
1 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

  
ÅRSBERETNING FOR KIF ISHOCKEY  

2018 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Denne årsberetningen dekker sesongen 2018-2019, mens årsregnskapet dekker 
kalenderåret 2018. Dette er i henhold til Ishockeyforbundets egne rutiner. 
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1 Organisasjon 
 

1.1 Kontaktinformasjon KIF Ishockey  
 

 

 Rebekka Gravningen (Styreleder) 

 Kongsberg IF – Ishockey (GR06040011340) 

Postadresse: Idrettsveien 4, 3617 Kongsberg 

Besøksadresse: Numedalsveien 80  

Postnummer: 3612 

Kontonummer: 2291.17.79998 

Telefon: 92437995  

Telefax: - 

E-post: styreleder.ishockey@kongsbergidrettsforening.no 

Hjemmeside: www.kongsbergidrettsforening.no 

Stiftet dato dd-mm-åååå: 1957 

 

1.2 Styret 

 

 
* Hans Kaarstein gikk ut av styret høsten 2018 for å bistå KIF hovedstyret som IT support.  

Verv Navn Mobil E-post
Styreleder Rebekka Gravningen 92437995 Styreleder.Ishockey@kongsbergidrettsforening.no
Nestleder Lars Ingebrigtsen 98224004 lars.ingebrigtsen75@gmail.com
Økonomi Vibeke Andersen 90548839 regnskap.ishockey@kongsbergidrettsforening.no
Sekretær / Dugnadansvarlig Siw H. Rø 90629544 siwhelen@laagendalsposten.no
Sportslig Leder Yngre Rune Gotfredsen 91669421 Rune.Gotfredsen@argossolutions.no
Styremedlem Dan Fredrik Heistad 97844050 danf.heistad@hotmail.com
Styremedlem Hans Kaarstein* 92445484 hans.kaarstein@gmail.com

http://www.kongsbergidrettsforening.no/
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1.3 Lagledere 

 
 

1.4 Trenere 
 
Lag Navn Tlf. Mail 
Hockeyskolen Rune Gotfredsen 91669421 Rune.gotfredsen@argossolutions.no 

U8/U10/U11 Peter Bjarheim 99285851 pjb@bjarheim.com 
U12 Vegard Gran 47759933 Vegard@bergdahl.no 
U15 David Martin 47705303 monsieurmartin@hotmail.com 
Damelaget Christian Storfossene 99427544 Christian.Storfossene@gmail.com 
A-laget Torgeir Lillemoen 92607020 torgeir_lillemoen@hotmail.com 
    

 

 

 

 
  

mailto:Rune.gotfredsen@argossolutions.no
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1.5 Trening og Arrangementer  
 

KIF Ishockey trener på is i Kongsberghallen. 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. Dette basert på klubbens policy om hospitering. Dvs det er trenerne på begge lag 
som avklarer hvilke spillere som skal delta på de ulike lags treninger. F.eks. noen U15 spillere 
har fått deltatt på A-laget sine treninger. Damelaget samarbeider med Ringerike sine 
damespillere som har deltatt ca annen hver uke gjennom sesongen. Fordi KIF ishockey sitt 
damelag kun består av 7 spillere, så har det vært svært positivt at spillere fra A-laget har 
deltatt gjennom sesongen for å kunne opprettholde høy kvalitet på treningene.  

Timeplanen måtte reduseres f.o.m uke 4 av økonomiske grunner. Et underskudd pga. færre 
spillere (treningskontingent) som ledet til mindre inntekt enn budsjettert og et ønske om å 
tilby mange timer på is for spillerne førte til et underskudd som ikke kunne forsvares.  
Ivrigtrening ble raskt etter sesongstart tatt av planen fordi det var manko på trenere.  

Treningsplan t.o.m uke 3 2019.  

