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1 Kvalitetsklubb
Målet med kvalitetsklubb er er å stimulere til god klubbutvikling. KIF Fotball er pr dd
sertifisert kvalitetsklubb nivå 1. Det er vår jobb å sørge for at vi til enhver tid følger opp dette
arbeidet.
Vi vil i 2019 gjennomføre en kartlegging for å avdekke hva avstanden mellom hvor vi er nå,
og det som kreves for å komme opp på nivå 2. Vi legger opp til gjøre dette i vårt eget tempo
uten å involvere NFF Buskerud, før vi på egenhånd har klart å nærme oss kriteriene for en
endelig nivå 2 godkjenning.
Vi vil i 2019 ha fokus på
1. Rekruttering. I henhold til kravene for nivå 2 skal man ha et system for oppfølging av
spillere som slutter. Kan man finne andre roller (trener, dommer, leder) for disse. Man
skal også ha en plan for for overgang mellom barne og ungdomsfotball. Se forøvrig
Rekruttering kvalitetsklubb nivå 2
2. Lederutdanning
Når dette er stabilt over noe tid går vi videre med andre områder som vil føre oss nærmere
en godkjenning.

2 Sport
2.1 Sportslig leder
KIF Fotball har lenge ønsket å ansette en sportslig leder i 40-60 prosent stilling. Dette vil vi
prøve å gjennomføre i 2019.
Denne funksjonen vil blant annet fylle rollene for Trenerveileder og Rekrutteringsansvarlig,
samt ha ansvar for å videreutvikle og vedlikeholde sportsplan.

2.2 Felles kampdager
For å skape et ennå større fellesskap/klubbfølelse, på tvers av lag og foreldregrupper,
ønsker vi å få til en felles kampdag (lørdag eller søndag), en gang i løpet av sesongen.
Dette gjør vi ved å flytte et antall hjemmekamper (3-4) til en felles kampdag, f.eks en lørdag.
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2.3 Barnefotball
2.3.1 Merkedag
KIF Fotball vil i 2019 ta opp igjen tradisjonen med å tilby våre yngre spillere muligheten til å
ta NFF’s ferdighetsmerker i fotball.
Vi sikter på å arrangere en merkedag i første halvdel av juni, fortrinnsvis på en lørdag. Vi
ønsker å gjøre dette til et familievennlig arrangement, med åpen kafe.

2.3.2 Godset Akademiet
For 2019 har KIF fotball inngått et samarbeid med Strømsgodset TF (SIF) kalt Godset
Akademiet (GA). Konseptet innebærer at profesjonelle trenerressurser fra SIF reiser ut på
besøk til lokale breddeklubber. Målet er å bidra til økt aktivitet, kvalitet og å utdanne flere
Grasrottrenere, som igjen fører til kompetanseheving for KIF Fotball. GA gjennomføres på
Idrettsparken på tirsdager, hvor trenere fra Godset kommer hver 14. dag (oddetallsuker). De
ukene det ikke er trenere fra Godset gjennomfører våre trener opplegget fra forrige uke. I
ukene fra nyttår frem til banen er klar vil vi benytte trenerne fra Godset til info om opplegget
og kursing - teoridelen av Grasrottrener delkurs 1 og 2. Aktivitetene utendørs starter så snart
banen er spilleklar.
Målgruppen for GA er 7 – 12 år
Lagenes egne trener gjennomfører øktene med veiledning fra treneren fra SIF som også
lager øvelsene. Trenerne som følger opplegget i et år vil få godkjent delkurs 1 og 2 av
Grasrottrenerkurset.

2.3.3 Kongsbergligaen
KIF Fotball vil også i 2019 arrangere Kongsbergligaen for gutter og jenter fra 7-9 år.
Kongsbergligaen er en av de viktigste rekrutteringsarenaene for KIF Fotball.
Nytt av året er at det innføres 3’er fotball for 7 åringene. Dette er i henhold til retningslinjene
til NFF. 3’er fotball spilles på en innelukket bane (bane med vant) og små mål. Det er ingen
keeper. At banen er innelukket betyr at ballen er i spill hele tiden, og ved at det kun er 3
spillere på hvert lag, betyr det at alle får mange ballberøringer.
Dette vil medføre litt endring av organisering av Kongsbergligaen,
4 nye 3’er baner er allerede kjøpt inn.

2.3.4 Fotballskolen
Det skal i løpet av 2019 utarbeides en håndbok for arrangering av fotballskolen. Dette for å
ha dokumentert hvordan dette arrangementet gjennomføres, Det er pr i dag litt mye
udokumentert kunnskap, noe som representerer en risiko for fremtidige arrangementer.

