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Takk 
KIF Fotball er Buskeruds største breddeklubb og fortsatt største “jenteklubb” med 
omtrent 900 spillere, hvor over 300 av disse er jenter. Dette er det all grunn til å 
være stolt over å få være en del av!  

Som den store breddeklubben vi er, så er vi helt avhengige av at foreldre og andre 
frivillige stiller opp og bidrar med stort og smått. Uten dere er det umulig å få til all 
den aktiviteten vi klarer å skape sammen. Styret vil derfor rette en stor takk til alle 
dere som gjennom sesongen gjør en formidabel innsats for at alle barn og unge i KIF 
Fotball skal få et så godt tilbud som mulig. 

Vi vil også takke våre sponsorer som er med på å gjøre våre satsinger 
gjennomførbare. 

Covid-19 
12. mars 2020 ble all trening stoppet, blant mye annet som ble endret fra den datoen og som 
skulle komme til å prege all vår aktivitet hele 2020. 
Vi startet opp igjen med trening for 16 åringer og JR spillere i uke 18. Regelen da var 5 i 
hver gruppe. Idrettsparken kunstgress ble delt inn i 8 baner. Etterhvert kunne vi trene med 
10 på i gruppen/kohorten. Da delte vi inn banen i 4 baner.  
Etter hvert startet vi opp treninger for alle grupper - med maks 20 i hver gruppe - senere 
utvidet til 50 i hver gruppe. Lenge var all “kontakt spill” umulig. Dyktige trenere ble utfordret 
til å sette sammen treningen ihht enhver tids gjeldende koronavettregler. 
Alle lag ble møtt på første trening av daglig leder med informasjon, håndsprit, såpe, 
vaskebaljer og vann. Samt baller til alle. 2 kampvertvester ble hengt opp i hver container. 
Koronavettregler ble hengt opp på alle våre baner etter hvert som de endret seg.  
 
ALLE - spillere, trenere og foresatte har forholdt seg til enhver gjeldende “regel” - spesielt 
spillerne har vært flinke til å bidra i denne felles dugnaden.  
Bli hjemme om du føler deg syk - Sprit på hendene - Holde avstand - Host i ermet  
 
Kamper kom i gang fra midten av juni.  A-lagene/spillere over 20 år fikk ikke delta i trening 
eller kamper.  
 

 



Styret 2020 
På årsmøtet i februar 2020 ble følgende styre valgt: 

Magnus Stam Styreleder 

Herdis Lia  Nestleder  

Rune Stifjeld            Sportslig leder 

Håkon Demmo Økonomi 

Jon Fredrik Sandengen Marked/sponsor 

Jørn Nygaard BFU 

Cathrine Møller Carlsen Fairplay 

Ingerid Bakkemoen Styremedlem  

Odd Hoffart                       Representant for KIF gutta (valgt av KIF gutta) 

 

Valgkomite:  

Jan Erik Storløkken Leder 

 Emil Moholth  Medlem 

 

Det er gjennomført 10 styremøter i løpet av 2020 -  De fleste styremøtene er 
gjennomført på Teams 

  

 



 

Administrasjon 
Kontoret bemannes av Laila Irene Johansen i en 80 % stilling som daglig leder 
hvorav 20% er forbeholdt arbeid for Hovedforeningen. En sum tilsvarende dette 
faktureres hovedforeningen. 

Økonomisk styring 
Styret anser at klubben har hatt god kontroll på økonomien gjennom 2020. Klubbens 
evne til å utarbeide et realistisk budsjett og følge dette gjennom året er vanligvis god. 
Året 2020 har vært utfordrende da inntekter og utgifter har vært påvirket av 
pandemien. Budsjettposten “Utstyr til kamp og trening” har blitt utfordret da innkjøp 
av baller ble nødvendig. (1 ball til hver).  

Fotballstyret anbefaler å ha kvartalsavslutning for hvert kvartal, og rapportere dette til 
hovedstyret. 

Det er et stort arbeid å kreve inn treningsavgifter og betaling for dugnad (KIF kort) 
det er fortsatt for mange dårlige betalere i klubben. Flere saker er oversendt inkasso.  

Det har vært en økning i lønnsutgifter sammenlignet med tidligere år. Vi har i år 
gjennomført Sommertrening som har gitt en økt lønnskostnad. 

Det er vært jobbet med i regi av hovedforeningen, en overgang for alle grupper til 
Idrettens kontoplan. Den vil bli innført ved budsjettering for 2021 

De fleste lag har nå en bankkonto under KIF og leverer “regnskap” over kontoen 

Kvalitetsklubb - Herdis Ferdig 
Vi er sertifisert som kvalitetsklubb, nivå 1. 

