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KONGSBERG IF
FOTBALL
Årsrapport sesongen 2018

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.
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Takk
KIF Fotball er Buskeruds største breddeklubb og største “jenteklubb” med omtrent
1000 spillere, hvor over 350 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. 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.

Styret 2018
På årsmøtet i januar 2018 ble følgende styre valgt:
Magnus Stam

Styreleder

Jan Erik Storløkken

Nestleder

Rune Stifjeld

Sportslig leder

Emil Moholth

Økonomi

Jon Fredrik Sandengen

Marked/sponsor

Jørn Nygaard

BFU

Trude Skullestad

Fairplay

Herdis Lia

Prosjekter

Hans Christian Førli

Representant for KIF gutta (valgt av KIF gutta)
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Det er gjennomført 10 styremøter i løpet av 2018
Valgkomite:
Christian Urheim

Leder

Steinar Reiten Myhra

Medlem

Klubbutvikling
For å gjøre hele fotballgruppa mer sammenspleiset, og for å motvirke utvikling av
kulturskiller - Klubb i Klubben problematikk - mellom de enkelte lag - har vi i 2018
gjennomført noen rettede tiltak som ser ut til å ha vært positive.
Det ble gjennomført “Kick off” for sesongen for alle trenere og lagledere på
Vandrerhjemmet 14. april. Her var det foredrag og gruppearbeid med plenumsdebatt.
Det var også lunch for alle. Styrets inntrykk av seansen var at alle var fornøyde og
dro hjem inspirerte og med pågangsmot inn mot en ny sesong. Det anbefales å
fortsette med dette i 2019.
Det har i høst vært avholdt evalueringsmøter med trenere/lagledere for alle lagene.
Vi har snakket om årets sesong og hva vi tenker om sesongen 2019. Der det har
vært mulig har det vært organisert ved at to og to årganger (gutter og jenter hver for
seg) har møttes for å fortelle om sin utvikling og kunne gi tilbakemelding til styre og
sportslig utvalg om hva som fungerer/ikke fungerer.
Det å holde disse samlingene gjør at de enkelte lagene kan føle seg som en del av
fellesskapet på en bedre måte. Noe som gjør samarbeide og sammenslåing mellom
lag mye enklere. Dette bør fortsette og forsterkes i 2019.

Godsetakademiet
Det ble i 2018 bestemt at vi skal ta imot tilbudet fra Strømsgodeset Toppfotball om å
delta på GodsetAkademiet (GA). Dette tilbudet gjelde fra 1/1-2019 til 31/12-2019 og
gjelder barnefotballen.

Treningsavgift for 12 åringer
Fotball har generelt hatt veldig få justeringer av treningsavgiften. For 2018 var det
flere moment som gjorde det aktuelt å endre kontingenten. Først er det at
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aktivitetsnivået generelt øker, spesielt ønsker flere grupper å trene over en større del
av året. Dette samtidig med at klubben har fått bedre struktur på tilretteleggelse for
deltagelse i større cuper har gjort at utgiftsnivået på alle gruppene har gått noe opp
over tid.
Introduksjonen av 9’r fotball (for 12- og 13- åringer) ble diskutert lenge. 12-åringene
har tidligere blitt satt i gruppen for barnefotball, mens 13-åringene har vært i gruppen
for ungdomsfotball. Når kontingenten skulle fastsettes ble det bestemt av alle 9’r
gruppene skulle bli behandlet som ungdomsfotball. I ungdomsfotballen har det i
kontingenten vært inkludert:
● Treningsdress
● Tilrettelagt vintertreningstilbud.
● Tilbud om futsal om vinteren.
Denne endringen medførte at avgiften for 12-åringene ble doblet fra 2017 til 2018.
Bakgrunnen ble tatt opp i på det årlige møte (årsmøtet) til fotball uten at det kom
innsigelser til kontingenten der.
Styret la merke til at det ble noe medieomtale og oppstyr rundt dette, og saken ble
diskutert på nytt. Da engasjementet var såpass stort ble det besluttet å redusere
kontingenten for 12-åringer, og definere dem som barnefotball fremover.

Administrasjon
Fotballkontoret bemannes av Laila Irene Johansen i en 80 % stilling som daglig leder
hvorav 20% er forbeholdt arbeid for Hovedforeningen. En sum tilsvarende dette
fakturerer vi Hovedforeningen for månedlig.

