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Denne årsberetningen dekker sesongen 2017-2018, mens årsregnskapet dekker 
kalenderåret 2017. Dette er i henhold til Ishockeyforbundets egne rutiner. 
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1 Organisasjon 
 

1.1 Kontaktinformasjon KIF Ishockey  

 

 

  

 Kongsberg IF – Ishockey (GR06040011340) 

Postadresse: Idrettsveien 4 

Besøksadresse: Numedalsveien 80  

Postnummer: 3612 

Kontonummer: 22501768026 

Telefon: 92437995 (Styreleder Rebekka Gravningen) 

Telefax: - 

E-post: styreleder.ishockey@kongsbergidrettsforening.no 

Hjemmeside: www.kongsbergidrettsforening.no 

Stiftet dato dd-mm-åååå: 1957 

 

 

http://www.kongsbergidrettsforening.no/


4 

 

1.2 Styret 

 

Verv Navn Tlf Mail 

Styreleder Rebekka 

Gravningen 

92437995 Styreleder.Ishockey@kongsbergidrettsforening.no  

Nestleder Christoffer 

Askeland 

91741254 Christoffer.Askeland@gmail.com  

Økonomi Vibeke B, 

Andersen 

90548839 vibekeba@gmail.com 

WEB Hans 

Kaarstein 

92445484 Hans.Kaarstein@gmail.com 

Adm. 

Ansvarlig 

Helle Sofie 

Hansen  

41308723 Hellehansen1997@gmail.com 

Sekretær/ 

Dugnad: 

Siw H. Rø 90629544 siwhelen@laagendalsposten.no 

 

 

 

 

Rebekka 
Gravningen

Styreleder

Hans Kaarstein 

WEB

Helle Hansen

Adm.ansvarlig/ 
daglig leder 

Siw Rø

Sekretær

Vibeke Andersen

Økonomi

Britt Larsen

Medlemsnett

Christoffer 
Askeland 

Nestleder

mailto:Styreleder.Ishockey@kongsbergidrettsforening.no
mailto:Christoffer.Askeland@gmail.com
mailto:vibekeba@gmail.com
mailto:Hans.Kaarstein@gmail.com
mailto:Hellehansen1997@gmail.com
mailto:siwhelen@laagendalsposten.no
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1.3 Lagledere 

 

Lag Navn Tlf. Mail 

Hockeyskolen Hans Kaarstein 92445484 hans.kaarstein@gmail.com  

U8/U10 Rune Gotfredsen 91669421 Rune.Gotfredsen@argossolutions.no  

U12 Lorentz Kolstad 90770049 lorentz@ebnett.no 

U14 Lars Kveseth 93057294 lars.kveseth@gmail.com 

Damelaget Eila Berglund 92011335 Eila.berglund@gmail.com 

A-laget Christoffer Askeland 91741254 Christoffer.askeland@gmail.com  

 

1.4 Trenere 

 

Lag Navn Tlf. Mail 

Hockeyskolen Christoffer Askeland 91741254 Christoffer.askeland@gmail.com  

U8/U10 Peter Bjarheim 99285851 pjb@bjarheim.com 

U12 Vegard Gran 47759933 Vegard@bergdahl.no 

U14 Torgeir Lillemoen 92607020 torgeir_lillemoen@hotmail.com 

Damelaget Christian Storfossene 99427544 Christian.Storfossene@gmail.com 

A-laget Frode Saga 97518557 frode.saga@kongsberg.com 
    

 

1.5 Dommere 

 

Aktive dommere sesongen 2017/2018 har vært følgende: 

Frode Saga (Dommeransvarlig), dømmer prestasjonsserier og bredde 

Eirik Fredriksen, dømmer prestasjonsserier og bredde 

Ida Ånnestad, dømmer bredde 

Kasper Bjarheim, dømmer bredde 

 

Når det har vært turneringer for U8-9 har det blitt benyttet spillere fra U14 og A-lag 

Sesongen 2017/2018 ble det ikke gjennomført noen klubbdommerkurs i Kongsberg. Det ble 

gjennomført et klubbdommerkurs i Tønsberg, høsten 2017. Dette var for hele kretsen BVT. 

Det var en deltaker fra KIF Ishockey med. 

For neste sesong ønsker KIF Ishockey å gjennomføre klubbdommerkurs før sesongstart, da 

dette kan være med på sikt å redusere dommerutgifter for klubben.  

 

mailto:hans.kaarstein@gmail.com
mailto:Rune.Gotfredsen@argossolutions.no
mailto:lorentz@ebnett.no
mailto:lars.kveseth@gmail.com
mailto:Eila.berglund@gmail.com
mailto:Christoffer.askeland@gmail.com
mailto:Christoffer.askeland@gmail.com
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1.6 Trening og Arrangementer  

 

KIF Ishockey trener i Kongsberghallen. KIF /RIK – (damelag) har gjennomført noen 

treninger i Hønefoss fordi man er et sammarbeidslag.  

Ila sesongen tok Rune Godtfredsen og Peter Bjarheim initiativ til å opprette et U8/U10 lag for 

å utvide tilbudet til de yngste.  

I år har vi samarbeidet på tvers av lagene ved at spillere som har ønsket mer trening har fått 

mulighet til å delta på de andre lagene sine treninger. F.eks. keeper på damelaget har deltatt på 

A-lag trening og noen fra U14 har deltatt på dametreninger. Dette for å kunne tilby mer istid 

til de som ønsker.    

