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1. Innledning 

2019 har igjen vært ett år med stor aktivitet i gruppene og med gode sportslige prestasjoner. Antall 

medlemmer per 31/12-2019 er 2500, noe vi er fornøyd med. Det er ca. 125 støttemedlemmer i 

klubben. Det er engasjementet i gruppene som driver og utvikler KIF. Vi er meget takknemlig for den 

innsatsen som de frivillige legger ned i Klubben.  

Kongsberg idrettsforening ville ikke hatt muligheten til å opprettholde aktiviteten i gruppene hvis det 

ikke hadde vært for alle som har bidratt i 2019. Alle som stiller på dugnader, alle lagledere, dommere, 

trenere, funksjonærer og ikke minst alle engasjerte foreldre som følger opp sine barn med kjøringer til 

trening og konkurranser (arrangementer), slik at de får muligheten til å oppleve idrettsglede.  

Tusen Takk.  

KIF Gutta møtes jevnlig på klubbhuset og utfører diverse oppgaver for klubben. Dere er satt meget stor 

pris på igjennom året for dem jobben dere gjør for KIF. Tusen takk.  

KIF STIFTET 28. Januar 1899 Lov for KIF vedtatt 04. November 1991 Kongsberg Idrettsforening 

Lederdirektiver, KLD er tillegg til lov for KIF Idrettsforening for å supplere disse med retningslinjer etter 

hvert som foreningen har utviklet seg (alt ligger på hjemmesiden vår).  

Medlemmer under 13 år er forsikret i Gjensidige og gjennom Norges Idrettsforbund. Forsikringen 

omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Personalet og trenerne i klubben er også forsikret gjennom 

Gjensidige, mens medlemmene over 13 år er forsikret gjennom IF forsikring.  

KIF ansatte Marius Berg som ny daglig leder i prosjektstilling på 100 % vinteren 2019.  Han startet hos 

oss i juni samme år.  
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2. Organisasjon 

 

2.1 KIF Hovedstyre: 

Hovedstyre består av en leder og nestleder og 2 styremedlemmer og ungdomskontakt som 

utgjør AU (Arbeidsutvalget). I tillegg er alle ledere i gruppene medlemmer av hovedstyret. 

Etter gruppenes årlige møter blir lederen automatisk innstilt til å sitte hovedstyret. AU blir så 

registrert som styret i KIF i Brønnøysund. KIF er organisert i 12 ulike undergrupper. Hver 

gruppe har sitt eget valgte styre og avholder sitt eget årlig møte. Allidrett har p.t ingen 

styreaktivitet, men samarbeider med Skrim om å tilby aktiviteten. 

 

 

Hovedstyret
(Leder)

Fotball
(Leder)

Friidrett
(Leder)

Snowboard
(Leder)

Turn
(Leder)

Skøyter
(Leder)

Sykkel
(Leder)

Hopp
(Leder)

Alpin
(Leder)

Ishockey
(Leder)

Langrenn
(Leder)

Allidrett
(Ikke aktiv)

Arbeidsutvalget;
1. KIF – Styreleder
2. Nestleder
3. Styremedlem
4. Styremedlem
5. Ungdomskontakt

KIF Valgkomitè

Konkurransedans
(Leder)
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2.2 Styrets sammensetning 2019 

 

Navn Verv Merknad/Velges for 

Jørn Vidar Nygård Leder KIF AU/KIF 

Wenche Finnerud Nestleder KIF AU 

Maiken Semmen Styremedlem AU 

Per Kristian Semmen Styremedlem AU 

Håvard Heggem Styremedlem AU 

Ron Bjåland  AU/Politiattester 

   

Elsa Gilja Styremedlem KIF Alpint 

Magnus Stam Styremedlem KIF Fotball 

Runar Teigen Styremedlem KIF Friidrett 

Hans Tommy Wilhelmsen Styremedlem KIF Sykkel 

Hege Steffensen Styremedlem KIF Snowboard 

Morten Fretheim Styremedlem KIF Hopp 

Eirik Joakim Steinli Styremedlem KIF Skøyter 

Thomas Realfsen Styremedlem KIF Turn 

Lars Kveseth Styremedlem KIF Hockey 

Hanne Johansen Styremedlem KIF Konkurransedans 

Hanna Blom Breivik Styremedlem KIF Langrenn 

 

Arbeidsutvalg 

Navn Verv 

Jørn Vidar Nygård Leder AU 

Wenche Finnerud AU 

Maiken Semmen AU 

Per kristian Semmen AU 

Håvard Heggem AU 

Magnus Stam Vara 

Ron Bjåland AU/Politiattester 

 

Valgkomite 

Navn Verv 

Hans-Kristian Førli Valgkomite Leder 

Morten Fretheim Valgkomite medlem 

Steinar Myhra Valgkomite medlem 
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2.2.1 andre Komiteer/representasjoner 

Kontroll Komite 

Navn Verv 

Geir Helgerud Kontrollkomite Leder 

Aleksander Bjerke kontrollkomite 

 

Heders bemerkninger 

Navn Verv 

Jon Anders Hakkelberg Leder 

Bjørg Jarnæs Medlem 

Bjørg Gimse Medlem 

 

Andre verv 

Navn Verv 

Steinar Myhra Styremedlem Birger Ruud minnefond 

Jørn Vidar Nygård Styreleder KIF Klubbhus 

Per Kr. Semmen Styremedlem KIF Klubbhus 

Per Kr. Semmen (observatør) Knutehytta AS 

Per Kr. Semmen Styremedlem KIF idrettssenter 

Velges av KIR Kongsberghallen 
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2.3 Styrets Møtevirksomhet /arbeid. 

I perioden fra forrige årsmøte har det vært avholdt: 

- 3 AU møter. 

- 7 Hovedstyre møter. 

 

2.3.1 Hovedstyret 

Hovedstyret har gjennomført 7 styremøter i 2019. Det har vært godt oppmøte på 

hovedstyremøtene. Alle møter har fulgt NIF sine retningslinjer, både for møteinnkalling, 

saksliste, saksdokumenter og protokoll. 

2.3.2 AU 

Au har møttes 3 ganger høsten 2019, på initiativ fra daglig leder og styreleder. Denne 

funksjonen og er nå «operative». 

2.3.3 Ekstraordinært årsmøte 

KIF har ikke holdt noen ekstraordinære årsmøter.  

 

2.3.4 KIF Kortet  

KIF-Kortet ble også i år kjørt igjennom Kopisenteret. KIF-Kortet er en meget god inntektskilde 

til foreningen og ga i 2019 en netto inntekt på ca. kr 500.000. Det jobbes med å utvikle KIF 

kortet videre, også i forhold til medlemmenes dugnadsarbeid. 

 

3. Økonomi 

3.1 Medlemssystem 

Styret besluttet høsten 2019 at KIF skulle gå for Rubic As som medlemssystem for 2020.   

 

3.2 Regnskapsføring 

Kongsberg idrettsforening har brukt Excacta også i 2019 for som sin regnskapsfører. 

 

3.3 Generell økonomi 

Økonomien i KIF er bra. Det var planlagt et underskudd i 2019 grunnet ansettelse av daglig 

leder. Medlemsavgiften ble høynet til 200 kroner per medlem og kr 500 for 

familiemedlemskap for å dekke opp noe av utgiftene tilknyttet stillingen 

 

                        Gruppenes rapporter: 
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KIF Alpin 

Sportslig utvalg 

Aktivitetsplanene til de ulike gruppene for vinteren 2019 ble gjennomført som planlagt. 

Oppfølging av påløpte kostnader for trening var vanskelig med kontostrukturen og 

budsjettoppsettet som var. Tiltak for å forbedre dette for neste sesong ble tatt i samarbeid 

med styret. 

Våren og sommeren 2019 ble brukt til å planlegge ny sesong, etablere treneravtaler og løper-

avtaler med utgangspunkt i flere gode foreldremøter. Samarbeidet med Drammen Slalåm 

Klubb fortsatte ved at 5 løpere i DSK som ikke hadde stort nok tilbud i egen klubb meldte seg 

på treningsavtaler i KIF Alpin. Rennkomiteen ble bekreftet 01.05.2019 for neste sesong.  

Aktivitetsplaner ble lagt på lik linje med tidligere år der både «topp» og «bredde» 

tilrettelegges for gjennom valgfrie trenings pakker bestående av trening lokalt og samlinger 

utenbys. Kostnadene ble forsøkt holdt så lave som mulig. Den totale treningsavgiften for 2019 

sesongen lå på mellom ca. 2 000 kr til 10 000 kr per løper avhengig av alder og valgt 

treningsmengde. Et tilsvarende kostnadsnivå ble planlagt for 2019/2020 sesongen. 

Samarbeidet med Buskerud Skikrets og øvrige klubber i Buskerud var helt nødvendig for å 

kunne få til et godt nok tilbud for de meste aktive løperne i hver aldersgruppe i 2019 

sesongen, og dette samarbeidet ble videreført i planene for 2019/2020 sesongen. 

 

Sekretariat på renn (sesong 19/20) 
Det ble opprettet et renn- sekretariat på starten av 2019. Sekretariatet skal sørge for at startnummer 

deles ut, ordne med saft til deltakerne når de kommer i mål, lage det koselig i målområdet, samle inn 

startnummer etterpå, dele ut premier og rydde. Det har fungert bra å ha dedikerte personer til dette, 

det er også kommet flere til på slutten av sesongen 2019. Rutine for sekretariatet ligger her.  

Tidtaker- gruppa (sesong 19/20) 
De som jobber med tidtaking ved de ulike rennene våre har hatt mye å sette seg inn i. Høsten 2019 ble 

det kjøpt inn helt nytt tidtakersystem fra midler KIF Alpin mottok fra DnB. Gruppa er nå godt i gang 

med å lære seg det nye systemet. 

Rennkomité (sesong 19/20) 
Rennkomiteen for vinteren 2019 lyktes svært godt med sine arrangement, noe som også ble formelt 

ble rapportert på i positive TD rapporter. Buskerud Skikrets er svært positiv til at KIF fortsetter å 

arrangere både SSL og SL kvalikrenn på samme helg. Det er særlig med bakgrunn i at vårt SSL-renn i en 

godt sikret Ormen Lange trase har vært svært godt egnet.    

Bemanningen av alle funksjoner tilhørende rennkomiteen for neste sesong ble bekreftet 01.05.2019. 

Rennkomiteen har kjørt opplæring og tester i forkant av SpareBank -1 klubb arrangement 13.01.2020. 

Nytt tidtakingsutstyr ble kjøpt inn høsten 2019. 

 

https://kongsbergidrettsforening.no/om-kif/dokumenter/#1544736038335-9822b2dd-1a9c
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Styrets arbeid og aktivitet - 2019 

Styret ble valgt inn for to år på årlig møte 10. mars 2019. Styret har avholdt 10 styremøter i perioden 

10. mars 2019 til og med 31.12.2019. Styrets medlemmer (4 av 5) var nyvalgte og det er brukt tid på å 

sette seg inn i og bli kjent med styrets rutiner og roller.  