Økonomisk styring
Styret anser at klubben fortsatt har hatt meget god kontroll og styring på økonomien
gjennom 2018. Klubbens evne til å utarbeide et realistisk budsjett og følge dette
gjennom året er god. For fotball er det naturlig å ha kvartalsvis periodisering av
budsjettet. Første kvartal er rolig og de største postene er treningsavgifter. Andre
kvartal er når trening og kamper starter. Det er fremdeles en del inntekter rundt
treningsavgifter, og utgifter i forbindelse med påmeldinger til forskjellige aktiviteter.
Tredje kvartal er preget av avluttninger på forskjellige aktiviteter. Inntektene er i større
grad dugnad. Gjennomføringen av fotballskolen skjer i tredje kvartal. Fjerde kvartal er
igjen en rolig periode. Økonomisk preges denne av at overføringer fra offentlige
støtteordninger kommer i dette kvartalet.
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Fotballstyret anbefaler å ha kvartalsasvluttning for hvert kvartal, og rapportere dette
til hovedstyret.
Det er et stort arbeid å kreve inn kontingenter og betaling for dugnader (KIF kort og
kaffe), det er fortsatt for mange dårlige betalere i klubben. Det har også denne
høsten vært mye arbeid med å få inn utestående kontingent. KIF Fotball har besluttet
nye retningslinjer for innkreving av kontingent samt kaffedugnader - tidligere
fakturering - for å sikre bedre kontantstrøm i klubben.
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 2018. Samlet har vi hatt sponsormidler på det
samme nivå som i 2017.
Sponsorarbeidet for 2019 er godt i gang.

Dugnader
I 2018 har klubben hatt to dugnader. Salg av KIF kaffe har vært vår faste dugnad.
Salget ble gjennomført av alle årsklassene i 2 perioder (sommer og vinter). I alt ble
det bestilt 1600 esker med en fortjeneste på 150 kr. pr. eske.
Den andre dugnaden er som tradisjonen tro salg av KIF kort. Vi selger 1900 KIF kort,
med en fortjeneste på 150 kroner/kort. Prisen for kortene er 200 kroner. pr kort. Dette
gir en fortjeneste på rundt 285 000 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 31.12.21
Vi oppfordrer alle medlemmer til å handle hos Intersport. Vi har en medlemsrabatt på
20 % på alle varer hos Intersport Kongsberg og 25% på Adidas produkter. Jo mer vi
benytter denne avtalen jo bedre fortjeneste for klubben. KIF Fotball er veldig fornøyd
med samarbeidet med Intersport og Adidas.
Det er kjøpt inn 4 stk. 3’er baner for bruk på Kongsbergligaen i 2019 (7 åringene).
Dette hadde en kostnadsramme på 170000.
Det er også iverksatt et program for utskifting av våre drakter som skal være
gjennomført innen sesongstart 2019. Vi går nå over til kortermede spillerdrakter.
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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 denne sesongen.
Det anses å være god standard på klubbens øvrige materiell.

Sportslige resultater
De sportslige resultatene er ikke det som er viktigst for KIF Fotball.
Det er veldig hyggelig når lag gjør det godt, noe vi gleder oss over.
KIF Fotball gratulerer J14 Vestfossen/KIF og G16 med kretsmesterskapet.

Treningsfasiliteter
KIF Fotball sin hovedarena er kunstgresset i idrettsparken. Belastningen på banen
har imidlertid vært stor for ikke å si sprengt 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
opptatt av andre.
Eilertsløkka ble ødelagt og stengt på grunn av flommen høsten 2015. Dette har vært
et savn for klubben. Vi har vært i dialog med kommunen gjennom hele 2018 uten av
den er blitt reparert. Reparasjon av Eilertsløkka med nytt kunstgress er prioritert i
Kongsberg Kommunes Kulturanleggsplan for 2018 uten at kommunen har prioritert
dette i forhold til vårt behov i 2018. Arbeidet på banen er igang og vi håper at det vil
stå ferdig så snart snøen går våren 2019.
Vi har også denne vinteren bruke ressurser på leie av Sparebank1-hallen og
Vestfossen (undervarmet kunstgressbane). Leien er høy og tidspunktene vi får
tilgang til er ikke alltid så gunstig, men det har blitt prioritert. Vi videreførte også
avisingsmiddel (CMA) i idrettsparken i vinter, men pga. store snømengder og
underkjølt regn i forkant av snøfallet ble banen ikke brøytet .
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KIF Fotball har tilbudt Kongsberg Kommune å bidra med finansiering av et
undervarmeanlegg på Idrettsparken uten å komme frem til en løsning. Dette vil det bli
jobbet videre med i 2019 fra styrets side.
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.