 

Fra Til  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

17:00 17:30 
Hockeytrim U12 Hockeytrim U8/U10 

  

17:30 18:00 

U14 18:00 18:30 

U14 
Hockeyskole 

U14 U12 18:30 19:00 

19:00 19:30 

A-Laget A-laget 19:30 20:00 

Damelaget Damelaget A-laget 20:00 20:30 

20:30 21:00 
Hockeytrim 

  

21:00 21:30  Veteran    

21:30 22:00         

 

 

 

1.6.1 Målvaktstrening 

Det ble flagget et behov for målvaktstrening og styret støttet å øke fokuset på målvaktene i 

klubben. Vi i klubben fikk tilbud om et samarbeid med Emil Bariås og teamet hans for å 

holde treninger på Kongsberg. De har hockeykunnskap spesialisert på målvakter. De har vært 

hos oss 3 ganger ila 2017 og det med stor suksess. Tilbudet var for alle målvakter i klubben 

og de evnet å tilpasse dette til alle som deltok. Vi i styret er svært positiv til å fortsette dette 

samarbeidet med Emil Bariås.   
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1.6.2 Aktivitetsdagen – Rekrutering  

Aktivitetsdagen ble avholdt, som et ledd i rekruteringen, 13.januar 2018. Ambisjonene var å 

avholde et arrangement som passet alle uansett ferdigheter eller nivå. Styret annonserte både 

på Facebook, og Laagendalsposten der sistnevnte laget et innlegg på nettavisen i tillegg som 

var veldig positivt for oppmøte. Denne helgen var det strålende vær ute og gode snøforhold. 

Det kom allikevel ca. 60 barn med foresatte som vi synes var en suksess. Det var stort sett 

frigåing med våre nye isfigurer Pingu og Bobby, men også noe lek. Vi hadde gratis kiosk med 

noe å bite i for alle som deltok. Arrangementet var gratis og kostnadene til denne dagen ble 

dekket av sponsorinntekter fra Kongsberg Gruppen. I ukene etter aktivitetsdagen kom det 3 

deltagere fra aktivitetsdagen som startet på Hockeyskolen. Dette er vi svært fornøyd med.  

Planen for 2018 er å avholde 2 aktivitetsdager for å få kontinuitet (Oktober -2018 og Januar -

2019). Tiltak vil være å starte planleggingen tidligere, informere og reklamere mer og 

informere mer om hockeyskolen under selve aktivitetsdagen.   

 

2 Sportslige resultater 
 

2.1 Hockeyskolen  

 

Trener  ;  Christoffer Askeland 

Lagleder ;  Hans Kaarstein 

 

Sesongen 2017/2018 har vært preget av mye moro, og nye fjes på isen. Christoffer Askeland 

har trent hockeyskolen i år, med hjelp av a-lags-spillere og foreldre. Deltakerne har vist stor 

fremgang, og det har kommet en del helt ferske, samt noen som har vært med tidligere. 

Som tidligere år har vi også dette året hatt en tredeling av banen, fordelt på ferdighetsnivå. 

Nybegynnere får starte med enkle oppstartsøvelser, viderekommende får litt mer utfordring i 

form av hinderløyper og spill med fotball på is. Når man føler man vil spille litt mer ishockey, 

kan man komme opp på U8, og da får man være med på Cup 4 ganger i året. 

Vi har fulgt opp forrige sesongs mål og økt bemanningen  
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2.2 U8/ U10 

Trener  ;  Peter Bjarheim 

Hjelpetrener  ;  Tine Reiten  

Hjelpetrener /keepertrener; Rune Gotfredsen 

Lagleder ; Rune Gotfredsen 

 

Begge lag har 11 spillere. 10 gutter og 1 jente.  

U8 består i hovedsak av spillere født 2010, med 1 2011 og 2 2009 (søkt ned hos forbundet). 

U10 består av spillere født 2008 og 2009, pluss 1 2007 (søkt ned hos forbundet).  

U10 har en fast keeper, U8 har to som bytter på cuper. 

De to lagene har trening sammen, på 1/3 is sammen med hockeyskolen på tirsdager, og hel is 

på torsdager. Oppmøtet på tirsdager er veldig bra, mens på torsdager er det en del færre. Det 

kan tyde på at tirsdager er innarbeidet som «hockeydag» gjennom hockeyskolen, og at mange 

har andre aktiviteter på torsdager. 

Vi har også hatt noen treninger på lørdager, 7-12 år. Her er også oppmøtet noe varierende. 

Vi ser fordelen av at U8 og hockeyskolen trener samtidig, dette senker terskelen for å gå over 

fra hockeyskolen, noe som er naturlig i første/andre klasse. 

På treningene på hel is har vi hatt gode økter med høy fart og intensitet. 

På treningene har det vært fokus på skøyteteknikk, samt at det jobbes med plassering og roller 

på isen i kampsituasjon. Keeperne har også fått mye fokus i år. 

Vi legger vekt på det sosiale og det å danne en god gruppefølelse. Dette gjøres gjennom 

cuper, treninger og off-ice aktiviteter. Vi fokuserer på å ha det gøy og hyggelig sammen, 

gjennom det vi gjør og sier til hverandre. Vi fokuserer også mye på at hockey er en lagsport, 

der hele laget må jobbe hardt sammen for resultater.  

