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Trygghet - Glede - Samhold 

1 Kvalitetsklubb 

Målet med kvalitetsklubb er å stimulere til god klubbutvikling. KIF Fotball er pr dd sertifisert 
Kvalitetsklubb nivå 1, og vi vil innen utgangen av Mars 2021 gjennomgå en resertifisering via 
Buskerud Fotballkrets.  

Høsten 2020 kom det nye, strengere krav for å opprettholde nivå 1 sertifisering, og vi vil i løpet av 
2021 forankre disse nye krav i organisasjonen. 

Det er styrets jobb å sørge for at vi til enhver tid følger opp kravene som ligger i Kvalitetsklubb 
nivå 1, og jobber kontinuerlig med å få implementert og forankret disse kravene på en god måte i 
organisasjonen.  

På sikt ønsker vi å bli Kvalitetsklubb nivå 2, men ser at det på nåværende tidspunkt er 
hensiktsmessig å få en bredere forankring av nivå 1 før vi gå går videre. Vi er en klubb som i stor 
grad er forankret på frivillig arbeid, og vi mener derfor at vi vil trenge lenger tid på å nå nivå 2 enn 
andre klubber med flere ansatte.  

Vi vil i 2021 ha fokus på punktene under: 

1. Nye og justerte krav for Kvalitetsklubb nivå 1 

2. Rekruttering(Videreføring av målsetting i handlingsplan for 2020).  
I henhold til kravene for nivå 2 skal man ha et system for oppfølging av spillere som 
slutter. Kan man finne andre roller (f.eks trener, dommer) for disse? Man skal også ha en 
plan for overgang mellom barne og ungdomsfotball.  

3. Lederutdanning (Videreføring av målsetting i handlingsplan for 2020) 
4. Implementering av årshjul (Nytt Kvalitetsklubb nivå 1 krav) 
5. Gjennomføre Fotballeder 1 kurs (FLK1) for klubbens lagledere. Målsetning er at 40% av 

klubbens lagledere gjennomfører kurset i 2021. 
6. Implementere og gjennomføre laglederforum minst 2 ganger i året. 

2 Sport  

2.1 Barnefotball  

Barnefotballen skal bygges på Norges Fotballforbunds (NFF) visjon om fotballglede, 
muligheter og utfordringer for alle uavhengig av ferdighetsnivå, treningsiver, alder, kjønn og 
kulturell bakgrunn. Barnefotballen i KIF fotball skal derfor preges av glede, trygghet og at 
barna opplever mestring. Trygghet i forhold til aktiviteten, til trenere, til lagledere, til 
lagkamerater og andre voksne tilknyttet laget og klubben er en selvfølge. Aktiviteten skal 
tilpasses slik at barna opplever glede, mestring og utvikling.  
Barnefotballen i KIF fotball skal ha fokus på god oppførsel både mot medspiller, motspiller, 
trenere, lagleder, dommer og foreldre. Alle holder seg til Fair Play reglene.  
 
For sesongen 2021 ser vi for oss følgende opplegg:  



2.1.1 Aldersgruppen 7-9 år 

● Skal trene bane nærmest sin skolekrets 
● De kan trene tidlig slik at kamper kan avholdes på deres hjemmebaner 
● De trenger ikke å trene samtidig 
● 1 trening i uken 
● Egen plan for baner og kamper i Kongsberg Liga ligger i dokumentet som er utformet 
● KIF (SU/BFU og eget team) lager en overordnet plan for sesongen som sier litt om hva vi 

skal jobbe med i denne aldersgruppen 
● Økt planer lages av teamet 
● En gang vår og en gang høst vil alle i ett trinn møtes til fellestrening, der teamet hjelper 

lagene med tilrettelegging og gjennomføring av treningen. Så vil treningen bli evaluert i 
etterkant. Plan over datoer beskrives i utviklingsplanen. 

2.1.2 Aldersgruppen 10-11 år 

● Alle i kullet/kjønn skal trene samtidig på samme sted 
● 2 treninger i uken 

 

2.1.3 Aldersgruppen 12 (9’er) år 

● Det arrangeres ikke noe spesielt opplegg for denne aldersgruppen i 2021, men man 
henstiller til å benytte seg av gjestetrenere for å få input til treningshverdagen. A-lags 
trener og aktuelle ressurspersoner i damefotballen er informert og vil være aktuelle for 
slike arrangementer 

2.1.4 Kurs 

● KIF vil arrangere Barnefotballkveld for trenerne i 7 års klassen rett etter påske 
● KIF fotball har som mål å få gjennomført delkurs 2, 3 og 4 i klubben i løpet av året. 