Handlingsplan KIF Fotball 2019
https://docs.google.com/document/d/1-fzGXBuzSOkfH25Xzy4Hf4cNgwXygHQGqaqAIpg3I-M/edit#

3
3/9

17.1.2019

Handlingsplan 2019 - Google Docs

Fotballskolen 2019 arrangeres som i 2018 - i uke 32. Dette fungere svært godt og ingen
endringer kreves.

2.3.5 Oppstart nye lag
Vi vil i 2019 benytte samme modellen som i 2018, med 4 oppstartskvelder med trenere fra
KIF. Vi vil gjøre noen justeringer i forhold til når og hvordan informasjon blir gitt. Vi vil også
justere litt på sammensetning av trenerteamene.

2.4 Ungdomsfotball
2.4.1 Satellitt
Satellitt Kongsberg/Skrim vil i 2019 være et tilbud for gutteårgangene 2004 – 2007. Tanken
er at dette skal være et ekstra tilbud til de spillerne som vil legge ned noe mer egeninnsats
(målet er at flest mulig får være med).
Satellitt Kongsberg/Skrim er et samarbeidsprosjekt mellom NFF Buskerud og Strømsgodset
som stiller med trenerressurs sammen med satellittens egne trenere.
For de beste spillerne er veien til EA og kretslag gjennom Satellitt Kongsberg/Skrim.
Egenandelen for å være med på 2018/19 semesteret er 2000 kr.

2.4.2 Sone Nedre Buskerud (jenter)
Sonetrening for jentene skal være en arena for de mest dedikerte 13 – 16 åringene. Disse
treningene foregår i Mjøndalen. For de beste spillerne er veien til kretslag gjennom sone
Nedre Buskerud.
Egenandelen for å være med i 2018/19 semesteret er 2000 kr.

2.4.3 Jentefotball
I Buskerud er det vedtatt en endring for ungdomsfotballen for jentene for 2019 sesongen.
For sesongen 2019 vil det tilbys seriespill i følgende aldersklasser J13 - J15 - J17 og J19.
Hovedgrunnen til endringen:
●

Det er for få lag i hver aldersgruppe. Det gjør at en del 11’er lag blant annet spiller
mange 9’er og 7’er kamper. Gir mindre spilletid for jentene det gjelder.

●

Jenter fra 14 og eldre vil med endringen få stabilt flere lag i serien slik at seriene blir
tilpasningsdyktige i forhold til antall spillere og nivå.

●

Det er viktig med mindre kampbelastning pr spiller.

●

I sammen med Vestfold og Telemark vil det tilbys interkrets for J15 – J17 – J19

Handlingsplan KIF Fotball 2019
https://docs.google.com/document/d/1-fzGXBuzSOkfH25Xzy4Hf4cNgwXygHQGqaqAIpg3I-M/edit#

4
4/9

17.1.2019

Handlingsplan 2019 - Google Docs

2.4.4 Interkrets (gutter)
For aldersgruppen G14, G16 og G19 er det mulig å melde seg opp til Interkrets kvalifisering.
En eventuell påmelding gjøres i samråd med sportslig utvalg. Det er ikke noe mål for KIF
fotball at vi skal ha lag i Interkrets serien hvert år. Noen år er det naturlig å melde seg opp og
andre år ikke. Det viktigste er å finne rett nivå for de enkelte årsklassene slik at spillerne får
en best mulig sportslig utvikling.

2.5 Seniorfotball
2.5.1 Damer
I 2019 klarer dessverre ikke KIF å stille et seniorlag i dameklassen. 2019 må derfor brukes
godt på juniorsiden slik at vi i 2020 igjen kan stille eget damelag i seniorklassen.

2.5.2 Menn
Målsetningen for 2019 er at A laget skal være i øvre halvdel av 4.div tabellen. Samtidig skal
laget være en utviklingsarena. En målsetning for 2019 er at flere yngre spillere skal få trene
og forhåpentligvis få prøve seg på seniorlaget i løpet av året.
Målsetning for 2019 er at B laget skal være helt i toppen av 6. div og om mulig gå for
opprykk til 5. div. B laget skal være en arena for spillere (bla juniorer) som ønsker å
kvalifisere seg til A lags spill. Rykker laget opp til 5. div tror vi i KIF fotball at det vil bli enda
mer attraktivt for de unge spillerne å prøve seg her og at det vil bli en fin arena for unge
spillere å få kjenne og lære senior «trykket».