I løpet av sesongen har vi deltatt med U8 og U10-lag på 4 BTV cuper. Dette er turneringer 

som spilles over en hel dag, hvor alle spiller mot alle. 4-5 kamper per lag per cup. Vi har vært 

i Tønsberg, Skien og Hønefoss i tillegg til at vi selv arrangerte BTV cup 3. februar.  

KIF Ishockey arrangerte BTV cup i hallen, dette var en suksess, med mye god innsats fra 

foreldregruppa. 

Det jobbes med å få til en treningsleir i løpet av sommeren 

Vi skal avslutte en fin sesong med grillfest. 
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2.3 U12  

 

Hovedtrener ; Vegard Gran 

Ass. Trener ; Peter Bjarheim 

Lagleder ; Lorentz Kolstad 

 

Vi startet sesongen på is i midten av september med 2 fellestreninger i uka.  Noen hadde 

deltatt på” sommer hockey”. Cirka 18 spillere var med fra starten og noen har kommet til 

utover i sesongen. Ved utgangen av sesongen er det 25 registrerte spillere, fordelt på 3 jenter 

og 22 gutter. 25 spillere på U12 er en bra stamme, men det er plass til flere. 5 av spillerne er 

overårige som vi har søkt disp. for.  

Det har være første sesongen med seriespill på stor bane og overgangen fra U8/U10 har vært 

stor og krevende. Mange av lagene vi møter spilte U11 i fjor.  Totalt er det spilt 20 kamper i 

U12 Kings serien. Vi tapte med store siffer i starten. Men gruppa har holdt humør og 

motivasjon oppe noe vi tydelig ser på utviklingen av ferdigheter og resultatene i kampene. En 

uavgjort og resten tap. 

Neste sesong vil det sportslig sett være viktig å holde gruppen samlet og fortsette med 

ytterligere en sesong i U12. Det krever at vi får godkjent søknad om å benytte totalt 14 

overårige. Om mulig kan kanskje et U11 lag med spillere fra dagens U10 + noen fra U12 

være et supplement bra til U12. Man kan da trene sammen som et lag hvis dette lar seg gjøre. 

Å arrangere seriekamper hjemme i Kongsberghallen bød også på sine utfordringer i starten da 

det ikke foreligger instrukser eller” oppskrift” på hvordan dette skal foregå. Vi startet på bar 

bakke, men ved rådføring hos bla. foreldre fra U14 har dette gått seg til og fungerer bra nå.   

Vi har en fantastisk fin gjeng med spillere og disse må vi ta vare på gjennom å gi de et bra 

tilbud fremover. Et strukturert og proft opplegg i årene som kommer er det som gjelder for å 

holde på spillerne i tøff konkurranse med andre idretter og aktivitetstilbud. Aktivitets dager og 

keeperskolen/treningene i inneværende sesong har vært bra tiltak i så måte. Mer av dette! 
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2.4 U14 

 

 

 

Trener  ; Torgeir Lillemoen 

Ass. Trener ; David Martin 

Lagleder ; Lars Kveseth 

 

Denne sesongen har vi spilt som U14, som i fjor. Med bakgrunn fra fjorårets sesong fikk vi 

disp. for hele laget slik at vi har kunnet benytte alle 2003 guttene i alle kampene. 

Laget har bestått av 16 gutter; 8 fra 2004 og 8 født i 2003. 

Vi har hatt et stort sportslig løft i år siden vi har fått møte lag på samme ferdighetsnivå som 

oss selv. Vi spiller i U14 C sammen med Comet, Ski, Ullensaker, Moss og Jar og spiller 4 

ganger mot hvert lag. Vi har fortsatt 4 kamper igjen, og vi ligger foreløpig på 3. plass på 

tabellen, bak Comet og Ski. Ski har vi slått 2 av 4 ganger, så det er ikke umulig å snike seg 

forbi Ski på tabellen. Kampene har vært jevne, tette og meget spennende. 

Nå som vi har hatt så langt 9 seire,1 uavgjort og 6 tap, er gutta i et helt annet humør og med 

en helt annen motivasjon enn i forhold til fjorårets sesong. Så det å spille i U14 har helt klart 

vært det rette å gjøre. 

Vi har vært heldige i år og fått 1 ny spiller fra Ringerike, i tillegg til at 1 av våre egne har 

vendt tilbake etter en ørliten tenkepause. 

Torgeir Lillemoen har tatt over trenerrollen etter Magnus Nygård for laget. David Martin har 

fortsatt som assistent trener. Torgeir kommer godt overens med guttene og det er en positiv og 

god tone i laget. 

Vi har hatt istrening tre ganger i uken. I tillegg er det off-ice trening 2 ganger i uken. 
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Kosthold er viktig for ungdommer i vekst, så vi har arrangert et kostholds kurs i regi av 

Buskerud Idrettskrets. Giske Vik tilbrakte Valentins-dagen sammen med laget, og både 

spillere og foresatte fikk gode innspill på hva et sunt og godt kosthold kan være. Det består 

ikke av energidrikker, proteinshake eller proteinbarer. 

I år reiser vi til Lysekil i Sverige for å spille cup. Palmehelgen skal vi møte 6 svenske lag og 

Lørenskog. Det skal bli spennende. Vi får med oss mange foreldre som supportere på cupen. 