Økonomi 
På det økonomiske har styret hatt tett dialog med regnskapsfører i Exacta, der kontostruktur er ryddet 

i, ubetalte fakturaer er innkrevd og utestående sponsoravtaler fakturert. Liste over eiendeler/eiendom 

(klubb-eide anlegg) er kartlagt og levert. KIF Alpin har hatt en VIPPS- konto siden 2017, og det viste seg 

at det ikke var KIF Alpin sitt kontonummer som lå registrert på Vipps- konto. Dette ble oppdaget når 

sittende styre gjennomgikk regnskapet. Pengene som var kommet inn via VIPPS var på kr 73.370, - ble 

overført til KIF Alpin umiddelbart etter at dette ble oppdaget. Årsresultatet for 2018 viste et negativt 

resultat på kr 45.720, -, men KIF Alpin hadde egentlig et positivt resultat på kr 27.650, - hvis pengene 

hadde vært på riktig konto.  

Medlemssystem  
Dagens innmeldings- og faktureringssystem Medlemsnett vil bli byttet ut i 2020. Det er ryddet i 

fakturering og medlemmer i Medlemsnett. Nytt medlemsnett, Rubic, ble besluttet av Kongsberg 

Idrettsforening i desember 2019. Systemet vil gradvis bli implementert i løpet av 2020.  

Klubbklær 

KIF Alpin har for sesongen 2019 inngått avtale med Helly Hansen for levering av klubbklær. 

Kolleksjonen omfatter bukse, jakke og hybridjakke. Klærne fra HH er spesialsydd for klubber og er 

meget robuste. Helly Hansen kommer til KIF Alpin årlig og holder klubb kveld. Målet med å innføre 

klubbklær er for å fremstå som en mer samlet klubb.  

Sponsor 
Styret har jobbet mye med sponsor og bidragsytere. Styret har vært klare på at vi jobber mot 

langsiktige avtaler eksempelvis 3 år. 

Styret har inngått følgende avtaler med reklame på klubbklær: 

1. Kongsberg Skisenter     3 års avtale     kr 30.000, - eks mva 

2. SpareBank 1 BV                  fornyes hvert år kr 25.000, - eks mva 

3. Gatebil.no       3 års avtale     kr 15.000, - eks mva 

4. FastTekk AS      3 års avtale  kr 10 000, - eks mva 

5. Text&Design AS     3 års avtale kr Gratis trykk 

 

Bidragsytere  
Styret har gjort avtale med følgende firmaer ang. engangs støtte for sesongen 19/20 

1. PK Eiendom    kr 5.000, - eks mva 

2. Tyribygg AS  kr 7.500, - eks mva 

3. Peppes Pizza  Levering av pizza til SpareBank1 renn, mot at gruppene spiser på Peppes på 

f.eks. samlings dager (sosiale arrangementer) 
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4. FastTekk AS har bidratt med ca. 20.000, - eks mva i arbeid og materialer til nytt tak, panel og 

oppussing av startbu, Grimur Runarsson, Jostein Tandberg, Rudolph Peillaud har bidratt med 

maling og vindu 

5. FastTekk AS har sponset 10.000, - eks mva til kjøp av klubbjakker til trenere og Styret. 

 

Styret vil jobbe videre med næringslivet og få inn flere støttespillere til KIF Alpin for resten av sesongen 

og neste sesong. 

 

Gavetildelinger 
Vi har i sesongen 19/20 fått to gavetildelinger. Sparebankstiftelsen DnB på kr 100 000,- der pengene 

var øremerket tidtakersystem og oppgradering av startbu, det meste ble brukt på tidtakersystemet. 

Den andre tildelingen var fra SpareBank 1 Stiftelsen Buskerud Vestfold på kr 100.000, -. Dette er midler 

som er øremerket slitt og ødelagt utstyr, kamera, radiokommunikasjon, utstyr til U8/U10. Sportslig 

Utvalg skal komme med en liste over nødvendig utstyr.  

Vi har søkt diverse fond, DnB, Gjensidigestiftelse, Glitre, Glava, Wurth, Kiwi og fått avslag i år. Vi vil 

fortsette å søke fremover ved alle disse fondene. 

Andre saker 
Styret har startet på klubbhåndbok for KIF Alpin, denne vil det jobbes videre med i 2020. Det er også 

jobbet med politiattester, oppdatering av hjemmesiden, publisering av nyheter og sportslige 

resultater. På sesongavslutningen 18/19 ble Olaf Korbu kåret til æresmedlem og hedret av hele 

klubben. Det var stor stas! Anine Thoresen fortalte barna litt om hvordan hun har kommet dit hun er i 

dag. Det ble utdeling av premier fra SB1 Cup- renn#3.  

Grupper og medlemstall 

Skiskole 2019 
KIF Alpin arrangerte skiskole også i 2019, med totalt 54 barn påmeldt. Det ble gjort en god jobb i 

forkant for å markedsføre skiskolen, plakater og flyers ble hengt opp og sendt ut på Kongsberg 

Skisenter, rundt i byen, e-post til skolene, annonse i Laagendalsposten.  

Skiskolen hadde 5 trenere; Ellen Langaas Jensen, Emma Wijnans, Ronja Maria Giljan Grimsdottir, Tiril 

Tveiten Rilvaag og Marie Lien Halvorsen. I tillegg stilte Izabela Mazur, Elsa Giljan og Camilla Solsvik opp 

som støttetrenere. Skiskolen måtte også få hjelp av U8- trenere på 3 skiskoledager, men dette ordnet 

seg fint siden det var få barn på U8- gruppa disse torsdagene. Kommunikasjon og informasjon til 

foreldre foregikk både på e-post og på lukket FaceBook- gruppe, dette fungerte bra.  

Alle inntektene for skiskolen i 2019 ble betalt med Vipps på grunn av at innmelding via Minidrett ikke 

fungerte. Inntekten kom av denne grunn i 2019 og ikke 2018 som ønsket.  

Alle har fått tilbud om å melde seg inn i U8, og 15 stk har valgt å fortsette etter skiskolen. Elsa Giljan 

Kristjansdottir var ansvarlig for skiskolen sammen med Camilla Solsvik. All informasjon som er sendt ut 

til foreldre er lagret og vil bli gjenbrukt til neste års skiskole.   
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Påmelding for Skiskole 2020 ble åpnet 15. september og foregikk via innmeldingssiden på 

www.kongsbergidrettsforening.no. De påmeldte ble så lagt inn i Medlemsnett og fakturert, 51 stk 

påmeldt per 31.12.2019. Prisen er 1500,- per deltaker. Treningen er mer dugnadsbasert i år. Lønnede 

trenere er Ellen Langaas Jensen, Thea Sandvold og Emma Wijnans. Emma er også trener for U8, dette 

hjelper oss med å få samkjørt barna som kan kjøre med U8 i stedet. Trenere på dugnad er Tom Robin 

Haukland, Jørn V. Nygård, Izabela Mazur, Grimur Runarsson, Elsa Giljan Kristjansdottir, Thomas Sem 

Grøstad og Camilla Solsvik. Forventet inntekt på skiskolen i 2020 (innbetalt i 2019) er ca. kr 70 000,-. 

U8  
Den yngste gruppen besto av 12 betalende medlemmer fra januar 2019. Når skiskolen var ferdig ble 

U8- gruppen økt til 25 medlemmer. U8 har siden september 2019 bestått av 22 medlemmer. 

Barmarkstreningen startet etter høstferien 2019 og fortsatte med trening på snø på mandager og 

torsdager, med start 2.12.2019. Vi forventer økning i denne gruppen på grunn av deltakere på 

skiskolen som ønsker å fortsette, slik som vi opplevde i fjor.  

U10 og U12 
Til sammen ca. 25 løpere ble organisert i omtrent 2 like store treningsgrupper. U12/U10 Ivrig bestod av 

U12 kullet på 6-7 løpere og 9-10 siste-års U10 løpere. Gruppene ble trent av hver sin trener som 

samarbeidet om noen økter.  

For U12/U10 ivrig ble sesongen gjennomført med sesongstart på Juvass i høstferien, 1 barmarks 

trening på kvelder frem til snø i Kongsberg Skisenter, og ca 10 samlingsdager utenbys før jul. U12/U10 

ivrig hadde 3 kveldstreninger i uka, 3 klubbrenn, 2 sonerenn i Kongsberg Skisenter, og 4 dagers 

samlinger i juleferien, vinterferien og påskeferien, og kretssamlinger utenbys. U10 ski aktivitet var 

hovedsakelig på Kongsberg, bestod av 2 treninger per uke, om lag 8 helgesamlinger, og rennene i 

Funkelia.  Omtrent 50% av U12 og U10 løperne deltok på flere renn utenfor Kongsberg, inkludert Bama 

Alpin Festival, Donald Duck Wintergames og Buskerud Skikrets sine egne renn. U10 har trent 2/3 pr 

uke.  

U14 og U16 

Gruppa har bestått av for det meste 10 løpere, noen flere jenter enn gutter. KIF og Drammen 

Slalomklubb med sine 7-8 løpere samarbeidet om et felles samlingstilbud utenbys, igjen i samarbeid 

med Hallinglaget og Kretsen på mange av samlingene. Totalt ble det gjennomført ca 30+ utenbys 

samlingsdager medregnet bresamling på Juvass i høstferien, fartssamling på Ål, og landsfinaler. Gruppa 

trente 3 dager i uken på kvelder. Barmarkstrening ble organisert 2 dager i uken etter høstferien frem til 

snø. Hele 8 kvalikkrenn ble gjennomført for puljerangering til landsfinalene. De beste løperne hevdet 

seg godt på landsbasis og i et internasjonalt barnerenn i Canada. 

  

http://www.kongsbergidrettsforening.no/
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Medlemstall 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner 11 33 12 2 8 66 

Menn 6 50 9  30 95 

Totalt 17 83 21 2 38 161 

Medlemsutvikling 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Kvinner     66 

Menn     95 

Totalt     161 
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U8 U10 U12 U14 U16 U18

Aktive løpere sesong 19/20 og 20/21*

19/20 20/21

*Sesong 20/21 er basert på dagens 
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KIF Konkurransedans 

Aktivitet 

I 2019 jobbet sportslig utvalg frem en ny arbeidsmetodikk for å styrke både bredde og Elite 

lagene våre. 

Bredde lagene fikk forsterkning ved å få assistent trenere i sin kapteinenstime, slik fikk de 

ekstra teknikk time for å bli sterkere i sjangeren sin. 

Elitelagene har hatt ekstra trening i uka for å kunne jobbe individuelt for å spisse teknikken sin, 

slik at de blir jevnere som et lag ved gruppe treninger. I tillegg er det satt inn ekstra styrke og 

kondisjon. 

Alle lagene stilte i tillegg i en ekstra konkurranse, noe som også hjelper med å intensivere 

treningene, og dermed løfte danserne teknisk frem mot Norgesmesterskapet. 

 

Idrettslige resultater.  Norgesmesterskap: 

Lag Kategori 

Antall 

Dansere 

Plassering 

NM 

KIF Studio3 Shine Junior Pom 18 6. plass 

KIF Studio3 Fierce Junior Pom 18 3. plass 

KIF Studio3 Magnetic Senior Pom 18 2. plass 

KIF Studio3 VisionCrew Senior Hiphop 16 2. plass 

KIF Junior ZeeCrew Junior Hiphop 20 2. plass 

KIF Junior KingstaCrew Junior Hiphop 16 4. plass 

 

Europamesterskap: 

3 av våre lag kvalifiserte seg til EM i St. Petersburg 2019 i juni, Hiphop junior kom på 7. plass 

av 8 lag, Hiphop senior kom på 6. plass av 7 lag og Senior Pom kom på delt 11. plass av 15 lag. 

