ÅRSBERETNING – MIX

Er du nokså ung? Har du vært ung? Er du sprek? Skulle du ønske at du var sprekere? Synes du det er greit å ikke være
så veldig sprek? Er du glad? Vil du gjerne bli ennå gladere? Har du hørt om volleyball?
Om svaret på to eller flere av spørsmålene over er «Ja» så befinner du deg i målgruppa til Lier VBK sitt Mix-lag, et lag
som siden starten i 2017 har vist seg å være særdeles levedyktig. Ja da – på lik linje med Strømsgodsets A-lag har det
vært noe utskiftning av spillerstallen siden starten, men vi tror ikke de som har forsvunnet ut har latt seg lokke av
betydelige sign-on fee’s eller lovnader om lønninger i millionklassen hos andre klubber.
Også for Mix-laget kan vi nevne korona, for deretter å fylle på med en lang rekke ukvemsord for å beskrive vår
frustrasjon over manglende muligheter for å utøve vår SLUT-Idrett på onsdagskveldene (SLUT-Idrett står for
Skrekkelig Langt Unna Topp-Idrett). Istedet velger vi å se lyst på det: I løpet av Koronapandemien har hele 9 spillere
tilkommet Mix-laget, og maken til eksponentiell relativ rekruttering har sjelden vært sett i Norsk idrettshistorie. Mange
av spillerne var knapt blitt varme i trøya før pandemien tok et foreløpig siste sveip over SLUT-idretten og feide oss ut i
det store intet. Laget vil således måtte jobbe hardt og intenst for å beholde nye og ikke-nye spillere når solen atter
skinner over landet og de glade, voksne mosjonister nok en gang kan møtes til livlig ball-lek i Lierhallen, uten å frykte
smekk på lankene av Erna, Bent, Camilla, Espen, og de andre som trygt loser oss gjennom Koronahverdagen.
Så egentlig tenker vi at det er like greit å ikke se seg tilbake, men sette sesongen 2020/21 i en stor idrettslig parantes.
Mix-laget har perspektiv og ser alltid framover. Der ser vi en endeløs rekke av herlige treningskvelder i årene som
kommer, fulle av spilleglede, blod, svette og tårer (ja, kanskje minus blod og tårer, og kun i noen grad svette). Uansett:
Vi er klare for fremtiden – egentlig er det vel vi på Mix-laget som ER fremtiden (og der gikk skribenten ned for telling,
etter en overdose Møllers tran)
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