 
Treningsplan f.o.m uke 4- 2019: 

 

Fra Til Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag / 
Søndag 

(tidspunkt 
TBA)

16:30 17:00
17:00 17:30
17:30 18:00
18:00 18:30
18:30 19:00
19:00 19:30
19:30 20:00 Keeper-
20:00 20:30 Hockeytrim Trening
20:30 21:00
21:00 21:30
21:30 22:00
22:00 22:30

Veteran
Eiker Falcons

"Ivrig 
Trening" **

U15

A-Laget
Eiker Falcons

A-Laget A-Laget

U12
U11

Hockeyskole*

Hockeytrim

U15 U15
Damelaget

U12

U11

Damelaget

U12
Hockeytrim

Fra Til Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag / Søndag 
16:30 17:00
17:00 17:30
17:30 18:00
18:00 18:30
18:30 19:00
19:00 19:30
19:30 20:00
20:00 20:30
20:30 21:00
21:00 21:30
21:30 22:00
22:00 22:30

U12
Hockeytrim

U10/ U11
Hockeyskole*

U15
Damelaget

A-Laget A-Laget
Eiker Falcons

Eiker Falcons
Veteran

U15

A-Laget

Hockeytrim

U11/U12

U15 Damelaget

Hockeytrim
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2 Sportslige resultater 

2.1 Hockeyskolen  
Hockeyskolen har i år vært delt i to; de aller minste som skal lære seg å gå på skøyter, og et 
U8-lag. 
 
Ved sesongstart var det Jan Erik Hoff som trente de minste. Dette blei etter hvert tatt over av 
Beate Vangsnes med hjelp fra Kine Gotfredsen. Beate er spiller på Damelaget. 
 
De litt eldre var det David Martin som trente. Dette blei etter hvert tatt over av Kenneth Fossli 
med hjelp fra Torgeir Johannessen. Kenneth er ny på ishockey, men har mye erfaring som 
håndballtrener. Han har fått bra opplæring av David. Torgeir er tidligere A-lagsspiller. Begge 
har barn på U8. i tillegg er det flere voksne som hjelper til på treninger. 
 

2.2 U10 
Ved sesongstart var det ikke tenkt et eget U10-lag, men at spillerne født 2010 skulle spille på 
U11. Etter et par treninger og kamper så vi at dette ikke var optimalt, og det ble opprettet et 
eget lag. Dette i samarbeid mellom trenere, ny lagleder og foreldre. Noen spillere ble vurdert 
å kunne hospitere på U11 sine treninger og et par kamper der U11 hadde få spillere. 

U10 har trent sammen med U11 1 time per uke. Noen spillere har trent sammen med U11 på 
torsdagstreningen, mens andre har vært med på hockeyskolen for mengdetrening. Vi ser god 
fremgang i teknikk og spilleforståelse i dette laget igjennom sesongen.U10 har stilt i BTV-
cuper gjennom sesongen, der de tidvis har samarbeidet med Skien for å stille nok spillere. Til 
sammen har de spilt 13 kamper. 

 

2.3 BTV 
Det har blitt jobbet med å lage en felles plattform for avviklingen av BTV cuper. Sesongen 
ble planlagt på et kick-off møte i Tønsberg før sesongen. 

U8 og U10 har stilt lag på cuper i Skien, Tønsberg og Ringerike i løpet av sesongen. I tillegg 
har vi avviklet BTV cup hjemme i februar. 
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2.4 U11 
 

Oppsummering av sesongen 2018/2019 

Hovedtrener – Peter Bjarheim 

Ass. trener – Tine Reiten 

Lagleder – Lorentz Kolstad / Rune Godtfredsen 

 

Vi startet sesongen på is i midten av september med 2 fellestreninger i uka sammen med U10. 
Cirka 20 (2006-2010) spillere var med fra starten. Første seriekamp var mot borte not 
Tønsberg, vi stilte med 15 spillere (inkl 2010).  Spillere født 2010 mot spillere født 2007 er 
ikke alltid like moro og i etterkant av kampen ble det besluttet at spillere født 2010 skal kun 
spille U10 kamper.   

Fra høstferien har vi trent onsdager U10 + U11 og torsdager rent U11 lag. I tillegge har 2-3 av 
spillerne deltatt på U12 treninger og spilt kamper for U12.  Torsdagstreningene er fra ca 
midten av januar felles med U12.  

Vi er per januar 15 U11 spillere, 1 jente og 14 gutter født 2006-2009.  Har disp. fra 
aldersbestemmelsene for 2 spillere.  3 spillere har begynt i løpet av sesongen.  2 overganger 
fra Holmen og 1 nybegynner. Dette er en bra stamme, men vi skulle gjerne sett at vi var noen 
flere.  