Styret har i 2020 fortsatt arbeidet med å kartlegge hvilke tiltak som må til for å bli 
Kvalitetsklubb nivå 2.  

Høsten 2020 kom det nye, strengere krav fra NFF for å opprettholde kvalitetsklubb 
nivå 1 sertifisering, så vi har i løpet av siste kvartal i 2020 jobbet med å 
implementere de nye kriterier for å opprettholde nivå 1 sertifisering. Vi har 
gjennomført forberedende sertifiserings møte med våre veiledere fra Buskerud 
Fotballkrets. 

Det har ikke vært gjennomført lagleder forum i 2020. 

 



Kick off på Vandrerhjemmet var satt til lørdag 18.04 for klubbens lagledere og 
trenere. Dette måtte dessverre avlyses. 

Laglederhåndbok er utarbeidet og er distribuert til laglederne. Vi har foreløpig ikke 
noe egnet sted å lagre dette dokument der det kun er tilgjengelig for klubbens 
lagledere, og vi ser på muligheten for å få denne funksjonaliteten tilgjengelig i 
SPOND.  

Klubbhåndbok har vært  under revidering i 2020 og vil bli lagt frem for det årlige 
møtet i 2021. 

Handlingsplan for 2020 har i liten grad kunne gjennomføres. Det er overført mange 
tiltak fra 2020 og nye tiltak for 2021 er lagt til. 

Det har i høst vært avholdt evalueringsmøter med trenere/lagledere for alle lagene 
etter endt sesong. 

Fair Play 
Vi har som tidligere år, hatt fokus på Fair Play i KIF Fotball, og det har dessverre 
vært noen rapporterte hendelser. Disse har vært håndtert i klubben i samarbeid med 
lagene og kretsen. Vi vil intensivere bevisstgjøringen om Fair Play i 2020. 

KIF fotball ble tildelt prisen Årets Fair Play klubb i 2020.  

Et vektlagt kriterie var hvordan vi ved hver kamp møtte egne spillere og foreldre, 
bortelaget med trenere og foreldre samt dommere av dyktige Kampverter som 
sørget for registrering av alle fremmøtte og at alle fikk en dusj med håndsprit. 

Tusen takk til alle våre dyktig Kampverter! 

Sponsorarbeid 
Sponsorarbeidet er krevende og tar mye tid. Vi har derfor en egen rolle i styret med 
dette som ansvarsområde. KIF Fotball har, for å sikre god økonomisk trygghet, 
inngått avtaler med våre sponsorer ut 2020. Samlet har vi hatt sponsormidler på det 
samme nivå som i 2019 

Det er inngått avtaler med enkelte sponsorer ut 2021.  

Dugnader 
Tradisjonen tro har vi gjennomført salg av KIF kort også i 2020. Vi selger 1700 KIF 
kort, med en fortjeneste på 150 kroner/kort. Prisen for kortene er 200 kroner pr stykk. 

 



Dette gir en fortjeneste på rundt 255 000 kroner og er derfor en meget viktig 
inntektskilde for fotballgruppa. 

Materiell 
KIF fotball har en eksisterende sponsor/barter avtale med Adidas/Intersport. Denne 
avtalen sammen med andre sponsorinntekter har gjort det mulig å fornye drakter, 
treningsdresser m.m. Denne avtalen gjelder frem til 31.12.22 

KIF Fotball er veldig fornøyd med samarbeidet med Intersport og Adidas. 

Det er kjøpt inn utstyr til containeren i Idrettsparken og til containeren på 
Eilertsløkka.  

Grunnet pandemien er det kjøpt inn et stort antall fotballer slik at vi kunne møte 
målet med en ball-en spiller. 

Det er også gjennomført et program for utskifting av våre drakter til sesongstart 
2020. Vi har nå kortermede spillerdrakter i rødt og hvite draktsett er tilgjengelig for 
lån. 

Fra 13 år får spillerne treningsdresser dekket av klubben hvert annet år. 

Det er satt opp utstyrscontainere ved alle våre baner. Der finnes det 3er mål, kjegler, 
stiger og balanseutstyr. 

Det har blitt supplert et valgfritt treningsantrekk til trenere også denne sesongen. 

Det anses å være god standard på klubbens øvrige materiell. 

Treningsfasiliteter 
KIF Fotball sin hovedarena er kunstgresset i idrettsparken. Belastningen på banen 
har imidlertid vært stor også denne sesongen. 