VM for klubblag: 

I april 2019 deltok senior pom laget vårt i VM for klubblag i Orlando, USA. De kom på 21 plass 

av 68 lag. 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Konkurransene resultatene over viser, ble avholdt på våren. Sportslig utvalg gjorde endringene 

av arbeidsmetodikk høsten 2019. Disse endringene ga positive resultater på høstaktiviteter og 

denne sesongens konkurranser. 

Medlemstall 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner 0 65 28 2 12 107 

Menn 0 0 0 0 0 0 

Totalt 0 65 28 2 12 107 
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Medlemsutvikling 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Kvinner 0 207 144 178 191 

Menn 0 0 0 0 1 

Totalt 0 207 144 178 192 

 

 

KONGSBERG IF FOTBALL 

Styret 2019 

På årsmøtet i januar 2019 ble følgende styre valgt: 

Magnus Stam              Styreleder 

Herdis Lia              Nestleder  

Rune Stifjeld                          Sportslig leder 

Emil Moholth                           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) 

 

Det er gjennomført 11 styremøter i løpet av 2019 

Valgkomite:  

Christian Urheim                 Leder 

Jan Erik Storløkken       Medlem 
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Godsetakademiet 

Det ble i 2019 arrangert treningssamlinger for alle barnelag opp til og med gutter 11 og jenter 

2012. Dette ble holdt i regi av Strømsgodset sammen med KIF BFU og sportslig utvalg. Alle 

barnelag i denne aldersgruppen fikk et treningstidspunkt hver tirsdag på Idrettsparken der 

Strømsgodset kom med treningsopplegg som skulle utføres med veiledning annenhver tirsdag. 

Tirsdagene i mellom skulle trenerne utføre samme økten med eget lag uten støtte fra 

Strømsgodset. Dette var et ledd i en stor trenerutdannelse som ble satt i gang vinteren 2019. 

Det ble avholdt Grasrottrenerkurs del I & II teori i februar/mars. Over 50 trenere deltok til 

sammen på disse samlingene. Treningene senere hver tirsdag skulle da være praksisdelen av 

Grasrottreneren slik at de fikk godkjent utdannelse. Med opptil 500 spillere på banene fordelt 

på 4 økter, senere 2 baner og 3 økter, opplevde vi litt innkjøringsproblemer i forhold til antall 

spillere, logistikk med utstyr og overgangen mellom øktene. Etter litt justering av opplegget og 

at vi fikk tilbake Eilertsløkka, opplevdes opplegget som litt bedre. Vi satte også inn interne 

instruktører noen ganger som opplevdes som hjelpende. Etter endt sesong ble det evaluert 

internt i ledergruppen, med alle trenere og eksternt mot Strømsgodset. Det ble lagt planer for 

justering av opplegget for 2020, men sent på året meldte Strømsgodset at de ville avvikle 

Godsetakademiet i 2020. KIF legger nå planer for et internt opplegg for trenerutdannelse og 

hjelp til treninger for barnelagene. Dette vil bli presentert i klubben tidlig vår 2020. 

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 fortsatt har hatt god kontroll på økonomien gjennom 2019. Klubbens 

evne til å utarbeide et realistisk budsjett og følge dette gjennom året er god. 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. Det har vært litt utfordringer med å få ut kvartalsrapporter, så 

tiltak blir iverksatt noe sent. Utgiftene til Godset Akademiet var ikke i budsjett, men dette har ikke 

påvirket resultatet nevneverdig. Det har vært en stor økning i lønnsutgifter sammenlignet med 

tidligere år. Dette har ikke alltid skjedd med samtykket i styret.  

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 2019. Samlet har vi hatt sponsormidler på det samme nivå som i 2018. Det er 

inngått avtaler med enkelte sponsorer ut 2020.  
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Dugnader 

I 2019 har klubben hatt to dugnader. Salg av KIF kaffe har vært vår faste dugnad. Salget ble 

gjennomført av alle årsklassene på våren 2019. Det ble besluttet å gjennomføre bare 1 kaffedugnad 

i 2019, for så å avslutte kaffesalget. Den andre dugnaden er som tradisjonen tro, salg av KIF kort. 

Vi selger 1800 KIF kort, med en fortjeneste på 150 kroner/kort. Prisen for kortene er 200 kroner 

pr stykk. Dette gir en fortjeneste på rundt 270 000 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. KIF Fotball er veldig fornøyd med samarbeidet 

med Intersport og Adidas. Det er kjøpt inn 4 stk. 3’er baner for bruk på Kongsberg ligaen (7 

åringene) i 2019 . Dette hadde en kostnadsramme på 170000. Hele beløpet er dekket gjennom 

gave fra Sparebank 1’s gavefond. Det er også iverksatt et program for utskifting av våre 

drakter som skal være gjennomført innen sesongstart 2020. Vi går nå over til kortermede 

spillerdrakter. 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. 

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. Veldig mange av lagene til KIF har “løftet” seg i løpet 

av årets sesong noe vi er svært glade for. Vi nevner G -16 som kvalifiserte seg til å spille i 

interkretsserien som er en bra prestasjon og på jentesiden har vi flere spillere som er kretslags 

aktuelle. Vi vil særlig få nevne Emma Rønning som i 2019 var tatt ut til Equinor Talentsamling, 

dette er en sterk prestasjon. Emmas fremgang i 2019 førte til at hun nå er tatt ut på J16 

landslaget. 

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 reservert av andre. Eilertsløkka ble ferdigstilt fra kommunen i juni 2019, dette var sent, 

men banen har blitt bra med et fantastisk lysanlegg. Takk til kommunen at det sørget for dette 

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 
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ikke alltid så gunstig, men det har blitt prioritert. Vi videreførte også avisingsmiddel (CMA) i 

idrettsparken i vinteren 2019. 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 2019 ble det gjennomført prosjektet «Oppstart Nye Lag». Opplegget var det 

samme som for 2018. 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 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. Vi var i år svært uheldig med 

været de to først treningene, som nok gjorde at det var litt færre 6 åringer enn tidligere år. 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. Styret har i 2019 utført en analyse for å identifisere 

hvilke tiltak som må til for å bli Kvalitetsklubb nivå 2. Leder, nestleder og Sportslig leder har 

deltatt på NFF Buskeruds kvalitetsklubbsamling. Det har vært gjennomført to laglederforum i 

2019. 

Det har vært gjennomført Kick off på Vandrerhjemmet lørdag 27.04 for klubbens lagledere og 

trenere. Laglederhåndbok er etablert og gjort kjent på laglederforum. Klubbhåndbok har vært 

under revidering gjennom store deler av året. To Fotballeder 1 kurs (FLK1) har vært forsøkt 

gjennomført for klubbens lagledere, men dessverre har det vært for få deltagere til at det har 

vært økonomisk ansvarlig å gjennomføre dette kurset internt. Det har i høst vært avholdt 

evalueringsmøter med trenere/lagledere for alle lagene etter endt sesong. 

Fotballskolen 

Fotballskolen 2019 ble også i år gjennomført i uke 32 med stor oppslutning. 235 barn og 42 

instruktører hadde en flott uke i strålende vær. 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» 

Fair Play 

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 2020. 
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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.  

Spillere 

I 2019 sesongen har KIF hatt ca 900 aktive spillere et antall vi gjennom flere år nå har 

stabilisert oss på. Noe som er svært gledelig. Rekrutteringsjobben av de yngste har gjennom 

flere år vært god, samtidig som KIF har som ambisjon å beholde flere spillere inn mot junior og 

senior satsing. Overgangen fra 16 år til junior/senior er for mange stor, og mange velger derfor 

å slutte, er dette noe vi må ta tak i? Det satses fra kretsens side på flere jenter på banen i 

prosjektet ” Alle jenter på banen”. Dette ble ikke gjennomført i KIF i 2019 på grunn av lav 

påmelding. KIF fotball planlegger et noe annet opplegg for 2020 med mål om å få flere jenter 

til å starte med fotball. Det har også i år vært en samarbeidsavtale mellom Vestfossen IF og KIF 

fotball for J15, samarbeidet ble avsluttet etter endt sesongen, da behovet ikke lenger er 

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

Buskerudmodellen - gutter 

Buskerudmodellen er en sonemodell og er et samarbeid mellom kretsen, SIF og MIF. Det ble i 

2018 opprettet 10 satellittklubber i Buskerud der SIF og MIF hadde ansvaret for å følge opp 5 

klubber hver. SIF hadde ansvaret for å følge opp Satellitt Kongsberg/Skrim. SIF har i 2019 

sesongen stilt med 1 trener. Tilbudet i 2019 har ikke vært like vellykket som i 2018, så satellitt 

Kongsberg/Skrim ble avviklet etter endt sesong. Satellitt Eiker/Kongsberg blir vår nye satellitt 

for sesongen 2020. Treningssted er Mjøndalen. Det er nå Mjøndalen som har hovedansvaret 

for satellitten (SIF har trukket seg fra opplegget). 

Dommerkurs 

Det har vært gjennomført dommerkurs for 106 spillere i aldersgruppene 13 og 14 år, gutter og 

jenter, i egen regi våren 2019. 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. Det er utarbeidet 

Dommerregningsskjema som brukes av lagene i 10, 11 og 12 årsklassene hvor vi betaler 

direkte til dommerne. Den som har utlegg får refundert fra KIF fotball. I Kongsbergligaen får 

dommerne betalt hver ligakveld. Det føres også her lister over de dommerne som dømmer 

hver ligakveld. Kretsen har også gjennomført kurs for 9er dommer hvor KIF deltok med 13 stk. 

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

fotball har også stilt med dommere på IL Skrims KIWI CUP. Vi har pr dags dato 4 aktive 9er og 

4 aktive 11’er dommere. 
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Lederkurs 

4 medlemmer har deltatt på Lederkurs 1.                                                                            
1 medlem har deltatt på Lederkurs 2.                                                                                             
1 medlem har deltatt på Lederkurs 3                                                                                 
1 medlem har deltatt på Lederkurs 4. 

Trenerkurs 

1 deltaker på Grasrottrener 1                                                                                           

2 av våre trenere har deltatt på cupfinaleseminaret, 2 dager.                                                              

2 av våre trenere har deltatt på cupfinaleseminaret for barnefotballen, 1 dag.                                       

3 av våre trenere har deltatt på cupfinaleseminaret for ungdomsfotball, 1 dag.              