Det er en veldig fin gjeng å reise på kamper og tur med, så dette gleder vi oss til. 

Guttene er veldig treningsvillige, og benytter åpen hall så ofte de kan. Rart med det, men 

trening nytter! 

Avslutningsvis så håper jeg vi får til litt sommertrening sånn at vi får holdt laget sammen 

gjennom sommeren.  
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2.5 KIF / RIK Damelag 1.Div.  

Trener  ; Christian Storfossene 

Lagleder ; Eila Berglund 

 
 

Denne sesongen har vi fortsatt samarbeidet med Ringerike, mens Tønsberg er ute igjen. 

Samarbeidet mellom KIF og RIK fungerer godt. På Kongsberg har vi hatt treninger mandager 

og onsdager, mens Ringerike har hatt treningstid tirsdager. Alle treninger har vært åpne for 

alle. Vi har hatt to prioriterte treninger pr måned, ei på Kongsberg og ei på Hønefoss. 

 

Laget har bestått av 11 jenter/damer fra Kongsberg og 5 jenter fra Ringerike under ledelse av 

Christian Storfossene. Vi startet sesongen også i år med en tur til Trollhättan Trophy Cup. Der 

møtte vi tøff motstand, men det er alltid godt å komme i gang.  

 

1.div Kvinner har i år spilt trippel serie, og med 8 lag i serien har det blitt 21 kamper. Vi har 

reist til Tromsø, Bergen, Stavanger og rundt på Østlandet. Våre hjemmekamper har vært 

fordelt på Kongsberghallen og Schjongshallen, vår andre hjemmebane. 

  

I Stavanger spilte vi 3 kamper mot serielederen. Den siste kampen endte 1-1 etter meget godt 

spill av våre jenter. Her var det heroisk innsats i 3 perioder og uavgjort er som en seier å 

regne. Når turen i tillegg ble krydret av utflukt til «Sverd i fjell» i Hafrsfjord og «Nokas-ranet 

minutt for minutt» med Chips’n i føringen ble dette en minneverdig tur.  

 

Statistikken for sesongen viser framgang fra i fjor, flere poeng inn og færre baklengs. Vi 

håper på en sterk avslutning av sesongen. 

 

Damelaget har gjennom sesongen stått for vaffelsalg på Hockeyskolen. Dette er en 

kjærkommen inntekt for å spe på reiseutgiftene vi har med all norsk serie. Men vi ønsker oss 

mange flere vaffelspisere neste sesong. 
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2.6 A-laget  

Trener  ; Frode Saga 

Lagleder ;  Christoffer Askeland 

 

Vi startet sesongen med å velge en representant fra A-laget som skulle sitte i styret for å lette 

kommunikasjonen mellom styret og laget ettersom det hadde bydd på en del problemer 

tidligere sesonger. I august startet vi oppussing av garderoben, hvor alle benkene ble byttet ut 

med kasser for å få mindre utstyr liggende å slenge. De to bodene innenfor garderoben ble 

også pusset opp, hvor den første blir brukt til å henge fra seg yttertøy og den neste blir brukt 

til køller og kamp- og treningsdrakter. Dette er en løsning som har fungert veldig bra, og 

vaskedamene har ikke klaget i år slik som de har gjort tidligere år. 

Nytt av året er at vi har hatt med noen maskoter på kamp, og det har vært til stor glede for de 

barna som har fått være med. Dette er en praksis vi burde følge opp i fremtiden. 

 

Sportslig 

Vi startet sesong med en tropp på ca. 18 utespillere og 2 keepere. Treningene har vært på 

tirsdag, torsdag og fredag, noe som har fungert ganske bra. Troppen har variert i form av at 

noen har kommet tilbake i løpet av sesongen mens andre har valgt å trappe ned. På trening har 

det vært et gjennomsnitt på 15 spillere, noe som må sies å være veldig bra. Noen spillere fra 

veteran har hospitert (etter avtale), og dette har fungert ganske bra. I tillegg har vi hatt med én 

spiller fra u-14 på de fleste treningene etter jul. Dette er en praksis som vi bør fortsette med da 

dette forhåpentligvis motiverer de yngre spillere til å holde ut til senioridretten starter 

samtidig som det ufarliggjør det å trene/spille med seniorlaget. 

I serien har det gått veldig bra. Laget har vunnet alle kamper bortsett fra én, og scorer i snitt 

10 mål per kamp (110 mål på 11 kamper). Dette må sies å være en god sesong, og målet er å 

vinne serien da kun tre kamper gjenstår (per. 01.03). Oppmøtet på kamper har vært bra 

gjennom hele sesongen, og det har vært få (men noen) konflikter rundt spilletid. 

 

Økonomi 

Seniorlaget fører ingen egen økonomi da vi er under KIF Ishockey, men vi har egen lagkasse. 

Vi har kunnet finansiere oppussing, busstur og julebord uten egenandel eller støtte fra 

klubben. Carlsen Fritzøe Stiltre sponset med reduserte priser under oppussing, noe som gjorde 

prosjektet mulig. På de obligatoriske dugnadene har laget stilt opp med antallet som er 

forventet av oss, og har fått gode tilbakemeldinger. I tillegg har vi tatt noen dugnader internt 

(etter avtale) og disse har brakt gode penger til lagkassa i år. 