Det er fortsatt trangt om plassen når kampsesongen er i gang. Utfordringene med at 
alle lag får plass til ønsket antall treninger kan fortsatt være store i høysesong. 
Kommunen tilbyr bruk av Skrim idrettspark. Selv om dette ikke er å anse som vår 
primærarena av geografiske årsaker så har det lettet trykket på tilgang til 
kamp/treningsarenaer noe. Det er imidlertid vanskelig å få tilgang her, da mye er 
reservert av andre.  

Tislegård 9er kunstgress ble ferdigstilt høsten 2020. Dette er en liten 9er hvor 12 
åringen kan spille og trene. Takk til kommunen. 

 



På grunn av bygging av ny Skavanger skole er kunstgressbanen fjernet. 
Erstatningsbane kommer på plass etter at skolen er ferdigstilt og gammel skole er 
revet.  

Vintersesongen er en stor utfordring for KIF fotball, men vi prøver å gjøre det beste 
ut av det med de treningstidene vi får tildelt i hall og det som er mulig å leie. 

Vi har også denne vinteren bruke ressurser på leie av Sparebank1-hallen. Leien er 
høy og tidspunktene vi får tilgang til er ikke alltid så gunstig, men det har blitt 
prioritert.  

Vi har i år fått tilbud fra Kongsberghallen om leie av ballhallen i helgene. Dette 
betales i sin helhet av Kongsberg kommune. Vi takker kommunen for muligheten. 

Vi viderefører også avisingsmiddel (CMA) i idrettsparken vinteren 2020/2021. 

Vi skylder en stor takk til Øyvind Tonby og kommunens folk som har vært 
samarbeidsvillig og stått på for å gi oss så bra vinterforhold som mulig. 

Sportslige resultater 
De sportslige resultatene er ikke det viktigste for KIF Fotball, selv om det er veldig 
hyggelig når lag gjør det godt, noe vi gleder oss over. 

Vi kan trygt si at 2020 ble en veldig spesiell sesong. Seniorlagene kom aldri i gang, 
noe som var veldig beklagelig. 

Vi hadde lag som kvalifiserte seg videre etter innledende runder i Telenorcup/NM 
som etter hvert ble avlyst. 

Heldigvis kom vi i gang med spill for de aldersbestemte lagene selv om dette også 
ble litt amputert. Noen av lagene fikk heller ikke avsluttet sin serie pga 
koronasituasjonen som oppsto på sluttet av høstsesongen. 

Selv om årets sesong har vært vanskelig på mange måter så har veldig mange av 
KIF lagene «løftet» seg i løpet av årets sesong noe vi er svært glade for, og ikke 
minst ser det ut som vi har klart å unngå stort frafall av spillere. En stor takk til 
trenere og lagledere for jobben som er lagt ned i lagene 

Vi har fått “Utdanningskompensasjon” for Syver S. Eriksen(f 2001) som har tegnet 
“proffkontrakt” med MIF. 

 

 



SOMMERTRENING 2020 

Gjennomført sommeren 2020 - som et tilbud for å kompensere for tapt treningstid og for å 
hindre frafall. Viktig del av dette var også å få opp ferdighetsnivået og å tilby en sosial arena. 
Færre dro på ferie grunnet restriksjoner pga Covid-19 og mange manglet aktivitet frem til 
foreldrenes ferie begynte. 
Sommertreningen ble gjennomført ukene 27-31 mand-torsd. Vi ønsker å kunne tilby flere 
uker i 2021. 
Deltakere fra 8-16 år, de eldste (11-16 år) på dagtid - kl 1000 -1430, hvert alderstrinn med 
økter på 1,5 time. De yngste gruppene (8-10 år) hadde 1 times økter fra kl 1700-1930 annen 
hver dag, mand - torsd. Det var dager med over 90 fremmøtte spillere til dager med 30 
spillere. Et antall vi er godt fornøyd med. 
Instruktører var fra A-lag og JR - gutter og jenter. De ble engasjerte 3  “eldre” spillere som 
var hjemme på sommerferie. De fikk et lederansvar for treningsplaner og oppfølging av 
instruktørene. 
39 spillere søkere - de fleste fikk tildelt dag, tid og alderstrinn etter ønske 
Alle signerte en Arbeidskontrakt  som inneholdt punkter om ansvar, arbeidstid og 
godtgjøring. 
Fotballens koronavettregler ble fulgt opp. 