Det har være første sesongen med seriespill på stor bane og overgangen fra U8/U10 har vært 
stor, men gruppa har taklet dette meget bra og det er moro å se fremgangen de har fra kamp til 
kamp.  

Totalt blir det spilt 16 kamper i U11 Red Wings serien. Det er veldig varierende nivå på 
lagene i serien. Vi har gått på noen skikkelige smeller, men også vunnet kamper. Noen lag 
stiller med mange overårige (2007).  Gruppa har holdt humør og motivasjon oppe noe vi 
tydelig ser på utviklingen av ferdigheter og resultatene i kampene.  

Neste sesong vil det sportslige sett være viktig å holde gruppen samlet og flytte laget til U12 i 
og med at vi er mange 2008 spillere. 

Å arrangere seriekamper hjemme i Kongsberghallen går fint. Supert at vi fikk VIPPS på plass.  

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

 

Lorentz Kolstad  
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2.5 U12  
Hovedtrener  ; Vegard Gran 

 

Ass. trener; Morten Sahlgaard Johansson 

 

Lagleder; Erling Trahaug 

 

Vi har hatt en stamme på 14 spillere gjennom sesongen. I tillegg har noen U11 spillere vært 
med på treninger, og de har hjulpet oss i kamper. Etter de første seriekampene fant vi ut at vi 
bare kunne bruke 3 overårige spillere hver kamp. Vi har 6 overårige denne sesongen og det 
medførte at 3 av dem har stått over hver kamp. Samarbeidet med U11 har dermed vært 
avgjørende for å kunne stille lag i en del av kampene.  

 

Laget har trent 3 økter på is i uka fram til januar. Etter det har det vært 2 økter (hvorav en har 
vært delt med U11, av økonomiske grunner. Det har vært mye fokus på skøyteteknikk og spill 
(spilleforståelse) på treningene. Laget har hatt en enorm utvikling denne sesongen, 
resultatmessig og ikke minst spillemessig. Trenerne har vært flinke til å jobbe med det å være 
en god lagkamerat og miljøet i laget oppleves som bra. 

Erling Trahaug 
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2.6 U15 

 
 

Vi har spilt som et U15 lag i år i C-puljen sammen med Jar, Ringerike/Jutul, Moss, Ullensaker 
og Tromsø hvor vi har spilt 5-dobbelt serie. Igjen så ser vi viktigheten ved å spille på rett nivå 
ferdighetsmessig, og ikke kun se på hvilket årskull spillerne er født i. Ved 19 spilte kamper 
(av 25) er vi på 2. plass bak Moss, ett poeng foran Tromsø. 10 seiere,1 uavgjort og 8 tap. 

Laget består nå ved sesongslutt av 17 spillere hvor 9 er født i 2003, 7 er født i 2004 og 1 er 
født i 2005. Ved sesong start var vi 14 spillere. 

Jonas Lia har vært med oss på trening hele sesongen som keeper, og han fikk sin første kamp 
rett før jul. Etter dette har vi kunnet spille de fleste kampene med 2 keepere som egentlig er en 
luksus. Etter jul har Eirik nr 2. begynt og Viktor (keeper) har vendt tilbake etter et avbrekk. 
Velkommen er alle sammen. 

I år har David Martin vært hovedtrener og Torgeir Lillemoen har tatt assistenttrener rollen. Vi 
har hatt tre istreninger hele vinteren. I tillegg har flere av guttene begynt med styrketrening på 
eget initiativ. Guttene gjør ferdighetsmessige steg fremover hele tiden. Dette kommer til syne 
i kampene. Flere av guttene har fått hospitere på A-laget denne sesongen, og jeg ser at dette 
har vært motiverende. Neste år vil alle guttene født i 2003 begynne på videregående, og de 
fleste blir da 16 år i løpet av året. Dermed er de tilgjengelige for trening og spill på seniornivå. 
Noen har søkt skole med hockeylinjer og kan bli borte for laget neste sesong. Vi får se 
hvordan laget blir til neste sesong. Det er flere tanker rundt hvordan dette kan bli. 

Nå som sesongen nærmer seg slutten har vi 2 spillere ute med skader; Jonas Lia med et brudd 
i foten og Tellef Desserud med et brudd i en tommel. Veldig ergerlig, men sånt skjer. De 
kommer sterkt tilbake. 