2.1.5 Kongsbergligaen 
Kongsberg Ligaen arrangeres slik den ble gjennomført i 2020. Det betyr fortsatt 3’er fotball for 
den yngste årsklassen som gir mer ballkontakt for alle spillerne. 

Skavanger banen er ikke tilgjengelig for bruk i 2021. 

Kongsberg liga spilledager for 2021: 

Mandag G7 + J7 + J8 + J9 

Torsdag G8 + G9 

Kampene går i 5 uker før ferien og i 5 uker etter skolestart 

2.1.6 Fotballskolen 
KIF fotballskole er et lavterskeltilbud til alle i aldersgruppen 6 - 12 år. Det skal leveres høy kvalitet 
på aktivitetene til deltakerne - tilpasset aldersgruppen. Det er også et mål å levere god og sunn 
lunsj og sunne alternativer i kiosken.  

Instruktører på fotballskolen skal rekrutteres fra og blant våre spillere i ungdomsgruppen.  Målet 
er 10 deltakere pr instruktør. Instruktørene skal selv lage forslag til aktivitet/øvelser innenfor 
dagens tema.  

Det må jobbes med å finne en sponsor til drikkeflasker til fotballskolens deltakere og instruktører. 
Hver deltaker får t-skjorte, ball og diplom samt eventuelt en drikkeflaske. 



2.1.7 Oppstart nye lag 
Det vil i 2021 organiseres 4 oppstartskvelder i september med instruktører rekruttert blant våre 
medlemmer som har vært instruktører på fotballskolen eller er elever ved idrettslinja på KOVS. 

2.2 Ungdomsfotball 

Ungdomsfotballen er på mange måter både den mest krevende målgruppa og samtidig den 
målgruppa der KIF fotball har størst potensiale når det gjelder å beholde flere spillere.  
KIF fotball sin klare målsetting for 2021 er å kunne gi flest mulig et godt sportslig tilbud. Gjennom 
tiltak beskrevet i sportsplanen (spilletid, hospitering og lagsamarbeid) mener vi dette vil være med 
å redusere frafallet i ungdomsfotballen. 
Nytt for året er at det blir en egen G-17 serie. 

 

2.2.1 Satellitt Eiker-Kongsberg (MIF) (gutter 2006-2007-2008) 
For satellitt året 2021 tilhører KIF Fotball  Satellitt Eiker - Kongsberg. Treningene foregår hos MIF 
som også på vegne av kretsen har hovedansvaret for opplegget. Oversikt over treningstider og 
satellitt turneringer ligger ute på NFF Buskerud sine sider. 

2.2.2 Sone Nedre Buskerud (ROS) (jenter 2006-2007-2008) 
For satellitt året 2021 tilhører KIF Sone Nedre Buskerud. Treningene foregår hos ROS. Oversikt 
over treningstider og satellitt turneringer ligger ute på NFF Buskerud sine sider. 

2.2.3 Jentefotball 
Det er viktig for KIF fotball at jente- og guttespillerne har de samme sportslige forhold. Samtidig er 
det viktig for KIF fotball at enda flere jenter begynner å spille fotball. 

Derfor, vil KIF fotball i 2021 arrangere et eget jente arrangement tilsvarende “Alle jenter på 
banen”. 

2.2.4 Interkrets (gutter/jenter) 
Vi har flere lag både jente- og guttesiden som vil prøve å kvalifisere seg for interkretsspill, noe 
klubben støtter. Samtidig er det viktig at de lagene som velger dette har et godt tilbud til resten av 
spillerne som ikke deltar der.  

2.3 Seniorfotball  

2.3.1 Damer 
Målsetningen for sesongen 2021 er å kjempe helt i toppen av 4.divisjon. Et litt “hårete” mål er å 
rykke opp til 3.divisjon. Det blir vanskelig da det bare er et lag fra Buskerud og Vestfold som 
rykker opp i år. Men vi skal prøve. 