50 av våre trenere har gjennomført Grasrottreneren delkurs 1 og 2 gjennom 

GodsetAkademiet.                                                                                                         

 2 av våre trenere har gjennomført hele Grasrottrenerkurset via Satellitt aktiviteten 

Årsrapport 2019 BFU – Kongsberg Ligaen 

Barnefotball-Utvalget har i 2019 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. 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. Det har for første gang vært 

avholdt 3’er fotball for yngste årsklasse. Med 4 nye 3’er vant med mål har barna fått mer 

ballkontakt enn i 5’er fotball. Dette anses som å være en suksess for deltakerne, men det gir 

litt mer jobb og utfordringer for kampoppsett. Vi har nå måttet skrive 2 separate kampoppsett 

og med kun 4-5 spillere pr lag har det vært mer justeringer av antall lag fra uke til uke. Dette 

har i kombinasjon med kapasitet ført til at kampoppsettet har kommet litt for sent ut. Med en 

ny programvare innkjøpt sent i høst, håper vi at det skal være lettere å justere kampoppsettet 

fra gang til gang. 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. Spesiell takk til KIF-gutta som 

har tatt på seg jobben med å rigge opp og ned 3’er banene. 

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 
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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 2019. 

KIF Friidrett  

 

Aktivitet 
Trening 

Det er gjennomført trening gjennom hele året. I vårhalvåret hadde vi to grupper for barn og unge opp 

til 18 år, men da høstsesongen startet opp etter sommerferien, opplevde friidrettsgruppa en gledelig 

økt tilstrømning av barn og yngre ungdommer. Det ble da bestemt å dele de aktive opp i tre grupper 

for å gi et bedre, mer tilpasset tilbud til utøverne. 

Barnegruppe 6-10 år (vårhalvåret) / 6-9 år (høsthalvåret): 

I perioden mai til september var det utetrening i Idrettsparken. Variert trening med fokus på løp, 

hekkeløp, hopp- og kastøvelser. Lekbetont trening, spesielt oppvarming og avslutning. Det deltok 5-6 

barn på treningene. 

Fra januar-april og oktober-desember var det innetrening i Raumyr skoles gymsal. Det ble holdt trening 

samtidig for både barnegruppa og ungdomsgruppe 1; i utgangspunktet hver for seg, men med noen 

felles øvelser som hinderløype, hekkeløp, stafetter og kanonball (avslutning). I oktober og november 

økte oppslutningen markert og lå på rundt 13 barn. 

Ungdom 11 år og eldre (vårhalvåret): 

Innendørstrening (01.01-30.04) ble i vårhalvåret gjennomført i Kongsberghallen på tirsdager kl 16.30-

18 og fredager kl. 15.30-18 samt torsdager kl. 17.30-19 på Raumyr skole (samtidig som barnegruppa). 

Oppslutningen var omtrent 4 personer på tirsdager, 3 på torsdager mens det bare noen få ganger var 

deltakelse på fredager. 
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I mai og juni har treningene foregått utendørs i Idrettsparken på tirsdager og torsdager kl 17.30-19.30 

med henholdsvis 5-6 og 2 deltakere. 

Ungdomsgruppe 1, 10-12 år (høsthalvåret): 

Det fokuseres på trening av både grunnleggende og friidrettsspesifikke ferdigheter, med litt lekpregede 

aktiviteter innimellom, vesentlig sammen med barnegruppa. Det tilbys delvis individuelt tilpasset 

trening / øvelser på tirsdager. 

Utetreningen i Idrettsparken startet opp 20.08 og fortsatte ut september. På tirsdager lå oppslutningen 

mellom 2 og 5 på treningene mens 6-13 deltok på torsdagene. 

Etter høstferien startet innetrening opp i Kongsberghallen på tirsdager kl 16.30-18 og i Raumyr skoles 

gymsal torsdager kl 17.30-19. Det ble holdt trening samtidig for både barnegruppa og ungdomsgruppe 

1; i utgangspunktet hver for seg, men med noen felles øvelser som hinderløype, hekkeløp, stafetter og 

kanonball (avslutning). Oppslutningen økte betydelig og lå på 11-16 på torsdager og 7-9 på tirsdager. 

Ungdomsgruppe 2, 13 år og eldre (høsthalvåret): 

Gruppa har et mer "seriøst" preg med fokus på oppøving av styrke, kondisjon, koordinasjon og teknikk 

tilknyttet friidrettsøvelser. Det er individuelt tilpasset trening hvor ønskelig. 

Utetreningen i Idrettsparken startet opp 20.08 og fortsatte ut september. På tirsdager lå oppslutningen 

på ca 3 utøvere på treningene mens 1-5 deltok på torsdagene. 

Etter høstferien startet innetrening opp i Kongsberghallen på tirsdager kl 16.30-18 og torsdager kl 

15.30-17. Deltakelsen har vært noe høyere på tirsdager med 3-6 til stede; på torsdagstreningen er det 

som regel 2 som deltar. 

Arrangementer 

Det ble arrangert 4 barne-/ familiekarusellstevner i Idrettsparken i 2019, to før sommerferien og to 

etter. Stevnene samlet hhv. 21, 13, 29 og 30 barn, ungdom og voksne – 44 deltok på ett eller flere 

stevner. Det tredje stevnet var samtidig Kongsbergmesterskap i friidrett. Her ble det kåret 

Kongsbergmestere i 3-kamp (60m, lengde og kule) og 600m/1500m. 

Dette er en viktig rekrutteringsarena for aktiv deltakelse i friidrettsgruppa, og den gode deltakelsen i 

de to siste stevnene resulterte i en betydelig økning i antall utøvere på innetreningene i høst.  

Mosjonskarusellen er gjennomført iht. fast tradisjon. Det er 40. året løpene går av stabelen. Per 

Kristian Semmen er ansvarlig, og har arrangert 8 løp gjennom sesongen. 100 deltakere har vært med 

på et eller flere av løpene, og det har til sammen vært 265 individuelle starter. 

 Sølvtrimmen ble arrangert igjen i 2019 med både barneløp og ungdoms/voksenløp for de større som 

inngår i Mosjonskarusellen. Det var sol og passe varmt løpsdagen med deltakelse litt lavere enn 

tidligere år. Laagendalsposten var til stede og sørget for omtale i lokalavisa etter løpet. 

 Motbakkeløpet Korset Opp ble arrangert i år også. Løpet gikk fra Steglet Blomster og opp til Korset og 

samlet 46 deltakere, omtrent som sist sesong. Løpet inngår i mosjonskarusellen. 

Den tradisjonelle Lurdalsrunden ble denne gang arrangert med eget barne- og ungdomsløp rundt 

Kjennerudvannet. Dette var en suksess som vil bli gjentatt neste år. 
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Idrettslige resultater 

Superveteran Knut Henrik Skramstad har deltatt i flere internasjonale stevner. I klasse M80 innkasserte 

sprekingen flere EM-titler og ca 5 NM-titler. 

Thomas Skalstad Aaker (f. 2005) har tatt steget opp blant landets beste ungdommer. I 

innendørsstevner mot slutten av året oppnådde han resultater helt i Norgestoppen blant gutter 14 år i 

øvelser som lengde og høyde uten tilløp. 

Friidrettsgruppa deltok på IF Hellas’ og Sturla IFs nyttårsstevne (Drammenshallen), Modums FIKs KM i 

terrengløp i april, Eiker-Kvikks terrengløp 1. mai, IF Hellas’ to stevner, Eiker-Kvikks pinsestevne, 

Furumo-lekene samt BULs julestevne (innendørs). 

 

BULs julestevne med 10 deltakere fra KIF Friidrett! 

Medlemstall 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner 0 17 2 0 13 32 

Menn 0 11 5 0 4 20 

Totalt 0 28 7 0 17 52 

Medlemsutvikling 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Kvinner     32 

Menn     20 

Totalt     52 
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KIF Hopp 

Styrets sammensetting 

Styrets sammensetning i sesongen 2019 har vært: 

Leder Morten Fretheim 

Sekretær Svein Bjørnar Brenna 

Kasserer Arve Johansen 

Styremedlem Magne Kleven 

Styremedlem Kristin M. Sørensen 

Styremedlem Irene Hagen 

Sportslig representant Jan Erik Stensby (for trenerne) 

 

Oppnevnte tillitsmenn, utvalg mv. 

Det er det sittende styret som fungerer som valgkomité for Hoppgruppa. 

 

Styrets beretning 

Årets sesong startet utendørs den 19. Desember 2018, da åpnet vi K- 5 og K- 10 for hopping. 

Vi arrangerte åpen dag i Idrettsparken Lørdag 5. Januar, med start nr. fra Skiforbundet Raw Air 

Stars. Dette var meget populært og 28 av 30 startnummer ble delt ut. 

Extra rennet ble arrangert Søndag 20. Januar med 42 påmeldte. 

Som 2018 så ble også 2019 en god gammeldags snøvinter i Kongsberg og alle vaktlagene fikk 

sin dose med måking av snø, enten inn eller ut av bakkene. K-41 ble åpnet rett over nyttår 

2019. Bra dugnadsinnsats av mange. 

Hele vinteren var det i gjennomsnitt 20-25 hoppere på trening mandag og onsdag. 

Vi har i år arrangert Telenor-karusell tre kvelder i løpet av vinteren, den 16. Januar. 30. Januar 

og 13. Februar, som også var klubbmesterskap. Etter dette var det flere uker med god trening 

for utøverne våre. Vi stengte ikke anlegget før 13.mars. 

Det var i år 3 hoppere fra KIF som var med på Solan Gundersen vinterleker 2019, 21- 24 

Februar i Alvdal. Hopperne våre klarte seg også i år veldig bra. Marie Liane ble nr. 1 i J 14, Stian 

August Sørensen ble nr. 9 i G 12 og Mads Strandbråten ble nr. 17 i G 13. 

Vi arrangerte Raw Air Stars hoppskole den 6. Mars med god deltagelse. 

Flere av våre hoppere deltok også på Mini Raw Air i Vikersund 17. Mars, samtidig som det ble 

arrangert WC renn i skiflyvningsbakken. Dette ble også vist på tv, med kjente kommentatorer. 

Veldig gøy for alle. 

Årsmøte for 2018 ble holdt i Idrettsparken 3. April. 
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Sesongavslutningen 2019 ble holdt på Smeltehytta 10. April og 69 stk. med stort og smått 

deltok her. Det ble delt ut premier for deltagelse av Telenor-karusellen og klubbmesterskapet. 

I år ble premiene delt ut av landslagshopper for damer Silje Opseth og vår egen Daniel-Andre 

Tande. 

Vi tjuvstartet sesongen 2019/2020 med å arrangere kick-off i Hasselbakken i Skien lørdag 31. 

August. Her var det trening for hoppere i plastbakker og på barmark og sosialt samvær for 

både store og små. 

Vi hadde oppstart av sesongen 2019/2020 den 9. Oktober med inne trening på 

Gamlegrendåsen Skole og det var et gjennomsnittlig oppmøte på ca. 15 hoppere. 

Hoppgruppa arrangerte miljøkveld for store og små på Smeltehytta 7. November, med mat fra 

Roys Selskapsmat og omvisning for de som ønsket det på Skimuseet. 

 

Vi har hatt litt stillstand i prosjekt «snøkanonanlegg» på grunn av vanntilførsel. Vi har et håp 

om at dette skal komme fra Rundetjern og at kostnadene da blir vesentlig lavere for oss enn 

antatt. Gruppa som er satt ned, jobber videre med dette. Pengene vi har fått innvilget fra 

Gjensidigestiftelsen har vi fått utsettelse på utbetaling til 30.11.2020. (Prosjektet skulle 

egentlig ha startet.) 