Oppstart Nye Lag 
I september 2020 ble det gjennomført prosjektet «Oppstart Nye Lag». Opplegget var 
det samme som tidligere år. Spillere fikk  i år 3 treninger i regi av KIF med 
instruktører fra klubben slik at treningene skulle være best mulig. I tillegg fikk de 
anledning til å avslutte høsten med «Knøtte-Cup» hos IL Skrim som et ekstra tilbud. 
KIF stilte med mange lag i denne cupen som også i 2020 ble en suksess. 

For potensielle personer til et lagsapparat ble det i løpet av 2 av kveldene gitt 
informasjon om det å være trener/lagleder i klubben. Det gir trygghet å få denne 
informasjon for de som ønsker å bidra som frivillig i klubben. 

Alle lag lå ferdig registrert i Spond slik at foreldrene kunne legge seg til i appen 
under det laget de tilhørte.  

KIF har til hensikt å videreutvikle konseptet “Oppstart nye lag” i årene framover. Vi 
ønsker å utarbeide en håndbok for dette arbeidet. 

Med et slikt opplegg vil KIF Fotball ha god ettervekst av spillere og frivillige i 
framtiden. 

 



Fotballskolen 
Fotballskolen 2020 ble også i år gjennomført i uke 32 med god oppslutning. 200 barn 
(begrenset antall grunnet pandemien) og 23 instruktører hadde en flott uke i 
strålende vær (som vanlig). Spesielt stor takk til Vegard Ulleberg som sammen med 
klubbens egne spillere (14 år og oppover) gjorde dette til en flott opplevelse for alle 
som deltok. Takk til Kongsberg Sanitetsforening for «Pølsefesten» 

Spillere 
I 2020 sesongen har KIF hatt ca 900 aktive spillere, et antall vi gjennom flere år nå 
har stabilisert oss på. Noe som er svært gledelig.  

Det har vært noe frafall i enkelte aldersgrupper, noe vi tror skyldes pandemien. 

Samtidig har det kommet til nye spillere i ungdomslagene. A-lag herrer har hatt lite 
treninger noe som må tilskrives at de har flere spillere over 20 år. A-lag damer har 
gjennomført treninger i hele 2020. 

Rekrutteringsjobben av de yngste har gjemmom flere år vært god, men vi erfarer at 
et helt årskull med jenter (2013) mangler i 2020. Dette må tilskrives pandemien hvor 
trening for de yngste lagene ikke kom i gang på våren, men nærmere sommerferien. 

KIF har som ambisjon å beholde flere spillere inn mot junior og senior satsing. 
Overgangen fra 16 år til junior/senior er for mange fortsatt stor. 

Det satses fra kretsens side på flere jenter på banen i prosjektet ”Alle jenter på 
banen”. Dette ble ikke gjennomført i KIF i 2020.  

Flere spiller fra 13 til 15 deltar på Sonelag og kretssamlinger. 

Samt at flere spillere hospiterer hos SIF og MIF. 

Integrering 
Det er et godt samarbeid med integreringsseksjonen i Kongsberg kommune. Det gis 
også støtte fra klubben til treningsavgift, cuper og utstyr for de med svak økonomi.  

Buskerudmodellen - gutter 
Buskerudmodellen er en sonemodell og er et samarbeid mellom kretsen og MIF. KIF 
tilhører nå Satellitt Eiker/Kongsberg hvor MIF har hovedansvaret for 
gjennomføringen av opplegget. Treningssted er Mjøndalen.  

 



KURS 

Det ble avholdt Grasrottrenerkurs del I i egen regi med teori og praksis høsten 2020. 
15 trenere deltok.  

Kretsen arrangerte Lederkurs del 1 i Drammen hvor 4 lagledere deltok fra KIF fotball 

KIF fotball vil fortsette planleggingen for et internt opplegg for trenerutdannelse og 
hjelp til treninger for barnelagene. Dette vil bli presentert i klubben tidlig vår 2021. 

Det har vært gjennomført ikke vært dommerkurs i 2020. Kurs vil bli arrangert i egen 
regi for aldersgruppene 14 og 15 år våren 2021 

Dommere 
KIF fotball har årlig en god tilgang på egne dommere. De dømmer i Kbg ligaen hvor 
det nå er en egen dommeransvarlig som setter opp dommere hver ligakveld. Det er 
også en dommer ressurs tilstede hver ligakveld. Vi stiller med egne dommere i alle 
7er kamper for 10 og 11 åringene og alle 7er kampene for 12 og 13 åringene.  

Det er utarbeidet Dommerregningsskjema som brukes av lagene i 10, 11 og 12 års 
klassene hvor vi betaler direkte til dommerne. Den som har utlegget får refundert fra 
KIF fotball. Kretsen er ansvarlig for 13 år 9er fotball. 