2.3.2 Menn 
Målsetningen for sesongen 2021 er i første omgang å beholde plassen i 4.divisjon.Skulle vi i 
tillegg klare å komme blant den øvre halvdelen er vi veldig godt fornøyd. Stallen består i dag av 
mange unge spillere, samtidig er det et ønske å hente enda flere unge spillere opp fra egen 
junioravdeling som kan være med å bidra på seniorlaget i løpet av sesongen. Vi er inne i et 
generasjonsskifte, noe vi har tatt høyde for. 



2.4 Fair play 

Fair play skal og bør være et fokusområde for alle trenere, lagledere og spillere. Det er viktig å 
begynne med målrettet Fair play-jobbing allerede tidlig i fotballkarrieren. Norges Fotballforbund 
(NFF) har et godt opplegg med kursing og aktiviteter for alle alderstrinn som bør benyttes 
allerede fra første fotballår. I tillegg skal foreldrevett og Fair play være et punkt på alle 
foreldremøter. 

Som kvalitetsklubb skal KIF ha kampverter på alle kamper, uavhengig av nivå. For å få på plass 
dette må alle lagledere påse at det er en kampvert med Fair play-fokus på alle kamper i KIFs 
regi. Kampvert-vester deles ut sammen med draktene på våren. Det avholdes også et 
lagledermøte samtidig som det er draktutdeling, hvor Fair Play-kursing er et viktig tema.  

I forbindelse med Kick-off på starten av hver sesong vil også Fair Play og hvordan lagledere skal 
kurse lagene i dette, være et punkt på Lagledersamlingen.  

Nytt for 2021 er at KIF fotball vil at alle spillerne i klubben skal undertegne en Fair play kontrakt. 
Det blir en liten forpliktelse for alle spillerne som vi synes er viktig. 

2.5 Samarbeidsavtale mellom KIF og SIF 

KIF fotball har for sesongen 2021 inngått en samarbeidsavtale med Strømsgodset (SIF) 
toppfotball. Avtale innebærer bl.a at KIF kan få: trenerstøtte, bistå ifm trenerforum, komme på 
besøk under fotballskolen, fagdager med SIF osv. Vi tror det kan bli bra hvis vi er flinke til å 
benytte oss av muligheten. 

2.6 Fotballtilbud i sommer 

Får vi en tilnærmet lik korona situasjon i sommeren som vi hadde i fjor, planlegger KIF fotball 
med igjen å gi et gratis fotballtilbud til spillerne i store deler av skoleferien. Justert iht 
erfaringer fra 2020. 

3 Rekruttering 

3.1 Trenerrekruttering og utvikling 

Det vil også i 2021 være viktig for KIF fotball og få på plass nok trenere (i første rekke “mamma 
og pappa” trenere). KIF fotball vil i 2021 tilby sine trenere kompetansehevende trenerkurs. 

3.1.1 Grasrottrener 

Det er et mål for KIF fotball at flest mulig av KIF fotball sine trenere har gjennomført deler eller 
hele NFF sitt Grasrottrener kurs. Dyktige trenere er avgjørende for kvaliteten på treningene. 

Fra 2021 har KIF fotball som mål å få på plass opplegg og plan for skolering av våre trenere. 

Målet er: 

● Alle trenere for 7 åringer har minimum Barnefotballkvelden 
● Alle trenere for 8 åringer har gjennomført Grasrottrener del 1 
● Alle trenere for 9 åringer har gjennomført Grasrottrener del 2 
● Alle trenere for 11 åringer har gjennomført Grasrottrener del 3 
● Alle trenere for 12 åringer har gjennomført Grasrottrener del 4 

For å få dette på plass starter vi opp i 2021 med Barnefotballkvelden og deler av Grasrottreneren. 



3.1.2 UEFA B 
KIF fotball har som mål i 2021 å få en til to nye trenere utdannet som UEFA B trenere. 

3.2 Dommerrekruttering og utvikling 

KIF fotball ønsker å være “selvforsynte” med dommere. Det skal arrangeres kurs for 13 års 
gruppen hver vår før sesongstart. Det skal motiveres blant våre dommere til å ta 9er dommerkurs 
slik at de kan dømme 12 og 13 åringenes hjemmekamper. Kursene skal holdes lokalt i NFF 
Buskeruds regi. 

Det oppnevnes en dommeransvarlig. Kongsbergligaen har en dommeransvarlig og flere med 
dommer ansvar-/fadderoppgaver. 