. 
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3 Økonomi 

3.1 Regnskap 

Regnskapet for 2017 viser et underskudd på 182 484,37,- Styret foreslår at underskuddet 

dekkes av” annen egenkapital” ref. balansen.  

 

Kommentar årets underskudd:  

 

Styret ønsket å investere i 2017 og bruke noe av egenkapitalen til klubben blant annet til kjøp 

av utstyr (drakter) og oppgradering av skap til spilleutstyr, og budsjetterte med ett underskudd 

på 117.500,-. 

 

Vi har for sesongen 2017/18 også endret på belastning av kontingenter, (splittet i to, hvor noe 

er sendt ut i begynnelsen av 2018) og salg av papir deles også i to bolker en før og en etter 

nyttår. Det betyr at en del av inntektssiden først kommer i begynnelsen av 2018. 

 

Balansen ved utgangen av 2017 er 332 971,41. 

  

For mer detaljert oversikt over gruppas økonomi viser vi til vedlegg Regnskap & Balanse for 

2017.  

Styret har for 2018 budsjettert med ett lite overskudd og ønsker å bygge opp igjen noe av den 

egenkapitalen vi har benyttet de siste to årene. Gjennom å begrense investeringene i 2018, 

opprettholde nivå på Dugnadsarbeidet og fortsette det gode arbeidet som er startet med å få 

inn sponsorer- og vantreklamestøtte.  

Styret reviderer budsjett for kommende sesong (2018/2019) etter samtaler med lagledere og 

trenere i møte/workshop. Det er viktig å avstemme ambisjoner hos de respektive lag opp mot 

budsjett.    
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3.2 Sponsorer  

Det var avgjørende for klubben at det ble satt inn ett ekstra støt på sponsor siden. Det gav 

resultater. Blant annet ble det laget en standard avtale på vantreklame for å forenkle denne 

prosessen. Det er flere både i styret og i klubben som bidro til å signere avtaler.  

Alle vantreklamer og sponsor avtaler med varighet mer enn 1 år vil bli ført over på det nye 

vantet. Her kommer det til å være mye ledig plass som styret skal jobbe med å fylle med 

reklame. Det oppfordres å ta kontakt med Styreleder for å hjelpe til med denne satsningen – 

stort eller smått, alt hjelper!  

 

Følgende signerte på sponsor og/ eller vant avtale med KIF Ishockey i 2017: 

 

 

Sponsor Type bidrag Antall år 

Sparebank1 BV Gavefond 1 

Kongsberg gruppen Gavefond 1 

Technip FMC Sponsor 1 

Glitre Energi Sponsor 1 

Sandsvær vask og Rens Sponsor 2 

Murm. Fjeldheim & Knudsen  Sponsor 2 

Carlsen og Fritzøe Vantreklame 3 

Kiwi Numedalsveien Vantreklame 3 

Argos Solutions Vantreklame 3 

Rentex A/S Vantreklame 3 

Abicon Electro Vantreklame 3 

Expandia moduler Vantreklame 3 

LC consulting A/S Vantreklame 3 
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3.3 Fleksible Vant 

Det var ikke til å stikke under en stol at styret 2017 sto ovenfor en stor utfordring.  Det har i 

mange år vært et krav fra NIHF at vantet i Kongsberghallen må byttes. 2017/2018 sesongen 

var siste sesong NIHF gav dispensasjon til å bruke banen til trening og kamper. Med kniven 

på strupen, presset økonomi og en kommune som skulle enes om kulturannleggsmidler for de 

neste 4 årene ble det en i overkant spennende prosess. 

Frode Saga og Rebekka Gravningen deltok i Stiftelsen Kongsberghallens prosjektgruppe 

sammen med Teknisk etat fra Kongsberg kommune. Det gikk med mye tid i planleggings- og 

innkjøps prosess gjennom sommeren som underlag for søknadene til midlene. 

Første utkastet på Kulturanleggsplanen viste at Stiftelsen Kongsberghallen og derfor KIF 

Ishockey, ikke fikk de midlene vi trengte før år 2021. Det kunne resultert i slutten på klubben 

vår. Med stor offensiv gjennom høringsuttalelser, kontakt med politikerne, deltagelse på åpent 

møte og innlegg i Laagendalsposten ble andre utkastet av planen endret.  I dette utkastet av 

Kulturanleggsplanen viste det nå at de kommunale midlene, spillemidlene og egenkapitalen 

var fordelt slik Stiftelsen Kongsberghallen ville få tildelt midlene for gjennomføringen i riktig 

tid.  

KIF Ishockey bidrar med ca 240 000 kr til Fleksible vant gjennom midler vi har fått fra 

Sparebanken1`s gavefond, Technip FMC, Glitre energi og klubbens egen «Spleis».  

Vantet blir tatt ned til påske 2018 og nytt vant skal være satt opp medio August for å rekke 

sesongstart i begynnelsen av september 2018.  

 

3.4  Stiftelsen Kongsberghallen  

Samarbeidet med Stiftelsen Kongsberghallen har fungert svært godt. Det var avgjørende at 

dette fungerte i den krevende prosessen med Fleksible vant. Det har vært og er en god dialog 

preget av korte beslutningsledd som resulterer i at vi får utrettet mye på kort tid.  