Oppstart Nye Lag
I september 2018 ble det gjennomført prosjektet «Oppstart Nye Lag». Nytt for 2018
har vært at vi har utvidet tilbudet fra 1 kveld til 4 kvelder i løpet av september. Dette
for å gi spillere, potensielle trenere og lagsapparat et bedre og mer innholdsrikt
opplegg for å starte lag i KIF Fotball. Spillere fikk med dette 4 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 ble en suksess.
For potensielle personer til et lagsapparat ble det i løpet av 4 kvelder gitt informasjon
om det å være trener/lagleder i klubben. Dette fordi det gir trygghet å få denne
hjelpen hvis man ønsker å bidra som frivillig i klubben.
Det var muligheter også for å overvære treninger for å se hvordan KIF’s trenere
arrangerer en trening for barn. KIF tror at dette gjør det lettere for foreldre å påta seg
roller i lagsapparatene i barnefotballen.
KIF har til hensikt å videreutvikle konseptet i årene framover. Vi har til hensikt å
utarbeide en håndbok for dette arbeidet.
Med et slikt opplegg vil KIF Fotball ha god ettervekst av spillere og frivillige i
framtiden.

Kvalitetsklubb
Vi er godkjent som kvalitetsklubb, nivå 1.
Kvalitetsklubb forplikter alle ledd i klubben til å etterleve en god standard på ulike
områder. Klubbhåndboka må følges opp og revideres. Styret har gjennomgang av
klubbhåndboka som tema på våren. Innholdet i kvalitetsklubb og spesielt innholdet i
klubbhåndboka bør tas opp og informeres om når klubben har fellesarrangementer
hvor dette faller naturlig. Samlingen på Vandrerhjemmet i april ble en slik arena i
2018.
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Styret bør i 2019 se på hva som skal til for at vi skal kunne komme opp på nivå 2. I
en slik prosess bør/må alle nivåer i klubben inkluderes slik at eierskap og forståelse
for hva dette innebærer er godt forankret hos alle.
Daglig leder har deltatt på NFF Buskeruds kvalitetsklubbsamling

Teknikkskole
Vinteren 2018 ble det gjennomført en Teknikkskole for 2006 og 2007 årskullene i
Kongsberghallen. 6 søndager ble brukt i samarbeid med elever fra Idrettslinjen ved
KVS.
Det deltok i snitt ca 50 barn, der også jenter hadde en egen gruppe med kvinnelige
instruktører. Trenere fra trinnene var med på treningene for å bistå elevene fra KVS
med treningen. Opplegget ble lagd av elevene selv og fungerte meget bra.

Fotballskolen
Fotballskolen 2018 ble også i år gjennomført i uke 32 med stor oppslutning. 281 barn
hadde en flott uke i strålende vær. Spesielt stor takk til Vegard Ulleberg som sammen
med klubbens eldre spillere (14 år og oppover) gjorde dette til en flott opplevelse for
alle som deltok. Takk til Kongsberg Sanitetsforening for «Pølsefesten»

Fair Play og Integrering (Trude)
Vi har som tidligere år, hatt fokus på Fair Play i KIF Fotball, og det har vært få
rapporterte hendelser.
Det har vært tilbudt og i noen grad gjennomført et utdanningsopplegg for
barnefotballen.
Dette arbeidet vil fortsette i 2019.
Det er et godt samarbeid med integreringsseksjonen i Kongsberg kommune. Det gis
også støtte fra klubben til kontingent, cuper og utstyr for de med svak økonomi.
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Spillere
I løpet av sesongen 2018 har hatt i underkant av 1000 aktive spillere fordelt på ca
100 lag. Vi har nå stabilisert oss på ca 1000 spillere etter flere år med økning. Dette
er gledelig og et tegn på at det gjøres mye bra arbeid og at spesielt
rekrutteringsjobben av de yngste er god. KIF har som ambisjon å beholde flere
spillere inn mot junior og senior satsing. Dette har vi lykkes bra med de senere årene.
Det satses fra kretsens side på flere jenter på banen i prosjektet ”Alle jenter på
banen”. Dette ble ikke gjennomført i 2018 på grunn av lav påmelding. KIF fotball
planlegger et noe annet opplegg for 2019.
Det har vært en samarbeidsavtale mellom Vestfossen IF og KIF fotball for J14. Det
har gitt gode treningsforhold, mange kamper og cuper.
Flere spiller fra 13 til 15 deltar på Sonelag og kretssamlinger