Det første behovet er dommere til Kongsbergligaen, 3er og 5er fotball. Disse rekrutteres fra 
spillerne i 13 og 14 års gruppen som har tatt dommerkurs. Det rekrutteres blant disse dommerne 
neste sesong, for da å dømme 7er kamper for 10-11-12 åringene. Flere dommere må ta 9er 
dommerkurs så vi har dommere til å dømme hjemmekamper for 13 åringene. 9er dommere tilbys 
rekruttkurs på våren for å kunne begynne å dømme 11er kamper i høstsesongen. Det er stort 
behov for 11er dommere i egen klubb. Det må jobbes med rekrutteringen for å dekke dette 
behovet. Til dette arbeidet blir dommeransvarlig viktig. 

4 Anlegg 
KIF’s anleggsgruppe har gjennom 2020 arbeidet hardt for å kartlegge alle gruppenes behov og 
levert en anbefaling til KIF Hovedstyre. Hovedstyret vedtok at dette er KIF’s  plan. Dette er lever 
KIR og kommunen. Forslaget er enkelt: KIF ønsker at det bygges en kombinert 9’er hall for fotball 
og basishall for turn og andre motorisk krevende idretter (særlig snowboard). Dette er det eneste 
innspillet KIF har. KIF mener at den eneste muligheten for at vi kan få til et slikt stort løft er at vi 
kun fronter denne ene saken - selv om det er en mengde andre behov som derved blir prioritert 
bort i denne omgang. 

I 2021 sesongen er Skavanger 7’er banen blitt borte. Det kan skape noen utfordringer ved 
avviklingen av Kongsbergligaen samt Fotballskolen. 

For 2021 sesongen er Tislegårdbanen klar til bruk. Det er en stor 7’er bane. KIF fotball tar bl.a 
høyde for å avvikle en del av kampene til 12 års lagene der (9’er). 

5 Administrativ utvikling 

5.1 Medlemssystem/Kommunikasjon 

KIF hovedforening skal fra og med 2021 bruke Spond som medlemssystem og 
kommunikasjonssystem. 

5.2 Dokumenthåndteringssystem 

KIF Hovedforening har valgt å benytte seg av G-Suite som lagrings og mailsystem.  

5.3 Økonomi 

De fleste lag har nå egne lagskonto/bankkonto registrert under KIF. Lagene leverer et enkelt 
regnskap over lagskassens aktivitet sammen med lagets årsrapport. Dette vil føres i fotball 
gruppens regnskap og KIF hovedforenings regnskap. 



Målet er at alle lag skal ha registrert en bankkonto under KIF og leverer et enkelt regnskap. 

Faktureringssystem for treningsavgifter blir i 2021 Spond. KIF kort 2020/2021 ble utfakturert i 
Spond. 

Mål for 2021 er at alle ubetalte treningsavgifter og KIF kort blir betalt.  

KIF vil i mars 2021 gå over til Spond som faktureringssystem.  

Målet er at alle lag har innen den tid skal ha ajourført sine lags spillere med riktige opplysninger 
som: Fullt navn, adresse, fødselsdato, mobilnr, foresattes navn, foresattes e-post og mobilnr.  

KIF innfører “idrettens kontoplan” - den vil bli benyttet ved budsjettutarbeidelse for 2021. 

Målet er å få en riktig kontoplan iht hvilke kontoer som skal benyttes ved føring av regnskapet. 
Viktig at inntekter og utgifter som fotball vil ha detaljert oversikt over i regnskapsrapportene ligger 
i kontoplanen. 

6 Skape inntektskilder 

6.1 Kiosk 

KIF fotball ønsker å tilby åpen kiosk ved flest mulig aktiviteter i idrettsparken med sunne 
alternativer i tillegg til kaffe og vafler.  

7 Bygging av klubbkultur 

7.1 KickOff 

Kickoff blir i 2021 avlyst, men vi satser på en samling for trenere og lagledere i løpet av høsten. 

Målet for 2022 er at vi igjen skal få arrangert KickOff før sesongen starter. 

7.2 Lagsmøter 

Det vil i 2021 gjennomføres lagsmøter på høsten, hvor vi deler erfaring mellom de ulike 
treningsgruppene i et årstrinn og mellom årstrinnene.  

 