Styret jobber i disse dager med å ferdigstille en 3 års kontrakt med Stiftelsen 

Kongsberghallen. Dette for å redusere tiden som går med hvert år til dette arbeidet. Det vil 

også føre til enklere «handover» og forutsigbarhet til nytt styret ved å inngå kontrakt over en 

lengere periode. Avtalen inneholder blant annet hvilke områder vi leier, husleie og strøm 

priser. Avtalen inneholder også når og hvordan vi skal planlegge kommende sesong, 

rettigheter og bruk samt sponsor og reklame områder. 

Det er en dialog gående på diverse utbedringer i hallen vi i KIF Ishockey ser på som 

nødvendig for at hallen skal fungere optimalt for trening og kamper.  
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4 Styrets strategi og fokus 2017 
Det ble i 2017 avholdt 9 styremøter f.o.m. januar t.o.m Desember.  Etter årsmøte som ble 

avholdt 24.04.17 ble nye styremedlemmer fremmet av valgkomiteen: Christoffer Askeland, 

Siw Hostvedt Rø og Rebekka Gravningen. På styremøtet 10.05.17 konstituerte styret seg med 

ny styreleder, sekretær og sportsligansvarlig Sr. (jf. Kap. 1.2: Styret) Det ble avtalt at man 

skulle avholde styremøter på månedsbasis med unntak av juli og desember. I tillegg tok Frode 

Saga rollen som dommeransvarlig og Jørn Raimond Andersen rollen som Materialforvalter. 

Sistnevntes rolle har vært savnet og har vært og er et svært positivt bidrag til klubben. 

Sommeren 2017 valgte daværende nestleder, Kevin Merry, å trekke seg fra styret. Christoffer 

Askeland overtok rollen som nestleder og styret besluttet å ikke innhente nytt styremedlem. 

Strategien i 2017 ble satt av det nye styret; Rekrutering, sponsor og økonomi. Målet var å øke 

sponsorinntektene, beholde spillerne på de eldre lagene samt få noen nye blant de yngste og 

vise et positivt budsjett for 2018   

Det har blitt gjort noen investeringer knyttet til rekrutering, dette er dekket av 

sponsorinntekter. Dette var blant annet hjelmer og skøyter til de yngste. I tillegg er det kjøpt 

inn drakter, treningsdrakter til damelaget, pucker til alle lag og noe brukt keeperutstyr. Vi ser 

et behov for å kjøpe inn noe mer keeperutstyr for å opprettholde sikkerheten til målvaktene 

våre og spesielt de yngste må føle seg trygge for at alle lag skal ha målvakter.  

Styret har jobbet en del med å kartlegge oppgavene som kreves i et styret gjennom en sesong 

slik at de som tar over senere vil ha noe konkret å ta utgangspunkt i. Dette vil også stå høyt på 

prioriteringslisten for 2018. 

Vi har fått ny nettside i 2017 som fortsatt krever litt arbeid for å være optimal. Dette har Hans 

Kaarstein som vår WEB ansvarlig jobbet med sammen med KIF sitt hovedstyre. Adressen er 

www.kongsbergidrettsforening.no. Vi oppfordrer alle til å bruke denne siden og å gi innspill 

for å gjøre den bedre.  

Rebekka Gravningen er representant i KIF hovedstyret som har hatt styremøter ca annen hver 

måned. Fokuset gjennom året har blant annet vært ny nettside og kulturanleggsplanen.  

Mye av sensommer / høsten gikk med på å legge trener-, lagleder- og kampoppsett-kabalen. 

Kampoppsettene fra NIHF kommer sent og med korte frister. Her vil styret ta initiativ for 

tidligere kampoppsett avklaringer fra NIHF sammen med Stiftelsen Kongsberghallen i 

2018/2019 sesongen. 

Det ble avholdt noen kurs ila sesongen blant annet Rekruteringskurs og Ungdomsseminar. 

Styret er svært positiv til slike initiativ og håper flere ønsker å delta i 2018. Det er satt av 

midler til dette i budsjettet.  

Det er gjennomført flere dugnader knyttet til messer og servering høsten 2017. I tillegg er det 

solgt store mengder toalettpapir og en god del KIF kort. Styret ønsker å takke alle for god 

innsats knyttet alle dugnadene som er gjennomført i sesongen. 

  

 

http://www.kongsbergidrettsforening.no/
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Styret vil benytte anledningen til å takke alle for en spennende og læringsrik 2017/2018 

sesong. Takk for alle dere som bidrar på isen, til dere som tar vare på de yngste, til dere som 

henter og kjører over alt, til dere som lager litervis av vaffelrøre, til dere som rydder i kriker 

og kroker, til dere som fremsnakker idretten vår og til alle dere som stiller med et smil uansett 

hvilke utfordringer vi står ovenfor. 

