innsats for å lykkes 
med dette blir spredt på flere personer. Vi håper, og er helt avhengig av et stort engasjement på 
nyåret hvor flere flinke folk melder seg slik at vi får til gode løsninger for klubben i tillegg til i de 
enkelte lag! 

Nok om det i denne omgang, takk for innsatsen i 2020 og vi ønsker alle en riktig god jul og en 
bedre idrettsår i 2021! 

Julehilsen fra styret i National 

ved leder Roar Østbø 

 