I Kongsbergligaen får dommerne betalt hver for hver kamp. Det føres også her lister 
over de dommerne som dømmer. 

Det har vært oppfølging av våre dommer fra egne dommere og fra kretsens 
dommere.  

Vi har pr dags dato 4 aktive 9er og 4 aktive 11’er dommere. 

Årsrapport 2020 BFU – Kongsberg 
Ligaen -Jørn 
Barnefotball-Utvalget har i 2020 fortsatt arbeidet med å forbedre KIF Fotballs innsats 
for barnefotballen i klubben. Året har pga Korona vært svært utfordrende for alle. 

Kongsbergligaens vårsesong ble besluttet avlyst pga nasjonale retningslinjer og 
nedstengning av samfunnet. I en periode etter 12. mars ble også all organisert 
trening satt på hold pga smitte situasjonen. 

KIF høye antall spillere og trenere/lagledere har gjort det litt utfordrende å spre 
informasjon og sikre at alle visste hvilke regler som gjaldt til enhver tid. Bruken av 

 



Spond som kommunikasjons system har vist at man kan klare å få ut informasjonen 
på en bedre måte enn ved bruk av E-mail.  

Når samfunnet etterhvert kunne gradvis åpne igjen ble dette gjort svært gradvis av 
KIF pga antall lag og tilgjengelige baner med godt nok smittevern/utstyr. Dette ga 
selvsagt litt motstand fra lag som ikke ennå hadde fått klarsignal fra klubben. Men 
uansett evt uenigheter i besluttninger tatt av klubben må vi berømme lagene for å ha 
lojalt fulgt opp de retningslinjer som ble gitt i så nær som alle tilfeller. 

Lagene i mange av disse års gruppene fikk også et gledelig ekstra treningstilbud på 
sommeren. 

Vi klarte heldigvis å få gjennomført nesten hele høstsesongen for Kongsbergligaen. 
Det ble avholdt 8 spillekvelder av 10 planlagte. Restriksjoner på kiosk og tilskuere 
satte selvsagt en liten demper på totalopplevelsen, men det var helt klart at det var 
etterlengtet for ungene å få spille kamper igjen. 

Nytt system for oppsett av kamper ble brukt. Det fungerte i all hovedsak bra, men litt 
lite lag gjorde at det ikke var helt ideelt å sette opp kamper slik man ønsket. 

Det ble en litt redusert møtevirksomhet med lagene etter sesongen fordi 2. bølge i 
Korona kom sterkt utover høsten akkurat på den tiden dette var planlagt. 

 

 

Samfunnsregnskap 
KIF fotball har 100 lag og ca 280 lagledere/trenere. Disse bidrar på frivillig grunnlag 
til at våre barn og ungdommer skal få et så godt tilbud som mulig. Hvis vi antar at 
hver enkelt bruker i gjennomsnitt 4 timer pr. uke og det er nok for mange av disse 
hjelperne et lavt tall, så snakker vi om ca 30 årsverk. Utenfor dette regnskapet er alle 
de timene og milene frem og tilbake til fotballkamper. 

Det er med andre ord en formidabel innsats som legges ned. Målt i kroner og øre 
snakker vi om mange millioner kroner i frivillig innsats (ca. 10 millioner kroner i 
henhold til Idrettsforbundets utregning for KIF Fotball).  

Tusen takk til alle dere som har bidratt med stort og smått i den utfordrende 
sesongen 2020. 

Oppsummering 
Vi vil rette en stor takk til sponsorer og støttespillere som gir verdifull 
økonomisk støtte til driften av klubben. I 2019 har dette vært: 

 



 

Kongsberg gruppen 

TechnipFMC 

Sparebank 1 

Intersport/Adidas 

Kongsberg Entreprenør 

Carlsen Fritzøe 

Glade Kongsberg  

PK Eiendom 

PK HUS 

 

KIF fotball takker for bidraget i årets sesong og håper alle vil 
fortsette samarbeidet ved å gi støtte til Kongsbergs suverent 
største breddeidrettslag! 

NB! Vi oppfordrer alle som ikke er aktive utøvere men glad i 
klubben til å bli støttemedlemmer i KIF-fotball. 

Har du ikke registrert grasrotandelen på Kongsberg idrettsforening 
så be om det neste gang du skal levere spill fra Norsk Tipping. Gjør 
dette gjerne hos Spilleriet i Skolegata da dette gir ekstra inntekter 
til KIF Fotball. Dette er et viktig økonomisk bidrag for oss som ikke 
koster den enkelte noe.  

 

Kongsberg 24. februar 2021 

 

 