Vi takker for sesongen som var og gleder oss stort til sesongen 2018/2019 der nytt vant vil bli 

et høydepunkt.  
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5 Vedlegg 1: resultatregnskap og 

Balanse 

6 Vedlegg 2: Organisasjonskart 
 

 



Styreleder

Rebekka Gravningen

Web

Hans Kaarstein

Økonomi

Vibeke Brandt Andersen

Medlemsnett/fakturering

Britt Larsen

Nestleder/ Rekrutering

Christoffer Askeland

Adm. Ansvarlig/daglig 
leder

Helle Hansen

Sekretær/Dugnad

Siw H. Rø

Dommeransvarlig

Frode Saga

Materialforvalter

Jørn Raimond Andersen

Damelaget
Lagleder; Eila Berglund
Trener; Christian Storfossne

Kontaktinfo - Lagledere
Lag Navn Tlf epost
Hockeyskolen Hans Kaarstein 92445484 hans.kaarstein@gmail.com
U8/10 Rune Gotfredsen 916 69 421 Rune.Gotfredsen@argossolutions.no
U12 Lorentz Kolstad 90770049 lorentz@ebnett.no
U14 Lars Kveseth 93057294 lars.kveseth@gmail.com
Damelaget Eila Berglund 92011335 eila. berglund@gmail.com
A-laget Christoffer Askeland 91741254 christoffer.askeland@gmail.com

Kontaktinfo - Styret
Rolle Navn Tlf epost
Styreleder Rebekka Gravningen 92437995 Styreleder.Kongsberg@kongsberg-if.no
Nestleder Christoffer Askeland 91741254 Christoffer.Askeland@gmail.com
Økonomi Vibeke B. Andersen 90548839 vibekeba@gmail.com
Web Hans Kaarstein 92445484 Hans.Kaarstein@gmail.com
Adm. Ansvarlig Helle Sofie Hansen 41308723 Hellehansen1997@gmail.com
Sekretær/Dugnad Siw H. Rø 90629544 siwhelen@laagendalsposten.no

Hockeyskolen
Lagleder; Hans Kaarstein
Trener; Christoffer Askeland 

U12
Lagleder; Lorentz Kolstad
Trener; Vegard Gran

U14
Lagleder; Lars Kveseth
Trener; Torgeir Lillemoen

A-laget
Lagleder; Christoffer Askeland
Trener: Frode Saga

U8/10
Lagleder; Rune Gotfredsen

Trener; Peter Bjarheim

KIF ISHOCKEY ORGANISASJONSKART SESONGEN 2017/ 2018



Kongsberg Idrettsforening, Hockey
Klientnr: 4224

Resultatregnskap og balanse
Periode: 1 - 12/2017 NOK

Dato: 28.01.2018

Side: 1 Tid:: 10:02

Kontonr Tekst IB Denne periode Hittil i år

Eiendeler

OMLØPSMIDLER
1420 Varer for videresalg 6 320,00 20 008,00 26 328,00

Sum Varer 6 320,00 20 008,00 26 328,00

1500 Kundefordringer 39 920,00 11 320,00 51 240,00
1530 Tilgode medlemskontigenter 126 009,00 9 350,00 135 359,00
1540 Tilgode innbetaling til hovedforeningen 122 080,00 -43 100,00 78 980,00

Sum fordringer 288 009,00 -22 430,00 265 579,00

Sum investeringer 0,00 0,00 0,00

1925 Bank 2291.17.79998 286 207,78 -206 928,57 79 279,21
1926 Bank 2480.12.72610 0,00 1 296,93 1 296,93
1927 Bank 2480.18.24583 U12 0,00 3 429,00 3 429,00
1928 Bank 2480.18.24575 A-lag 0,00 2 790,66 2 790,66
1929 Bank 2480.18.24524 Damelaget 0,00 1 524,78 1 524,78
1930 Bank 2480.18.24567 U15 0,00 2 407,94 2 407,94

Sum Bankinnskudd og kontanter 286 207,78 -195 479,26 90 728,52

SUM OMLØPSMIDLER 580 536,78 -197 901,26 382 635,52

SUM EIENDELER 580 536,78 -197 901,26 382 635,52

Egenkapital og gjeld

EGENKAPITAL
Sum innskutt egenkapital 0,00 0,00 0,00

2050 Annen egenkapital 515 455,78 0,00 515 455,78
Overført resultat 0,00 -182 484,37 -182 484,37
Sum opptjent egenkapital 515 455,78 -182 484,37 332 971,41

SUM EGENKAPITAL 515 455,78 -182 484,37 332 971,41

GJELD
Sum avsetning og forpliktelser 0,00 0,00 0,00

Sum langsiktig gjeld 0,00 0,00 0,00

2410 Leverandørgjeld 55 781,00 -55 781,00 0,00
2700 Utgående mva høy sats 0,00 43 636,80 43 636,80
2710 Inngående mva høy sats 0,00 -17 673,33 -17 673,33
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift 9 300,00 -9 300,00 0,00
2920 Skyldig lagskonti 0,00 11 449,31 11 449,31
2990 Annen kortsiktig gjeld 0,00 12 251,33 12 251,33

Sum kortsiktig gjeld 65 081,00 -15 416,89 49 664,11

SUM GJELD 65 081,00 -15 416,89 49 664,11

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 580 536,78 -197 901,26 382 635,52



Kongsberg Idrettsforening, Hockey
Klientnr: 4224

Resultatregnskap og balanse
Periode: 7 - 12/2017 NOK

Dato: 28.01.2018

Side: 1 Tid:: 10:03

Kontonr Tekst Denne periode Budsj. beveg. Hittil i år Budsj. UB Budsjettavvik
UB

DRIFTSINNTEKTER
3000 Medlemsinntekter 124 752,00 224 800,00 128 502,00 224 800,00 -96 298,00
3001 Medlemsinntekter fra tidligere år 0,00 0,00 26 449,70 0,00 26 449,70
3007 Kontigenter hockeyskolen -4 199,50 0,00 36 858,00 0,00 36 858,00
3100 Reklame/sponsorinntekter 114 091,20 20 000,00 114 091,20 20 000,00 94 091,20
3150 Vantreklame 0,00 75 000,00 0,00 75 000,00 -75 000,00
3160 Driftsstøtte 14 323,00 0,00 14 323,00 0,00 14 323,00
3400 Stevne- arrangements-inntekter 87,58 60 000,00 87,58 60 000,00 -59 912,42
3510 Salg av strømper 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 -15 000,00

