Med Covid-19 som en siste hilsen fra 19/20 sesongen startet vi opp med barmarkstrening i slutten av
april, med håp om at det skulle lettes på koronarestriksjonene i løpet av sommeren. Som vi alle vet,
ble det ikke slik. Covid-19 fulgte oss gjennom hele sesongen og med den ble NM og kretsserien først
utsatt og senere avlyst.
Gjennom vår og høstsesongen ble det organisert felles barmarkstrening for smågutt 07 0g 06 med
varierende program. Både sykling, løping, styrke og bading stod på programmet. Oppmøtet var
stabilt gjennom sesongen og vi observerte progresjon gjennom sesongen. Noen av guttene trente
også barmark sammen med guttelaget når smittevernreglene tillot det. Vi fikk også til noen isøkter i
Kongsberg og Hønefoss på høsten.
I august ble det arrangert treningssamling for 06 guttene på landstedet til Dynge ved Randsfjorden.
Det ble en helg med mye sport og moro. Forhåpentligvis kan vi gjennomføre et liknende opplegg i år
også.
Vintersesongen startet med ødelagte pumper og forsinket is på Marienlyst. Første skøyteøkt ble
derfor på Konnerud. Det er ikke bare ulemper ved at serier og cuper blir avlyst. Når kampene ikke
spilles så blir det mere treningstid for guttene. Med unntak av enkelte regionale nedstenginger og
karantener så hadde 06 laget 4-5 treninger pr uke gjennom hele sesongen. I perioder trente 06 også
med første års gutt. Samspillet ble mye bedre gjennom sesongen og vi tror neste sesongs guttelag
blir et sterkt lag.
Helt på tampen av sesongen ble det lettelser i koronarestriksjonene og kretsen fikk i all hast satt opp
en mini kretsserie. Takk til kretsen for fantastisk innsats! Smågutt møtte Solberg, Mjøndalen og
Konnerud. Smågutt vant alle sine kamper og ble dermed minikretsseriemestere 20/21
06 fikk også spille en guttekamp mot Konnerud som de også vant.
På tross av mange utfordringer med Korona, tidvis stengt Marienlyst og vanskelig is på Øren så har vi
fått til en god sesong med mye istid. Takk til alle som bidro til at det ble så bra!