To av våre trenere, Grethe-Kristin Fretheim og Jan Erik Stensby har gjennomført trener 3 

utdanning i regi av Norges Skiforbund. Klubben er veldig heldige for å ha så dedikerte og ivrige 

trenere. 

Magne Kleven er valgt inn som leder av hopp / kombinert komiteen for Buskerud skikrets. 

Etter diskusjoner blant trenere og styret har vi blitt enige om å lage en, «Mål og strategi plan» 

for 2020-2023 for KIF hoppgruppe. Denne vil omhandle hvor vi vil som klubb. Kort fortalt, 

rekruttering, trening, behandling av hoppere, krav til trenere, krav til hoppere osv. Denne 

planen er gjennomarbeidet av en gruppe nedsatt av styret og har bestått av trenerne: Grethe-

Kristin Fretheim, Jan Erik Stensby og Lars Gjøran Fredriksen, og i tillegg fra styret: Irene Hagen, 

Kristin M. Sørensen og leder Morten Fretheim. 

Denne planen legges frem til behandling for årsmøtet 2019, Tirsdag 18. Februar 2020. 

Sponsor/støttespillere 

Følgende har støttet KIF Hoppgruppe i 2019 

- Coop Extra (Extra rennet). 

- Kiwi. 

- Roys Selskapsmat. 

- Hjartdalbanken. 
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Instruksjon og trening 

Trening (Sted, tid, deltakelse mv.) 

Vi startet med inne trening på Gamlegrendsåsen Skole 9. oktober. 

Ute trening fra 4. desember i Idrettsparken Hoppsenter. 

Trenere (lønnet og ulønnet) 

Følgende trenere har vært engasjert i sesongen 2019: 

- Jan Erik Stensby 

- Lars Gjøran Fredriksen 

- Grethe-Kristin Fretheim 

Dommere 

Grethe-Kristin Fretheim er forbundsdommer og forbunds måldommer. 

Stein Ringstad er forbundsdommer. 

Tekniske delegert (TD) 

Grethe-Kristin Fretheim er teknisk delegert i hopp og kombinert. 

Fremtidig behov, utfordringer 

Kontinuerlig rekruttering er KIF Hoppgruppe sin hovedutfordring i det videre arbeidet. 

Klubben jobber med å få på plass en mål og strategiplan for utøverne våre. 

Arrangementer 

KIF Hoppgruppe har gjennomført følgende arrangementer i 2019: 

- Åpen dag Lørdag 5. Januar. 

- Extra rennet 20. Januar. 

- Telenor karusell, 3 renn. 

- Klubbmesterskap 13. Februar. 

- Raw Air Star’s hoppskole 6. Mars. 

Klubbmestere 

Følgende klubbmestere ble kåret i 2019: 

- M veteran K 25 Tommy Wester. 

- G 11 K 41 Tim Asphaug Kongsgård 

- G 12 K 41 Stian August Sørensen 

- G 13 K 41 Mads Strandbråten 

- J 14 K 41 Marie Liane 

- G 15 K 41 William Stensby 

- M senior K 41 Lars Gjøran Fredriksen 

- M veteran K 41 Steven Patrick Manquin 
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KIF ISHOCKEY 

- Aktivitet 
Det ble i 2019 avholdt 10 styremøter f.o.m. januar t.o.m desember. Årlig møte vil bli avholdt 

20. februar 2020. 

- Styremedlemmene hatt roller ihht. NIHF sine roller og ansvar. 

- Styrets strategi for denne perioden har vært å jobbe videre med fortsatt styrke den økonomiske 

situasjonen i klubben, nøkternt, men realistisk utgifts- og inntektsnivå. Det har vært jobbet 

målbevisst med å søke tilskudd/gaver for å kunne finansiere større investeringer som er 

vanskelig å dekke inn i driftsbudsjettet. Med det har vi lykkes, og vi vil fortsette å jobbe med 

dette. 

- Rekruttering har vært, og vil være, en høyt prioritert oppgave. Denne sesongen har vi klart å 

stille lag i regionscupen (U8 og U10), U12, U14, U16, senior damer og senior herrer. Det vil 

alltid være utfordrende for en liten klubb som vår å fylle alle årsklassene. Målet for oss vil være 

å prøve og kunne opprettholde lag i annet hvert årstrinn helt opp til seniornivå, og øke 

rekrutteringen. Vi har vært heldige og fått tildelt gave fra Sparebank1 som har gitt oss mulighet 

til å anskaffe en del keeperutstyr, skøyter, hjelmer, hansker og annet beskyttelsesutstyr som vi 

tenker å låne ut til de minste, og til de som ønsker å prøve hockey. På denne måten tror vi at 

det vil være mulig å rekruttere flere til idretten vår. 

- Med jobben som gjøres i hockeyskolen og med rekruttering generelt, så ser det positivt ut.  

- Kontroll på utgifter vil være avgjørende for klubbens framtid. Isleie er vår største utgiftskilde og 

den utgiften som gir oss størst hodebry. Alle lag ønsker gode treningsforhold, og det jobber vi 

med å få til, men det vil være utfordringer rundt fordeling av timer på is. 

- Vi har fått noe høyere utgifter i forbindelse med etableringen av region Viken Vest. Men vi har 

forventning til at regionen vil gi oss bedre tilgang til trener- og dommerutvikling, samt at 

regionens størrelse i seg selv vil gi oss en sterkere stemme inn mot forbundet. 

- Det er også meget viktig å beholde spillerne vi allerede har. Det er ingen av lagene som har 

spillere å miste så det å etablere lagfølelse og klubbtilhørighet stiller krav til både spillere, 

trenere, støtteapparatet og ikke minst foreldregruppene. Det viser seg at der hvor 

foreldregruppene er aktivt med, blir barna/ungdommene værende i idretten. 

- Regnskapet for 2019 viste et lite overskudd. Det er potensiale i 2020 til å forbedre inntektssiden 

blant annet gjennom flere vantreklamer og dugnader. Utfordring rundt samt å redusere 

kostnader ved f.eks. dommerutgifter, men at målet er å opprettholde et godt treningstilbud på 

is. Det ble arrangert sommerhockey denne sesongen også, som var positivt både for spillere og 

for klubben.  

- Styret har utarbeidet en klubbhåndbok som beskriver roller og ansvar samt forventninger til 

alle i KIF Ishockey. Det gjelder spillere, trenere, lagledere, dommere etc. Hensikten er at alle 

skal ha et utgangspunkt for å finne informasjon om sin rolle i klubben. Dette vil være et 

dynamisk dokument og skal oppdateres jevnlig. 

- Det er viktig med en helhetlig sportslig retning/treningsfilosofi i det vi gjør i klubben, gjennom 

alle aldersgrupper og lag. En slik filosofi vil føre til at man kan utnytte trenerressurser på tvers 

av lagene, da alle vil ha forståelse for hvordan man spiller i KIF. Det vil bli enklere å hospitere 

på andre lag da man vet hva som vektlegges. Og til slutt vil det føre til økt klubbtilhørighet, at 

“Dette er KIF, sånn gjør vi det her!” 

- Forsommer og høst gikk med til å legge trener-, lagleder- og kampoppsett-kabalen. 

Kampoppsettet fra NIHF kommer sent og med korte frister. Styret og Stiftelsen 
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Kongsberghallen avtalte antall timer for kommende sesong i henhold til kontrakten. Det vil si at 

vi leverte inn et førsteutkast innen påske 2019. Dette dannet grunnlaget for 2019/2020 

sesongen. 

- Som et resultat av fylkessammenslåingen har det blitt opprettet nye regioner i forbundet. Vi 

tilhører nå Region Viken Vest. Denne regionen består av lag fra Buskerud, Telemark, Østfold og 

Akershus. KIF har en representant i Regionstyret, og har med det god innsikt i det arbeidet som 

regionen tenker gjennomført. Regionen jobber meget aktivt med blant annet rekruttering og 

trenerutvikling. Vi har stor tro på at dette vil gi et positivt bidrag for KIF som klubb. 

- Styret vil tilslutt benytte anledningen til å takke alle for et spennende og innholdsrikt 2019. 

Takk til alle dere som bidrar på isen, som står på stand for å rekruttere, som henter og kjører til 

kamper, til dere som lager litervis av vaffelrøre, som rydder i kriker og kroker, som fremsnakker 

idretten vår, og til alle dere som stiller med et smil og «stå-på» holdning. Dere er KIF Ishockey – 

en god og trygg klubb for alle som vil spille ishockey.  

         Idrettslige resultater. 

- Hockeyskolen 

- Hockeyskolen er for de aller minste barna. Her er det fokus på skøyteglede, trygghet og lek på 

is. Utover vårsesongen er det mer konkrete øvelser for å fremme ferdighetene. Det har vært 

god deltakelse på skolen, og stadig kommet nye utover sesongen. Progresjonen hos de aller 

minste skøytegåerne har vært svært synlig. 

- Treningene har vært ledet av Kine Gotfredsen, med assistanse fra Dan Fredrik Heistad, Ida 

Aannestad og Mari Mathisen. Vi har hatt en ordning med en hjelpetrener-pool som er felles for 

U8 og hockeyskolen, der hjelpetrenerne blir med der det trengs. På høstsesongen hadde vi 

også fadderordning, der spillere fra U12 og U14 hjalp de minste. Mange av de nye trenger hjelp 

med utstyr, så det er viktig å ha ressurser der også. Det er også viktig å sette av tid til å 

kommunisere med foreldrene, så alle føler seg trygge og ivaretatt. Det er mange forskjellige 

nasjonaliteter representert, og mye av kommunikasjonen foregår på engelsk. 

- Garderobesituasjonen har til tider vært litt krevende, da det kan være opp til 30 barn som alle 

trenger hjelp av foreldre inne i garderoben samtidig. 

- Damelaget har hatt kiosk på treningene, og det er populært. 

- U8 

- U8 trener 1 gang i uka, på samme flate som hockeyskolen. Dette letter overgangen fra HS til 

U8, og gir bedre rekruttering. På treningene er det fokus på skøyteferdigheter, men også 

overblikk og samarbeid. Vi har flere spillere som har prøvd seg som keeper, både på trening og 

kamp. En del av spillerne har kommet på et sportslig og interesse-nivå som tilsier at de burde 

trene 2 ganger i uka. Disse har fått tilbud om å delta på u10 sin trening, noe som har fungert 

bra. 

- Treningene har vært ledet av Kenneth Fossli, med Torgeir Johannessen som assistent. Vi har til 

tider hatt flere voksne på isen til å hjelpe. 

- Laget har deltatt på 5 miniputt-turneringer i regi av den nye regionen, totalt 20 kamper i 

sesongen. I begynnelsen av sesongen var vi 9 spillere, mens på siste stiller vi 17. Vi møter lag 
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med varierende nivå, og har både tapt og vunnet kamper. Et par spillere har hospitert på U10-

turneringer. 

- Vi avholdt turnering hjemme 1. februar, der vi fikk besøk av Skien/Tønsberg, Holmen og Frisk. 

Her stilte vi med 17 spillere, noe som er svært lovende for fremtiden. 