Det ble ikke til at vi fikk til en cup i år. Vi prøver å få til en felles happening i slutten av 
sesongen som for eksempel en sluttspillkamp. 

Igjen håper vi at guttene kan holde sammen gjennom sommeren sånn at de holder seg i gang 
med egentrening, og kanskje sommerhockey aktiviteter både i regi av klubben og hos andre 
utenbys klubber. 

Lagleder; Lars Kveseth 
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2.7 KIF / RIK Damelag 1.Div.  
 
Trener; Christian Storfossene (Dagfinn Lærum) 
 
Lagleder; Finn Holm (Frank Vangsnes) 
 
Denne sesongen har vi fortsatt samarbeidet med Ringerike og spilt i samarbeidslaget 
Kongsberg/Ringerike. 
Samarbeidet mellom KIF og RIK fungerer godt. På Kongsberg har vi hatt treninger tirsdager 
og torsdager, mens alle Ringerike sine spillere trener (og spiller) med Ringerike U15 gutter. 
Denne sesongen har jentene fra Ringerike vært på Kongsberg ca 1 gang annenhver uke for å 
få til samlet trening. 
 
Laget har bestått av en fast stamme på 8 jenter/damer fra Kongsberg og 5 jenter fra Ringerike 
under ledelse av Christian Storfossene. I løpet av sesongen har det kommet til 2 fra hvert lag 
og vi har hatt en «gjesteopptreden». Den totale gruppen registrerte spillere er nå 17. 1.div 
Kvinner har i år spilt trippel serie, og med 8 lag i serien spilles 21 kamper. Vi har spiller 
kamper i Tromsø, Bergen, Stavanger og rundt på Østlandet. Våre hjemmekamper har vært 
fordelt på Kongsberghallen og Schjongshallen, vår andre hjemmebane. 
 
Vi startet sesongen sterkt med uavgjort mot Ski på bortebane og tapte returoppgjøret uka etter 
med ett mål. Sesongen har frem til jul har vært sterkere enn tidligere år, med flere knepne tap 
og litt uflaks. Den sterkeste prestasjonen kom i årets siste kamp hvor jentene spilte 1-1 borte 
mot suverene serieleder Tromsø. Dette resultatet vakte så stor oppsikt at det ble behørig 
omtalt i lokalavisen Nordlys i Tromsø! Turen bød også på fantastisk nordlys og sightseeing i 
Tromsø by. 
 
Vi håper på en sterk avslutning av sesongen (som i 2019 har startet med 3 seire og ett tap). 
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. 
Damelaget er en fantastisk flott gjeng med stor spilleglede som representerer ishockeyen og 
klubbene Kongsberg og Ringerike på en meget god måte! 
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2.8 A-laget  
Trener: Torgeir Lillemoen 

Assistent trener: Erik Iversen 

Lagleder: Dan Fredrik Heistad 

 

Sesongen startet med at vi mistet 5 etablerte spillere som har flyttet pga. studie eller andre 
grunner. Dette var et stort tap for laget da vi ble mye færre folk og ble rett og slett svakere. Vi 
tok et møte ved sesongstart og fant ut at laget helst ikke ville satse på noe spesielt men heller 
spille for å ha det gøy. Vi fikk tilbake Kristian Jensen Nesse som var god forsterkning for 
laget. Etter hvert som sesongen trådde til vant vi de fleste kamper og var ubeseiret til jul. Etter 
jul kom Jan Helge Mathisen tilbake etter å ha studert et halvt år i Berlin. Som var positivt for 
laget sin del.  

Vi fikk en tsjekkisk keeper inn som var veldig god, dette var vi meget fornøyd med. Det var 
begrenset bruk av han da vi allerede har 2 keepere og han bare skulle være her frem til 
sommeren. Oppmøte på trening begynte å dabbe av etter jul og dette viste seg også på 
oppmøte til kamp som igjen gjorde at resultatene ikke ble like bra. Nå i dag 25.02. Ligger vi i 
et race for å vinne serien der Tromsø og Comet 2 er de største utfordrerne våre. Håpet er å 
kunne stille sterkt for å vinne serien.  

Vi hadde også en positiv opplevelse av bruk av et par spillere fra damelaget (Ylva Reiten og 
Eira Haukom) på en kamp vi vant mot Sandefjord. Det har vært med en del spillere fra u 15 
som har bidratt på treningene våre da vi har vært få, dette har vært kjempe bra og de har gjort 
en god jobb!  

