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Foreldrekontakt i KIF Alpin 
 

Dette er en beskrivelse av oppgavene til foreldrekontaktene i KIF Alpin. 

Det er som regel en foreldrekontakt per aldersgruppe; U8, U10, U12, U14, U16. Dersom grupper slås 
sammen trengs det bare en foreldrekontakt per sammenslått gruppe. 

  

Oppgaver for foreldrekontakter (alle aldersgrupper): 

• Ha oversikt over barna i gruppen (medlemsliste i app – Rubic LagetMitt) 
• Gi beskjed via Rubic LagetMitt eller send e-post til 

regnskap.alpin@kongsbergidrettsforening.no ved nye medlemmer, evt. dersom noen slutter 
(viktig på grunn av medlemskontingent og forsikring) 

• Legge inn regelmessige treninger i app Rubic LagetMitt. Se for øvrig KIF Alpin 
kommunikasjonsplan 

• Ha oversikt over aktivitetene for egen gruppe 
• Ha dialog med sportslig leder og delta i planleggingen av aktiviteter for sesongen 
• Være tilgjengelig for spørsmål og innspill fra foreldre, og ta dette videre til sportslig 

leder/styret 
• Dersom det er bestemt aktiviteter som innebærer overnatting: 

o Administrere påmelding for sin gruppe (kommunikasjon via Facebook) 
o Reservere antall overnattingsplasser sammen med evt. andre foreldrekontakter 

dersom flere aldersgrupper er på tur 
o Ta initiativ til sosialt på turen 

• Lage til sosiale tilstelninger i løpet av vintersesongen 
o Foreldrekontaktene på tvers av aldersgruppene har ansvar for å bestemme innholdet 

i en sosial kveld hver og får hjelp av andre foreldre 

 

Spesifikt for de ulike aldersgruppene: 

ALDERSGRUPPE U8 

Aktuelle renn: 

• SpareBank 1 Cup- klubbrenn*3 
• BAMA Alpinfestival 

 

ALDERSGRUPPE U10 

Aktuelle renn: 

• SpareBank 1 Cup- klubbrenn*3 
• Kvalikrenn (fra og med U9 og oppover) 
• BAMA Alpinfestival 
• Donald Duck Wintergames 
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ALDERSGRUPPE U12 

• Samlinger Buskerud skikrets 
• SpareBank 1 Cup- klubbrenn*3 
• Kvalikrenn (fra og med U9 og oppover) 
• BAMA Alpinfestival 
• Donald Duck Wintergames 
• Fartssamling Ål 
• Juvass- høstferie 

 

ALDERSGRUPPE U14/16/18 

• Samlinger Buskerud skikrets 
• SpareBank 1 Cup- klubbrenn*3 
• Kvalikrenn (fra og med U9 og oppover) 
• Donald Duck Wintergames 
• Fartssamling Ål 
• Juvass- høstferie 
• Hovedlandsrenn 
• Telenorlekene 

 

 

Mvh 

Styret i KIF Alpin 
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