- U10 

- Trener: Peter Bjarheim 

- Lagleder: Kim Andre Landsgård 

- U10 har gjennomført 2 treninger i uken. På torsdager har det også vært mulighet for de ivrigste 

U8 spillerne å bli med. Det har vært bra oppmøte på alle treninger. Det har blitt en vesentlig 

bedring i skøyteferdigheter i løpet av sesongen. Spillforståelsen har også gått opp selv om 

dette i seg selv ikke har vært i fokus i år. 

- Treningene har vært ledet av Peter Bjarheim. 

- Laget deltar på 5 miniputt-turneringer i regi av den nye regionen i løpet av sesongen, totalt 20 

kamper. Vi avholdt turnering hjemme 2. februar, der vi fikk besøk av Jar, Tønsberg, Holmen og 

Frisk. 3 spillere fra U8 hospiterte. 

- U10 laget er nå på et nivå slik at de bør spille U11 serie til neste år, men dette  forutsetter at vi 

er minst 12 utespillere og fast keeper. Det jobbes med rekruttering til denne aldersgruppen, i 

et samarbeid mellom sportslig leder og foreldregruppa. Vi arrangerer åpne treninger på 

torsdager ut sesongen, der alle kan møte opp. Vi tilbyr hjelp med utstyr og grunnleggende 

skøyteopplæring. På de første åpne treningene hadde vi 10-12 potensielle nye spillere. 

- U12 

- Hovedtrenere: Christian Storfossene og Erik Fredriksen 

- Lagleder: Lorentz Kolstad 

- Vi startet sesongen på is i midten av september med 3 fellestreninger i uka på halv is. Etter 

nyttår har trenere + foreldre lagt til rette for barmarks trening, skudd og basis trening etter 

mandags treningene. Bra tiltak! 

- Det er 14 spillere i gruppa, 13 gutter og 1 jente i alderen (2006-2009), alle har vært med fra 

starten av sesongen.  

- Totalt blir det spilt 20 kamper i U12 Islanders serien. Det er et relativt jevnt nivå på lagene i 

serien. Vi har kvaliteter til å spille jevnt med de fleste og plukker også opp noen seiere i ny og 

ne. Noen lag stiller med mange overårige ca 50/50 2007/2008, mens vi er ca 50/50 2008/2009.   

- Det er bra samhold i gruppa, humør og motivasjon er på topp som også vises på utviklingen av 

ferdigheter og resultatene i kampene.  Foran neste sesong vil det være viktig at det tas et riktig 

valg i forhold til om de skal ta et år til i U12 eller opp i U13. Det er mange 2009 i laget og i den 

alderen de er nå kan det være stor forskjell på fysikk når du møter motstandere som er 2 år 

eldre.  

- Å arrangere seriekamper hjemme i Kongsberghallen går fint. Mange foreldre som stiller opp, 

tar ansvar og samarbeider om oppgavene. Det gjør laglederjobben mye enklere.   

- Vi har en fantastisk fin gjeng med spillere og disse må vi ta vare på gjennom å gi de et bra 

tilbud fremover. Et strukturert og proft opplegg i årene som kommer er det som gjelder for å 

holde på spillerne i tøff konkurranse med andre idretter og aktivitetstilbud. I år trener de 3 

treninger i uka på halv is. Vi foreldre «amatører» mener vi kan se at laget bærer preg av dette i 
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kampsituasjon. Spillerne er ikke vant med å holde farten oppe i 20-30 meter, men det er ikke 

så rart når de ikke får trent på det. Gi gutta en time i uka på hel bane det fortjener de.  

- U14  

- Hovedtrener: Jan Helge Mathisen 

- Ass. trener: Morten Sahlgaard Johansson 

- Lagleder: Erling Trahaug 

- Vi mistet en spiller før sesongen, fikk tilbake en, og har hatt 14 spillere på laget gjennom 

sesongen. De fleste kampene har vi kunnet stille minst 11 spillere og to fulle rekker. Vi har hatt 

8 spillere i U14 alder og 6 underårige. Laget har spilt i U14C serien, hvor det er mulig å stille 

med inntil 6 overårige spillere og de fleste motstanderlagene har hatt en betydelig høyere 

gjennomsnittsalder enn oss. Laget har fått en seier, og har i tillegg hatt oppmuntrende 

prestasjoner mot gode lag de siste kampene.   

- Laget har trent 3 økter på is i uka. En på 1 time og 20 min, hvor vi deler is med U12 og 2 på 50 

min. hvor vi trener alene. Det er et kritisk antall spillere i laget, og vi vil sannsynligvis miste 

noen til neste sesong. 

- U16 

- Hovedtrener: Vegard Gran 

- Ass. trenere: Paul David Baekken og David Martin 

- Lagleder: Jon Årvar Rø 

- U16 spiller i avdeling B, som består av ni lag. Serien er som i fjor landsomfattende, hvor vi 

møter lag fra Narvik i nord til Stavanger i vest. Ellers er lagene fra det sentrale østland. Vi har 

for øyeblikket 11 poeng og ligger på 6. plass med 5 seire, 1 uavgjort og 11 tap. Nærmest ligger 

Ringerike med 10 poeng, og M/S og Holmen ligger foran med 17 poeng med 1 kamp mindre 

spilt. Kongsberg henger godt med, men det merkes at nivået har blitt litt høyere med 1 

avdeling mindre enn i fjor. Laget har satt seg som mål å komme foran Holmen på tabellen og 

god utvikling gjennom sesongen gjør at målet er innenfor rekkevidde. 

- Laget består av en fast gruppe på 16 spillere, samt 1 som regelmessig hospiterer fra U14 og 2 

som hospiterer fra damelaget. Av de faste er 7 overårige eller spiller på dispensasjon, og 1 er 

underårig. Vi har dessverre 1 spiller som er ute med langtidsskade, og har vært det 

mesteparten av sesongen. Ellers har vi heldigvis unngått store skader. I motsetning til mange 

lag, har vi 3(!) målvakter. Nivået på disse er jevnt bra, og det har vært et dilemma for trener å 

gjøre prioriteringer på disse. Det er derfor enighet om at 1 av målvaktene alltid må stå over 

kamp, rullerende. På grunn av den ene langtidsskaden har alle utespillerne kunnet delta på 

hver kamp, uavhengig av alder. 

- Vegard Gran tok over trenerjobben foran denne sesongen og startet opp med noen 

barmarksøkter før isen ble lagt. Dette ga utrolig nok utslag i litt bedre form til sesongstart og 

første kamp. Det er en god tone mellom trener og spillere og det er god kvalitet på 

treningsøktene på is. Gruppen har jobbet mye med spillforståelse gjennom sesongen, og det er 

god utvikling. David Martin har vært støttetrener i enkelte perioder. Noen fortsetter som i fjor 

med egentrening, og noen hospiterer på A-lags-treningene. 2 av spillerne våre har i år også 

hospitert på A-lags kamper med gode prestasjoner. Dette blir lagt merke til og det er utrolig 
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moro at disse ungdommene kan være med å støtte oppover også. Vi har også spillere fra U14 

som hospiterer på enkelte av våre treninger. 

- Spillerne har et bra samhold, og det er et godt lagmiljø. Kamper med lang reisevei gjør at 

spillergruppa blir mer sammensveiset, og de synes det er stor stas å dra på tur sammen. Det er 

viktig å ta vare på lagkultur og godt miljø for å holde laget sammensveiset, noe spillerne selv 

har jobbet med å definere i spillermøter gjennom vinter. Bevissthet knyttet til mål og 

handlinger både på og utenfor isen har også vært tema for spillerne. 

- Foreldregruppa i laget stiller seg bak og støtter opp i arbeidet med å etablere et U18-lag neste 

sesong. Slik det ser ut nå, så klarer vi dette. Videre kan vi stille med spillere fra 2006-2002 

neste år, noe som kanskje gjør laget enda mer robust. U18 er betydelig mer krevende, både 

fysisk og «røffhet». Vi må derfor være påpasselige med å vurdere våre spillere opp mot nivået 

vi vil møte, slik at vi unngår skader. Det vil også bli behov for noe mer trening og innsats hos 

spillerne. Dersom vi klarer å etablere U18 neste sesong, vil vi forsøke å få til en samling eller 

cup på is i forkant av sesongstart. Tur/samling er etterlyst av spillerne, og det er naturlig å 

tenke at sesongforberedelsene både fysisk og mentalt vil bli bedre for laget med dette. 

- U16 byttet lagleder ved nyttår. Lars Kveseth har gjort en fremragende jobb for dette laget 

gjennom mange år og har nå overlatt roret til undertegnede. Rikke Mikkelsen har bidratt sterkt 

på administrasjon og arrangement gjennom hele sesongen og blir en sterk støtte videre også. 

- KIF/RIK Damelag 1.Div  

- Trener: Christian Storfossene (Dagfinn Lærum)  

- Lagledere: Finn Holm og Rebekka Gravningen 

- Kongsberg/Ringerike inngikk samarbeid denne sesongen også. Det har vært 8 spillere fra 

Kongsberg og 5 fra Ringerike. På tampen av sesongen har vi fått med ei fra Jutul som 

virkelig har forsterket laget vårt.  Samarbeidet mellom KIF og RIK fungerer godt. Det har 

ikke vært egne dametreninger i Hønefoss, derfor har de kjørt til Kongsberg hver onsdag for 

å delta på dametreningen. Vi har hatt 1 trening i uken på 1t20min. Det merkes at det er 

lite treningstid til sammenlikning med andre lag i vår serie, men har hatt forståelse for at 

det er av økonomiske grunner.  

- Christian Storfossene hadde egentlig meldt at han ikke kunne være trener denne 

sesongen, men vi er veldig takknemlig for at han tok på seg oppgaven likevel. Han har med 

god grunn ikke hatt mulighet til å delta på så mange bortekamper, fordi han er trener på 

U12 samt spiller på A-laget. Der har vi vært heldig å få låne noen pappaer fra Hønefoss til å 

være trenere. Det har fungert godt.  

- Vi spilte også denne sesongen i 1.div kvinne med trippel serie. Den besto av 7 lag og det 

spilles 18 kamper. Vi har spilt og skal spille bortekamper både i Tromsø, Bergen, Stavanger, 

samt rundt på Østlandet. Våre hjemmekamper har vært fordelt på Kongsberghallen og 

Schjongshallen, vår andre hjemmebane. Det har blitt sendt inn et fellesskriv fra flere av 

lagene i 1.divisjon, blant annet fra KIF/RIK der vi ber om lik status hos NIHF som herrene. Vi 

har også bedt om å få samme spilletid (3x20 min), defineres som prestasjons serie, at det 

skal føres statistikk og at NM / Pokalturnering avslutter sesongen, og gjerne sammen med 

Elite.  

- Vi har fortsatt igjen noen kamper, men ligger an til å kjempe om en fjerde- eller 

femteplass. Vi har vunnet 3 kamper og 3 uavgjort, men med potensialet til å vinne opptil 3 
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av de 5 gjenstående kampene så kan dette bli riktig så bra.  Vi startet sesongen sterkt med 

uavgjort mot Grüner på hjemmebane, som i dag ligger på toppen av tabellen. En av 

høydepunktene er å ha tatt poeng mot Ski i alle kampene, der den siste ble vunnet med en 

sterk 4-1 seier.  