Alt i alt har det vært en god sesong, noe lite folk men ellers bra resultater og nivå på laget. 

Lagleder 2018/2019 Dan Fredrik Heistad 
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2.9 Målvakter  
Det er kjøpt inn noe keeperutstyr for ca 12 år alder: brynje, bukse, snapp/blocker, maske. 

Det er utdannet 3 målvakts trenere på nivå 1 i klubben. 

 

2.10 Rekruttering 
Det har blitt gjennomført flere aktiviteter ifm rekruttering: 
 

-        Stand på Barnivalen (Kongsberg Jazzfestival) 
-        Stand på nattåpent i gågata 
-        Stand på FAU aktivitetsdag på Madsebakken skole 
-        Aktivitetsdag i hallen før sesongstart 

 

Standene bestod av skyteplate/mål, NHL på playstation og trekning av premier. 
Aktivitetsdagen var en åpen dag i hallen med fokus på unge, nye skøytegåere. Vi hadde 
mange voksne på isen til å hjelpe barna. Det ble servert kaffe, saft og boller. 
Aktivitetsdagen ble annonsert på Facebook, samt på standene i løpet av sommeren. Mange av 
de som besøkte oss på standene dukket opp på denne dagen, og vi ser disse igjen også på isen 
når sesongen begynner. 
Under alt rekrutteringsarbeidet har vi jobbet med å få navn og kontaktinfo på lister slik at vi 
kan kontakte de i forbindelse med sesongstart. 
Vi ser gode resultater av dette arbeidet på rekrutteringen til hockeyskolen i år. 
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3 Økonomi 

3.1 Regnskap 
 
Regnskapet for 2018 viser ett lite underskudd på kr. 4694,62. Styret foreslår at underskuddet 
dekkes av” annen egenkapital” ref. balansen. 
 
Kommentar årets underskudd: 
 
Vi har noe lavere inntekter enn budsjettert på sponsorinntekter og salg av papir. 
 
Kostnadssiden er også noe høyere enn budsjettert, dette skyldes i all hovedsak is-leie, da vi i 
høstsesongen 2018 har hatt flere is-timer per uke enn tidligere. 
 
Balansen ved utgangen av 2018 er 328 276,79. 
 
For mer detaljert oversikt over gruppas økonomi viser vi til vedlegg regnskap og balanse for 
2018. 
 
Styret har for 2019 budsjettert med ett lite overskudd og ønsker å bygge opp igjen noe av den 
egenkapitalen vi har benyttet de siste årene. Gjennom å begrense investeringene i 2019, 
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 (2019/2020) 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 er avgjørende for klubben med fokus på å få flere sponsorer. Det har gitt resultater, selv 
om det fortsatt er både plass og behov for flere sponsorer. En standardavtale på vantreklame 
har forenklet dette arbeidet. Det er flere både i styret og i klubben som har bidratt til å signere 
avtaler. Vi har også hatt sponsoravtale om is-reklame med 2 av våre sponsorer. På isen er det 
også ønske om, og plass til, flere sponsorer som man skal arbeide videre med mot neste 
sesong. 

Alle vantreklamer og sponsor avtaler ble overført fra gammelt til nytt vant. Alle medlemmer i 
klubben, med eller uten verv, oppfordres til å bidra med å få inn flere sponsorer til å signere 
vantreklame slik at vi fyller de ledige plassene på vantet. Ta kontakt med en av oss i styret for 
informasjon om avtaler.  

Følgende har hatt sponsor og/ eller vant avtale med KIF Ishockey i 2018/19: 
Sponsor Type bidrag Antall 

år 
Sparebank1 Gavefond 1 
Kongsberg gruppen Gavefond 1 
TechnipFMC Sponsor 1 
Glitre Energi Sponsor 1 
Sandsvær vask og Rens Sponsor 2 
Muremester Fjeldheim og Knudsen Sponsor 2 
Carlsen og Fritzøe Vantreklame 3 
Kiwi Numedalsveien Vantreklame 3 
Argos Solutions AS Vantreklame 3 
Rentx AS Vantreklame 3 
Abicon Electro AS Vantreklame 3 
Expandia moduler AS Vantreklame 3 
LC Consulting AS Vantreklame 1 
RIIS Bilglass AS Vantreklame 3 
Jarle Sætra AS Vantreklame 3 
Ekspressdekor Vantreklame 3 