2.6 Fair play
I 2019 vil KIF fotball at alle lagene legger ned enda mere tid i det som ligger i begrepet Fair
Play.
Fair Play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid. Fair play-arbeidet er grunnlaget for vårt
omdømme og våre handlinger, og synliggjør hvordan fotballen tar en oppdragende rolle
overfor barn og ungdom. Fair play handler om overordnede verdier, respekt for andre
mennesker og om å forsteke vennskap.
Dette fokuset på etikk gjør fotballen til den viktigste aktøren i holdningsarbeidet ved siden av
hjem og skole. Fair play handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen, og er den
verdibaserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer, herunder respekt for,
og etterlevelse av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett.

3 Rekruttering
Styret ønsker å følge retningslinjene for rekruttering i henhold til NFF kvalitetsklubb nivå 2.
Arbeidet for å komme dit startes i 2019. Vi vil kartlegge hvilke endringer vi må gjøre og
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deretter formulere dette inn i klubbhåndboka. Hvis vi klarer å gjennomføre konkrete tiltak
allerede i 2019 er det en bonus, men det er fra 2020 dette skal ha full effekt.

3.1 Trenerrekruttering og utvikling
3.1.1 Godset Akademiet - Grassrot trener
Målet er at “alle” trenere i barnefotballen i 2019 skal ha Grasrottrener del 1 og 2.

3.1.2 UEFA B
KIF Fotball ønsker at flere trener som allerede er grassrottrenere skal gå videre på NFF’s
utdanningsstige og vi vil alltid være på utkikk etter trenertalenter som vi vil satse på. Det er
trenerveileder som har ansvar for å finne og motivere de riktige kandidatene. Dette arbeidet
vil gjøres enklere når GA har kommet i gang og flere trenere kan observeres over tid.
Det vil bety mye for klubbens sportslige fremgang og kunne benytte godt utdannede trenere
såvel i barnefotballen som i ungdoms- og seniorfotballen.

3.2 Dommerrekruttering og utvikling
Det er et faktum at KIF Fotball har utfordringer på dommersiden. Vi klarer oss bra når det
gjelder klubbdommere, men har for få dommere til 11’er fotball.
Derfor er det viktig at vi jobber med dette i 2019, og det viktigste er å få på plass en ressurs
som brenner for dommegjerningen.

3.3 Lagleder rekruttering og utvikling
Styret skal i perioden opprette et forum for lagledere. Hensikten med dette er først og fremst
for å utvikle og siden vedlikeholde en laglederhåndbok. Denne bør være et elektronisk
oppslagsverk som er lett å finne og bruke, og hvis overordnet hensikt er å styrke
kompetanse hos lagledere ved at klubben formidler sine styringsdokumenter (klubbhåndbok
og sportsplan), samt klubbens verdigrunnlag. Vi kan håpe å utvikle en laglederhåndbok som
en forlengelse av økt laglederutvikling.
Laglederforum holdes i forbindelse med GA ettermiddagene, slik at vi kan fange opp
laglederne på de yngste lagene.
Styret vil også jobbe for at flest mulig lagledere skal ta FLK 1. Grunnen til dette er for å
styrke laglederrollen, samt og ha en rekruteringsbase for andre verv i klubben.

3.4 Lederrekruttering og utvikling
Vi ønsker å komme opp på Kvalitetsklubb nivå 2 når det gjeldere ledere. Det betyr at alle i
styret skal ha FLK 1 og flertallet skal ha FLK 2.
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I 2019 skal KIF Fotball jobbe for at alle som sitter i styret, SU og BFU skal ha FLK 1.
For de som sitter i styret gjelder:
De som ikke har FLK 1 skal ta dette.
De som har FLK 1 skal ta FLK 2.
De som har FLK 2 bør ta FLK 3