- Damelaget har også denne sesongen stått for kake- og vaffelsalg på Hockeyskolen. Dette 

er en kjærkommen inntekt for å spe på reiseutgiftene vi har i 1.divisjon. Vi vil samtidig 

takke styret for reisegodtgjørelse som dekker deler av utgiftene til våre bortekamper.  

- Mange av jentene er klare for Høgskole og Universitet neste år, derfor er det noe 

usikkerhet om vi klarer å bevare laget. Vi tar ikke sorgene på forskudd og håper noen i den 

yngre delen av klubbene ønsker å ta steget opp. Vi er stor takhøyde, det er rom for 

utvikling og en flott gjeng å reise på tur med.  

- A-laget  

- Trener: Torgeir Lillemoen 

- Assistent trener: David Ånnestad 

- Lagleder: Dan Fredrik Heistad 

- Før sesongstart ble det gjort om på seriesystemet, vi ble flyttet ned fra divisjon 3B til divisjon 4. 

dette medførte at vi spilte 3x15min uten iskjøring mellom 1 og 2 periode og en dobbel serie 

med 12 kamper totalt. Når vi skulle finne trener ble det vanskelig å finne en trener som skal 

dedikere seg til 3-4 ganger i uken uten noe særlig betaling. Torgeir Lillemoen med hjelp av 

David Ånnestad tok på seg rollen som spillende trener nok en gang og laget er fornøyd med 

det. A-laget startet i god tradisjon med høye forventninger og høyt mot om å vinne divisjonen. 

Vi fikk tilskudd med en ny spiller, Tobias Sandengen som har spilt aldersbestemt hockey i KIF 

før. Vi åpnet sesongen, men en hjemmeseier mot JAR. 

- Etter som sesongen kom godt i gang mister vi en 2-3 spillere som slutter pga. motivasjon og 

flytting. Allikevel klarer vi å stille et greit lag på kamper og vinner en del kamper og taper noen. 

Per dags dato ligger vi på 3 plass i serien med 12 poeng med 2 poeng bak serieleder som har 

spilt 2 kamper mer enn oss, så vi ligger godt ann til å kunne vinne serien. Det er noe blandede 

følelser angående opprykk, noen mener at vi ikke er gode nok til å klare oss i 3 divisjon mens 

andre syns utfordringen med bedre lag trigger konkurranseinstinktet mer.  

- Vi ser frem til resten av sesongen og satser på å vinne serien. Vi har 4 kamper igjen og laget er 

absolutt godt nok til å klare å dra i land 1 plassen, vi må bare få med alle spillere når det 

gjelder. Videre håper vi alle spillere blir med resten av sesongen og stiller opp kommende 

sesong. 
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Medlemstall 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner 4 9 8 4 8 33 

Menn 3 52 32 13 54 154 

Totalt 7 61 40 17 62 187 

 

Medlemsutvikling 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Kvinner 9 9 12 22 33 

Menn 42 50 79 125 154 

Totalt 51 59 91 147 187 

 

- Disse tallene er basert på tall fra Sportsadmin. Kun 2019 inneholder også medlemmer fra 

Hockeyskolen.   

- Under alt rekrutteringsarbeidet har vi jobbet med å få navn og kontaktinfo på lister slik at vi 

kan kontakte de i forbindelse med sesongstart. 

- Vi ser gode resultater av dette arbeidet på rekrutteringen til hockeyskolen i år. Denne sesongen 

har vi hatt 34 deltakere mot 28 i fjor. En pen økning på ca 20%. Vi må jobbe med å få disse til å 

fortsette, og fortsette det gode arbeidet som blir gjort i rekrutteringsøyemed. 
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KONGSBERG IF LANGRENN 

 

 

 

 

Aktiviteter 
Kongsberg IF langrenn sine 8 aktive utøvere i aldersklassen 16-21 år har i år som i fjor lagt ned 

et solid treningsarbeid gjennom hele 2019. Etter sesongavslutning i april 2019 fulgt en periode 

med mye løpsrelatert trening samt basistrening og styrke på Kongsberg Medisinske 

treningssenter. Deretter mye rulleski og noe gateløp utover sommeren og høsten. Faste 

kvalitetsøkter med trener Ivar en gang ukentlig samt langtur rulleski på søndager etter 
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sommerferien og frem mot sesongstart. Faste testrenn på programmet. Flere har deltatt på 

KIF friidrett sin mosjonskarusell. 

Det har vært arrangert treningssamlinger. En ukes samling på Sjusjøen i august samt 

helgesamling på Geilo i november. 

Flere av utøverne har gått Norgescup langrenn for junior samt kretsmesterskap, og 

Konnerudrennet som er et av de største nasjonale renn utenom Norgescup. I tillegg flere lokale 

renn i Sparebank-1 cup for Buskerud.  

Til Norgescup renn blir det arrangert felles tur med overnatting sammen med Buskerud 

skikrets for våre utøvere, mens støtteapparatet ordner egen overnatting.  

Flere utøvere konkurrerer også i skiskyting. 

Rennaktiviteter 

Sesong 2018/2019: 

Norgescup junior langrenn 11-13 januar 2019 Konnerud 

KM fristil/Ringkollrennet 26 januar 

Tour de Kongsberg 2019 fristil 2 februar 

Tour de Kongsberg 2019, jaktstart 3 februar 

Eiker Skifestival skiatlon 9 februar  

Eiker Skifestival langløp 10 februar 

Norgescup langrenn og junior NM sprint 8-10 februar 2019 Åsen, Akershus. 

Hovedlandsrennet langrenn, 1--3 mars, Gålå. 

Norgescup og junior NM langrenn Savalen 8-10 mars samt junior NM stafett. 

Brommasprinten Sparebank-1 cup. 16 mars 

Geiloskifestival/Sparebank-1 cup. 13 og 14 april 

Sesong 2019/2020: 

Konnerudrennet 7 og 8 desember 2019 

Romjulsrennet Svene 29 desember  

Idrettslige resultater 

Det har vært mye bra treningsarbeid og fin aktivitet i langrenns gruppa. Mange gode 

resultater i Norges cup, men noe vanskeligere å hevde seg i den sammenslåtte aldersklassen 

M19/20. Utøverne viser fin lagånd på trening og i konkurranser og heier hverandre frem.  

 

Styret i Kongsberg IF langrenn har i 2019 bestått av: 

Leder: Hanna Blom Breivik 

Nestleder: Arnt-Ove Pettersen 
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Sekretær og kasserer: Bernhard Hallingstad 

Oppmann og sportslig leder: Tor Sigurd Breivik 

Styremedlem: Stian Antonsen 

Vara Styremedlem: Tom Frihagen Dahl 

Det har vært avholdt 4 styremøter i 2019: 9 februar, 24 juni, 26 september og 8 desember. 

Årsmøtet ble sammen med styremøte avholdt hjemme hos familien Blom Breivik den 19 

februar. 

I tillegg deltagelse på hovedstyremøter gjennom året, samt møte for sportslige ledere på tvers 

av gruppene. 

Klubben har stabil, god økonomi med noe mer inntekter og litt mindre utgifter enn budsjettert. 

Saldo på konto er pr 31.12.19 på kr 65273. 

Vi har 19 medlemmer hvorav 8 aktive medlemmer ved utgangen av 2019, 2 i M17, 4 i M19/20, 

og 2 i M Senior. 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Aktivitetsnivå og resultater står i forhold til mål. 

Medlemstall 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner     5 5 

Menn   6 2 6 14 

Totalt   6 2 11 19 

Medlemsutvikling 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Kvinner  5 5 5 5 

Menn  14 14 14 14 

Totalt  19 19 19 19 
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KIF Skøyter 

Styrets sammensetning 

På forrige årlige møte 27.3.19 ble det valgt ny leder. Eirik Joakim Steinli overtok ledervervet 

for Marius Berg. Stine Røgeberg Pedersen ble da nestleder, men fortsetter som sekretær i 

tillegg. Resten av styret ble sittende og vi startet arbeidet mot en ny sesong. 

 

Leder (2 år)    Eirik Joakim Steinli 

Nestleder (2 år)   Stine Røgeberg Pedersen  

Sekretær (2 år)   Stine Røgeberg Pedersen 

Kasserer (1 år)   Gudmund Thoen 

Styremedlem (1 år)  Marcel Lesche Vanberg 

Styremedlem (1 år)   Jan Roger Hvammen  

Styremedlem (2 år)    Ida Sandene 

Varamedlem (1 år)  Marius Berg  

Ungdomsrepresentant (1 år)  Camilla Hvammen 

 

Styrets møtevirksomhet 

Det har i perioden vært avholdt følgende 6 styremøter. 28.01.19, 11.03.19, 17.06.19, 26.08.19, 

14.10.19, 02.12.19. Styret har hatt korrespondanse per mail i tillegg. 

Styrets arbeid 

Representanter fra styret har vært med på følgende i perioden 01.01.-31.12.19: 

Styremøter i Skøytegruppa (Alle). 

Styremøter i Buskerud skøytekrets. 

Møter i hovedstyret for KIF. 

 

Styrets beretning 

Styret har i denne perioden vært samlet jevnlig til styremøter for å planlegge skøyteskole og 

nasjonale løp. Vi har også jobbet med rekruttering. Fokus er å drive KIF skøyter innenfor 

økonomiske og sportslige rammer tilpasset gruppens inntekter, utøvere og medlemmer. 

Visjonene og målsettingene fra Norges Skøyteforbund (NSF) er basis for gjennomføringen av 

aktivitetene også denne sesongen. 
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Overordnet målsetning for KIF Skøyter 

Målsetningene for KIF Skøyter har denne perioden vært: 

• Gi et godt tilbud for løperne på skøyteskolen og gruppa for viderekomne, slik at 

interessen for skøyter vil opprettholdes blant de aktive.  

• Tilrettelegge for personlig utvikling, nye personlige rekorder og klubbrekorder for våre 

medlemmer. 

• Rekrutteringen vil fortsatt være et satsingsområde for klubben. 

 

Utfordringer framover blir å legge til rette for fortsatt rekruttering og få de yngre løperne til å 

fortsette med skøyter. Det er mange tilbud på idrettsfronten som konkurrerer med skøyter. 

For å oppnå at rekruttene fortsetter med skøyter må det være attraktivt i forhold til de andre 

idrettene. Det å kunne ha is tilgjengelig i større deler av sesongen vil være svært viktig for at 

løperne fortsetter med skøyter. Det har vært og vil fortsatt være skøytegruppa sin oppgave å 

tilrettelegge for at utøverne skal få progresjon, ha det hyggelig og trygt i skøytemiljøet. 

 

Rekruttering 

I år har KIF skøyter vært på stand på Madsebakken skole, delt ut flyers på skolene i Kongsberg 

og markedsført tilbudet på nettsiden og Facebook. Det har også vært annonsert i 

Laagendalsposten. Vi har anskaffet og investert i ca. 15 par utleieskøyter og fått tid istid i 

Kongsberghallen.   