3.3 Stiftelsen Kongsberghallen  
Samarbeidet med Stiftelsen Kongsberghallen har fungert svært godt. Det har vært og er en 
god dialog preget av korte beslutningsledd som resulterer i at vi får utrettet mye på kort tid. 
Avtalen om leie bygger på kontrakten som ble signert i 2018. Kontrakten inneholder blant 
annet hvilke områder vi leier, husleie og strøm priser. I tillegg inneholder den; når og hvordan 
vi skal planlegge treningstider kommende sesong, rettigheter og bruk samt sponsor og 
reklame områder. I 2019 ble vantet ferdigstilt for bruk. Vi fikk is tidligere denne sesongen til 
sammenlikning med tidligere. Det er byttet ut flere lys i taket, noe klubben er svært 
takknemlig for. KIF Ishockey håper på en kontinuerlig forbedring av ishallen for å 
opprettholde et trygt og godt tilbud.  
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4 Styrets strategi og fokus 2018 
      

Det ble i 2018 avholdt 8 styremøter f.o.m. Januar t.o.m Desember. Årsmøte ble avholdt 
13.mars 2018. Første styremøte etter årsmøte konstituerte det nye styret seg. Nye 
styremedlemmer var Lars Ingebrigtsen og Rune Godtfredsen.  Styremedlemmer som var med 
fra forrige periode var Vibeke Andersen, Christoffer Askeland, Siw-Helén Hostvedt Rø og 
Rebekka Gravningen. Lars Ingebrigtsen gikk inn som nestleder og Rune Godtfredsen som 
sportslig leder for jr. /yngres avd. samt rekruttering. Dan Fredrik Heistad kom inn i september 
som erstatning for Christoffer Askeland, som hadde flyttet til Bergen. I tillegg har 
styremedlemmene hatt roller ihht. NIHF sine roller og ansvar. Frode Saga fortsatte med rollen 
som dommeransvarlig, Jørn Raimond Andersen rollen som materialforvalter, Britt Larsen 
ansvarlig for fakturering og Helle Hansen som hjemmeside og sosiale medier-ansvarlig. 

Det ble avtalt at strategien fra 2017 skulle videreføres i 2018: rekruttering, sponsor og 
økonomi. Målet var å øke sponsorinntektene, vise et positivt budsjett for 2019 og beholde 
spillerne på de eldre lagene samt få noen nye blant de yngste. Fra et stort underskudd i 2017, 
viser foreløpig regnskap for 2018 et minimalt underskudd. Det er potensialet i 2019 til å 
forbedre inntektssiden blant annet gjennom flere vantreklamer og dugnader samt å redusere 
kostnader ved f.eks. dommerutgifter, men at målet er å opprettholde et godt treningstilbud på 
is. Det ble arrangert sommerhockey denne sesongen også, som var positivt både for spillere 
og for klubben.  

Styret har utarbeidet en handlingsplan som inneholder roller og ansvar samt forventinger til 
alle i KIF Ishockey. Det gjelder spillere, trenere, lagledere, dommere etc. Hensikten er at alle 
skal ha et utgangspunkt for å finne informasjon om sin rolle i klubben.  

Mye av forsommeren og høsten gikk med på å legge trener-, lagleder- og kampoppsett-
kabalen. Kampoppsettene fra NIHF kommer sent og med korte frister. Styret og Stiftelsen 
Kongsberghallen avtalte antall timer for kommende sesong ihht. kontrakten. Det vil si at vi 
leverte inn et førsteutkast innen påske 2018. Det dannet grunnlaget for 2018/2019 sesongen. 

Styret vil benytte anledningen til å takke alle for et spennende og læringsrikt i 2018. Takk for 
alle dere som bidrar på isen, til dere som står på stand for å rekruttere, til dere som henter og 
kjører til kamper, til dere som lager litervis av vaffelrøre, til dere som rydder i kriker og 
kroker, til dere som fremsnakker idretten vår, til alle dere som stiller med et smil og «stå-på» 
holdning. Dere er KIF Ishockey – en unik klubb for alle som vil spille ishockey.  

 

 

Rebekka Gravningen 

Styreleder KIF Ishockey  
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