4 Anlegg
KIF fotball eier ingen egne anlegg, og benytter anlegg som eies og driftes av Kongsberg
Kommune. Dette anses ikke å være noe stort problem.
Vintertrening
I 2019 vil Eilertsløkka stå ferdig med nytt kunstgress og lysanlegg, dette kommer til å bli et
kjempeløft for klubben.
Gamlegrendåsen syd skal bygges om og flyttes noe lenger syd, for å få plass til
parkeringsplass i nordenden. Denne banen vil ikke være tilgjengelig i vårsesongen.
Det skal bygges ny bane på Madsebakken dette blir en full 7’er bane.
Dette er anlegg som vi ikke trenger å bekymre oss nevneverdig om.
Det vi derimot trenger å bekymre oss for 7’er banen på Skavanger. Der dagens bane ligger
skal de bygges ny skole. Den skal stå ferdig i 2021, så vi må regne med at den ikke er
tilgjengelig i 2020. Vi jobber sammen med kommunen om å få en erstatningsbane. Håpet er
at vi kan bygge en bane syd for Idrettsparken barnehage. Der er det areal nok til å bygge en
ny bane, som vi håper at kan bli en 9’er bane (50x72 meter). KIF fotball sitt styre skal følge
opp kommunen slik at dette kan bli en realitet, forhåpentligvis i 2020.
I 2021 skal det bygges ny friidrettsbane på Skrim idrettspark. Dette åpner opp for å
omdisponere arealene i Idrettsparken. KIF Fotball sitt styre ønsker å bygge en ny
kunstgressbane med undervarme omtrent der dagens gressbane ligger. Ved å flytte banen
litt mot syd og nærmere KIF huset åpnes det også for muligheter på arealet mellom dagens
kunstgressbane og den nye banen (det vil være plass til småbaner) og det åpner også opp
for en større (liten 11’er) bane mellom ny bane og Skavanger skole. Dette må styret jobbe
med i 2019 for å komme i posisjon til rulering av kulturannleggsplanen som skal vedtas
høsten 2021.
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5 Administrativ utvikling
Vi skal i 2019 sørge for å utvikle bedre rutiner for å til enhver tid ha bedre oversikt over
trener og andre roller rundt det enkelt lag. For de som er involvert i GA er det en mulighet å
sørge for å benytte denne arenaen til dette.

5.1 Medlemssystem
Det vil fra 1/1-2020 bli krav om at alle Idrettslag skal benytte felles medlemssystem. Det
betyr at hele KIF må bytte fra det systemet vi benytter i dag. Det vil fortløpende jobbes med
overgangen.

5.2 Kommunikasjon
Vi har et behov i klubben for å få bedre styring på våre interne kommunikasjonskanaler. I
dag benyttes det ulike systemer (Facebook, Spond, e-mail , etc). Som en konsekvens av
GDPR vil vi ikke kunne fortsette slik, vi må ha et felles system hvor klubben har kontroll på
hvilken informasjon som er tilgjengelig.
Styret tar initiativ til en prosess sammen med et utvalg lagledere skal se på hvilke muligheter
vi har og hva som best vil passe oss.

5.3 Dokumenthåndteringssystem
KIF Hovedforening kommer i løpet av 2019 å beslutte seg for dokumenthåndteringssystem.
Hvis ikke det er usedvanlig gode grunner til å velge noe annet, vil KIF Fotball også benytte
det samme systemet.
Uansett vil KIF Fotball i løpet av 2019 innføre et skybasert dokumenthåndteringssystem slik
at vi sikrer våre dokumenter, både i henhold til GDPR og i henhold til behov for
tilgjengelighet og backup.

5.4 Økonomi
KIF Fotball regner med at vi i 2019 - som følge av ansettelses av daglig leder i
hovedforeningen - kommer til å bli tetter fulgt opp på økonomisiden. Dette bifaller
fotballgruppa. Vi ønsker dette velkommen og foreslår at det rapporteres i henhold til
periodisert budsjett hvert kvartal.

5.4.1 “Kassaloven”
Det er innført ny lov som påvirker kioskdrift. Dette må vi følge opp.
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6 Skape inntektskilder
Styret skal i 2019 starte arbeidet med å utrede andre mulige - helst sportslige - inntektskiler,
som erstatning for de salgsdugnadene vi har hatt til nå. Dette kan f.eks være å arrangere en
cup.

7 Bygging av klubbkultur
7.1 KickOff
Som i 2018 skal vi også i 2019 avholde kick off for trenere og lagledere etter noenlunde
samme mal. Vi sikter etter å få en foredragsholder av høy kvalitet.

7.2 Lagsmøter
Lagsmøtene som har vært avholdt for alle lag fra 7 år og oppover har vært en ubetinget
suksess. Dette fortsetter vi med i 2019. Disse møtene vil, når de er innarbeidet, hjelpe både
styrende organer i å få tilbakemeldinger og gi informasjon, samtidig som det hjelper
lagsapparatene å bli bedre kjent med hverandre. Vi tror bestemt at det er en stor fordel når
den tid kommer at lag må samarbeide.

7.3 Avslutningsfest
KIF Fotball ønsker å gi litt ekstra oppmerksomhet rundt de eldste spillerne - for å styrke
klubbtilhørighet og samhold. Vi vil derfor i 2019 bidra til å arrangere en felles avsluting for
alle fra 16 år og oppover, inkludert FFU.
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