Sum Salgsinntekter 249 054,28 394 800,00 320 311,48 394 800,00 -74 488,52

3410 Off. tilskudd/refusjoner 23 785,00 0,00 23 785,00 0,00 23 785,00
3600 Dugnadsarbeid 55 935,00 0,00 59 298,00 0,00 59 298,00
3620 Annen leieinntekt 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 -12 000,00
3650 Andre inntekter/salg papir 37 752,00 76 200,00 60 456,00 76 200,00 -15 744,00
3700 Andre inntekter/leieinntekter 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 -12 000,00
3710 Grasrot 6 338,00 25 000,00 18 775,00 25 000,00 -6 225,00
3800 Lammidler 28 621,00 25 000,00 28 621,00 25 000,00 3 621,00
3900 Kif kort 55 550,00 52 000,00 70 350,00 52 000,00 18 350,00

Sum Andre salgsinntekter 207 981,00 202 200,00 261 285,00 202 200,00 59 085,00

SUM DRIFTSINNTEKTER 457 035,28 597 000,00 581 596,48 597 000,00 -15 403,52

DRIFTSKOSTNADER
4000 Påmeldingsavgift - seriespill 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 -5 000,00
4100 Dommerutgifter 31 959,46 56 000,00 77 838,71 56 000,00 21 838,71
4160 Kretskontigent 39 000,00 22 500,00 39 000,00 22 500,00 16 500,00
4200 Trening/instruksjonskostnader 17 500,00 115 000,00 77 348,58 115 000,00 -37 651,42
4260 Bruk av minnegaver 0,00 0,00 4 769,23 0,00 4 769,23
4270 Reisekostnader etter utlegg 32 064,63 25 000,00 32 064,63 25 000,00 7 064,63
4300 Utdanning/kurs 15 236,00 13 000,00 15 236,00 13 000,00 2 236,00
4360 Vantreklameutgifter 7 750,00 7 500,00 7 750,00 7 500,00 250,00
4390 Beholdningsendring -14 008,00 0,00 -14 008,00 0,00 -14 008,00
4400 Stevne- , arrangementskostander 875,80 10 000,00 22 596,14 10 000,00 12 596,14
4500 Innkjøp for videresalg 57 895,00 53 000,00 70 693,32 53 000,00 17 693,32
4700 Innkjøp utstyr -14 800,00 0,00 50 200,00 0,00 50 200,00

Sum Varekostnader 173 472,89 307 000,00 383 488,61 307 000,00 76 488,61

5200 'Trenerhonorar 0,00 0,00 23 999,00 0,00 23 999,00
Sum Personalkostnader 0,00 0,00 23 999,00 0,00 23 999,00

Sum Avskrivninger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6100 Utstyr til utøvere/tillitsvalgte 58 069,00 65 000,00 58 069,00 65 000,00 -6 931,00
6250 Keepertrening 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 -5 000,00
6260 Rekrutering 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 -10 000,00
6290 Diverse utforutsette kostnader 199,20 25 000,00 199,20 25 000,00 -24 800,80
6410 Husleie 0,00 30 000,00 30 750,00 30 000,00 750,00
6411 Isleie A-lag 50 583,00 200 000,00 187 851,00 200 000,00 -12 149,00
6417 Isleie Treningskamper 0,00 0,00 5 900,00 0,00 5 900,00
6600 Ombygging skap - matr og arbeid 16 640,00 40 000,00 16 640,00 40 000,00 -23 360,00
6700 Revisjons- og regnskapshonorar 1 969,00 12 500,00 6 469,00 12 500,00 -6 031,00
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 0,00 0,00 21 610,00 0,00 21 610,00
7410 Medlemskontigenter til hovedforeningen11 400,00 20 000,00 11 400,00 20 000,00 -8 600,00
7430 Kif Kort 17 500,00 0,00 17 500,00 0,00 17 500,00
8040 Renteinntekter bankinnskudd 0,00 0,00 -34,18 0,00 -34,18



Kongsberg Idrettsforening, Hockey
Klientnr: 4224

Resultatregnskap og balanse
Periode: 7 - 12/2017 NOK

Dato: 28.01.2018

Side: 2 Tid:: 10:03

Kontonr Tekst Denne periode Budsj. beveg. Hittil i år Budsj. UB Budsjettavvik
UB

8050 Annen renteinntekt -29,00 0,00 -29,00 0,00 -29,00
8170 Annen finanskostnad 75,00 0,00 268,22 0,00 268,22

Sum Andre driftskostnader 156 406,20 407 500,00 356 593,24 407 500,00 -50 906,76

SUM DRIFTSKOSTNADER 329 879,09 714 500,00 764 080,85 714 500,00 49 580,85

DRIFTSRESULTAT 127 156,19 -117 500,00 -182 484,37 -117 500,00 -64 984,37
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