Buskerudmodellen - gutter
Buskerudmodellen er en sonemodellen og er et samarbeid mellom kretsen, SIF og
MIF. Det er opprettet 10 satellittklubber i Buskerud der SIF og MIF har ansvaret for å
følge opp 5 klubber hver. SIF har ansvaret for å følge opp Satellitt
Kongsberg/Skrim. SIF stiller med 2 trenere samt at klubbene må stille med egne
trenere.
Tilbudet var i 2018 for årsklassene 2003- 2005. Det har deltatt ca 15 – 20 stk fra hver
årsklasse.
For sesongen 2018/2019 er dette tilbudet utvidet til å også gjelde 12 åringer, hvilket
betyr at 2004-2007 kullene har dette tilbudet.

Dommerkurs
Det har vært gjennomført dommerkurs for G13(7 stk)+J13 (11 stk) og G14(25 stk) i
egen regi våren 2018.
KIF fotball har nå nærmere 100 aktive dommere. De dømmer i Kbg ligaen hvor det
nå er en egen dommeransvarlig som setter opp dommere hver ligakveld. Det er også
en dommerressurs 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.
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Kretsen har også gjennomført kurs for 9er dommer hvor KIF deltok med 7 stk. KIF
fotball har også stilt med 2 jenter (Ine Mette Bremnes og Tuva Kaasa) på Godsets
Lille Blå’s vinteraktiviteter i Talentgården i Drammen.
Det har vært gjennomført en fagsamling for aktive dommere våren 2018.
Vi har pr dags dato 3 11’er dommer.

Lederkurs
1 av klubbens medlemmer har deltatt på Lederkurs 1.
2 av klubbens medlemmer har deltatt på Lederkurs 3.

Trenerkurs
2 av våre trener har deltatt på trenerskolering via Satellitt aktivitetene.
3 av våre trenere har deltatt på Grassrotrener del 3.
5 av våre trenere har deltatt på Basistrenerkurs.

Årsrapporter per lag
Se Vedlegg A

Årsrapport 2017 BFU – Kongsberg
Ligaen.
Barnefotball-Utvalget har i 2018 fortsatt arbeidet med å forbedre KIF Fotballs innsats
for barnefotballen i klubben. Møter med alle lagene har blitt foretatt etter sesongen
for at lagene kunne komme med tilbakemeldinger direkte til de styrende organer i
klubben. I tillegg ble det lagt stor vekt på å bli kjent med de andre lags
trenere/lagledere i samme årstrinn samt årsklassen over/under for å lære og dele
erfaringer.
Dette har blitt veldig godt mottatt av de frivillige og man har sett at samarbeid på
tvers av skolekretser har blitt mye bedre pga denne kontakten.
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Det har også ført til «Ivrig treninger» i flere årsklasser i sommerhalvåret, samt mulige
samarbeid for vintertreninger på tvers av skolene for de barn som ønsker dette.
BFU ønsker å videreføre mye av det gode som blir gjort, men gjøre noen små
forandringer.
Det har vært et ønske om at blir endret til en litt mer “sunn” profil i kiosken på
Kongsbergligaen. Noen av varene i kiosken har blitt erstattet med sunnere
alternativer.
BFU takker for all deltagelse i dugnader og i alle lagsapparat i barnefotballen.
KIF vil videreføre et årlig møte i alle aldersgrupper innenfor barnefotballen for å
forsterke den gode trenden i klubbfølelse, som vi mener går i riktig retning.

Samfunnsregnskap
KIF fotball har 100 lag og ca 280 lagledere/trenere. Disse bidrar på frivillig grunnlag til
at våre unger 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 løpet sesongen 2018.

Oppsummering
Vi er Buskeruds største breddeklubb og største jenteklubb som med årets
1. klassinger vil bli over 1000 spillere, hvor nærmere 350 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 jmf.
samfunnsregnskapet. Uten dere er det umulig å få til all den aktiviteten vi klarer
å skape. 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 rette en stor takk til sponsorer og støttespillere som gir verdifull
økonomisk støtte til driften av klubben. I 2018 har dette vært:
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Kongsberg gruppen
TechnipFMC
Sparebank 1
Intersport/Adidas
Kongsberg Entreprenør
Carlsen Fritzøe
Dolly Dimples
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. Dette er et viktig
økonomisk bidrag for oss som ikke koster den enkelte noe.

Kongsberg 24. januar 2019
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Vedlegg A
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