 

Instruksjon og trening 

Trenere 

Camilla Hvammen går siste halvåret på Wang toppidrett på Hamar og trener sammen med 

Nye Mjøsteam. Kenneth L. Håvardsrud har i denne perioden vært trener for Sondre Hvammen 

og fra august Camilla Hvammen. I Team Buskerud Skøyter Ung har Sondre Hvammen fått god 

støtte fra blant annet Christoffer Rukke. 

Instruktører på skøyteskolen er Stine Røgeberg Pedersen, Marius Berg, Cathrine Thoen. 

Instruktører for viderekommende gruppe (høst 2019) er Kåre Kr. Pedersen og Eirik Joakim 

Steinli. 

Trening for de aktive 

Vi startet denne sesongen i mai. Våren, sommeren og høsten har vært fylt med blant annet 

basistrening og barmark. Istreningen startet på Geithus og i Drammen i slutten av oktober. De 

fleste is treningene denne sesongen har vært i Drammen. 

Sondre har trent sammen med løpere fra Drammen og Team Buskerud Skøyter i sesongen. 
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Skøyteskolen 

Vi startet opp med treninger for viderekomne på tirsdager og skøyteskolen på torsdager i uke 

43.  Kongsberghallen har vært benyttet som treningsarena høsten 2019. Det har vært ca. 50 

stk. innom våre aktiviteter. 

Samlinger 

Det har vært samlinger for de aktive på følgende steder denne sesongen: 

Sudndalen, juni 2019. 

Inzell, juli 2019 

Sommeris, Hamar, august 2019 

Høstsamling, Kristiansund, oktober 2019 

Baneforhold 

Hadde is i Idrettsparken i januar og februar 2019. 

 

Arrangementer 

KIF Skøyter arrangerte Buskerudsprinten dag 2 20.01.2019 (Drammen skøiteklubb arrangerte 

dag 1) og Kongsbergløpet 10.02.2019. Vi delte ut informasjon om skøyteskolen. Skøyteskolen 

og trening for viderekommende startet opp i uke 43 2019 i Kongsberghallen. 

Buskerudsprinten 20.01.2019 på Kongsberg 

Antall deltakere  29 

Rekrutter 17 (13 fra KIF) 

10 år til jun. A 12 

 

Kongsbergløpet 10.02.2019 

Antall deltakere 85 

Rekrutter 44 (23 fra KIF) 

10 år til veteran 41 

 

Medlemstall 

Kategori medlem 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Styret (inkl.1 vara)   7 7 7 7 8 6 7 7 

Støttemedlemmer 19 17 17 17 20 22 20 18 

Aktive (jun. B og jun. A 3 4 4 4 2 2 3 2 

Rekrutter/skøyteskole 21 16 17 17 40 24 20 56 

Sum 50 28 45 45 70 54 50 83 
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KIF Snowboard 
 

Styrets sammensetning i 2019 har vært: 

 

Leder Hege Steffensen 

Nestleder/Sportslig ansvarlig Signe Kristiansen Rue 

 

Kasserer Marit Berdal 

Sekretær Siri Teksle 

 

Styrets undergrupper i sesongen 2019: 

 

Marked & Sponsoransvarlig Mona Sukke. Overtok etter Mona Røen 

6/2019.  

Arrangementsansvarlig Thomas Rue 

Arrangementsansvarlig NK Anders Ruud 

Turkoordinator Vera Hegge. Overtok etter Jostein Nymoen 

6/2019. 

Materiellansvarlig Tormod Johnsen 

Dugnadskoordinator Kaja Steen/Silje Stenberg, 

overtok etter Laura Sletbakk 

6/2019 

Medlemsinfo/web Jostein Nymoen 

Trener- og treningsansvarlig Ketil Flom 

Jentekontakt Therese Biti-Johansen 

 

Oppnevnte tillitsmenn, utvalg mv. 

Valgkomité: Mona Røen og Laura Sletbakk. 

Deltakelse i kurs og utdanning 

Fire (4) trenere – Christian Ruud Myhre, Markus Grinderud, Petter Teksle og Lasse 

Steffensen - har deltatt på trampolinesikringskurs. 

Fire (4) trenere – Jonas Ahlstrøm, Thomas Rue, Petter Teksle og Lasse Steffensen - har 

deltatt på aktivitetslederkurs. 

 

Styrets beretning 

Antall betalende medlemmer pr 31.12.2019 var 147. Dette er noe nedgang og 

skyldes blant annet rydding i lister! Vi har også i år hatt utfordringer med 

medlemsregistreringssystemene, og har derfor ført egne lister parallelt med 
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medlemssystemene. Det er besluttet at alle grupper i KIF skal bruke Rubic som 

medlemssystem fra og med 1. januar 2020. 

 

Elleve (11) styremøter har blitt gjennomført i 2019. 

 

Snowboardgruppa har vært representert i KIF-hovedstyre, kontrollkomiteen for 

NSBF (Marit Berdal), KIF sin anleggskomite (Per Ole Gravningen), diverse møter i 

Norges Snowboardforbund og diverse eksterne komitéer. Klubben gjennomførte 

foreldre-/informasjonsmøte med foreldre for utøvere i aldersgruppen 6- 12 år og 

ungdomsgruppa i oktober 2019. 

 

Målsetting for 2019 har vært: 

 

KIF Snowboard skal ha et tilbud til snowboardere fra 6 år og oppover. Tilbudet 

består av barmarkstrening og vintertrening, samt varierende 

aktiviteter/arrangementer. 

 

1. Sikre økonomisk inntjening for å opprettholde det sportslige tilbudet til alle 

2. Arrangere 2 x Norgescuprenn i freestylegrener (Big Air, Slopestyle) og 

boardercross (SBX) 

3. Vurdere arrangement i banked slalåm 

4. Arrangere 3-4 klubbrenn 

5. Arrangere crosscamp 

6. Motivere, aktivere og inkludere foreldregruppa bedre 

7. Trenere: må utvikles og beholdes, nye trenere må rekrutteres, ny 

hovedtrener sesong 2019/20 

8. Tilrettelegge for at juniorer og seniorer skal få bedre vilkår for å delta i 

internasjonale konkurranser. 

9. Klubben skal videreføre rekruttering og satsing på jenter, prosjekt Silvergirls 

10. Opprette egen gruppe for gutter med fokus på det sosiale 

11. Legge til rette for snøbrettrelatert aktivitet, for eksempel foto- og 

redigeringskvelder 

12. Tilrettelegge for at det skal være attraktivt å fortsette i kif snowboard som 

yngre junior/junior 

13. Treningstur(er) til halfpipe i Tryvann, hvor trenerne organiserer opplegget 

14. Klubben skal arrangere Kongsberglekene for aldersgruppa 6-12 år 

15. Klubben skal arrangere kids camp på egnet sted utenfor Kongsberg 

16. Klubben skal arrangere junior camp på egnet sted utenfor Kongsberg 

17. Arrangere motivasjonskjøring med egne landslagsutøvere 
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18. Sikre at Kongsberg Skisenter utvikler mangfoldet i tilbudet til 

snowboardkjørere, herunder et riktig vedlikehold av SBX løype og park for 

alle aldersgrupper 

19. Sikre at Norges brettforbund tilbyr aktivitetstilbud til kjørere i alle årsklasser 

og bistår i trenerutvikling 

20. Skaffe utstyr for barmarks- og vintertrening 

 

Instruksjon og trening 

Trening (Sted, tid, deltakelse med mer) 

Høsten 2019 har det vært gjennomført innendørs trening i Idrettshallen i 

Kongsberg. Vi har ingen treningsarena for snøbrettkjørerne med godt nok og 

egnet utstyr. For mye av treningstiden benyttes til å rigge opp/ned utstyr. Det 

var generelt bra oppmøte på kids- og ungdomstreningene. Vi hadde tilgang på 

hele idrettshallen i Kongsberg.  

Gruppe Sted Tid 

KIDS (6-12 år) Idrettshallen Mandag 17:30-19:00 

Yngre Junior/Junior/Senior Idrettshallen Mandag 19:00-20:30 
 

Trening i Idrettshallen består av lek, trampoline, trampett, airtrack og diverse 

apparater. Idrettshallen lånes gratis fra Kongsberg Kommune.  

Trening på snø/vinter foregår i Kongsberg Skisenter, Funkelia. Det har 

vært delt inn i følgende grupper: 

- KIDS (flere grupper etter alder og ferdighetsnivå) 

- Ungdom (to grupper etter ferdighetsnivå og interesse) 

- Jentegruppe ”Silvergirls” (tilbud kun til jenter) 

- Profesjonelle utøvere og utøvere i utdanning andre steder 

(Idrettslinje/HSG/NTG) trener normalt ikke med klubben, men 

med sitt respektive tilbud/landslag. 

 

Gruppe Sted Tid 

KIDS / Nybegynnere Barnebakken Tirsdager 18-20 

KIDS 2 Barnebakken/Skisenteret Tirsdager 18-20 

UNGDOM (Y.Jr/Jr) Skisenteret Mandag 18-21 

UNGDOM (Y.Jr/Jr) Skisenteret Onsdag 18-21 

Jentegruppe Skisenteret Torsdag 18-21 

KONKURRANSE (utvalg) Skisenteret Torsdag 18-21 
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Trenere/ Instruktører (lønnet) 

Klubben har i sesongen 2018/19 hatt 21 trenere høst og vinter. En trener har 

mottatt oppsigelse fra klubben. Alle trenere har tilbud om kompensasjon/lønn 

for arbeidet i kontrakten sin. Matias Evensen Bråthen har vært hovedtrener til 

og med sesongslutt i juni. Fra og med ny sesongstart i august har Christian 

Ruud Myhre vært ansatt som hovedtrener.  

 

Arrangementer 

Internasjonale 

Ingen 

 

Nasjonale 

SS Norgescup 5. januar 2019 (Vierli). Vi var kun tildelt en dag. Dette opplevde vi 

som uhensiktsmessig på grunn av forflytning av materiell og 

kostnads/inntekstsbildet. 

 

SBX Norgescup 6. - 7. april 2019 (Kongsberg). Pengepremien var halvparten av 

det som premien var for øvrige NC. Dette bør vi jobbe med – søke støtte til 

premier for arrangementet? 

 

Klubbrenn 

BigAir og SBX ble arrangert på treningskvelder. Liten oppslutning i 

konkurranseklassene. Mange kids. 

Andre arrangement/ aktiviteter 

 

Kongsberglekene med ca. 50 deltakere i alderen 6-12 år. En dag med 

diverse øvelser og aktiviteter. Grillpølser til lunsj. Deltakere både fra 

Kongsberg og Geilo. 

Tradisjonell sesongavslutning med Sørperenn ble gjennomført 1. mai. Ca. 

80 deltakere i rennet. Vi vurderte å avlyse arrangementet da det var regn 

og vått! 

Crosscamp ble arrangert for andre gang. Ola Rudi og Christian Ruud Myhre 

var instruktører. I alt 35 deltagere lærte å bruke brettet bedre og lese løypa 

for å skape fart. På kvelden var det sosialt arrangement. 
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Vi arrangerte parkbyggerkurs 19. mars i samarbeid med Norsk tipping og 

Brettforbundet. Skisenteret og Freestyleklubben ble invitert og tilsammen var 

vi ca. 30 deltagere. 

Oppstart sesong 19/20 ble gjennomført på Norsjø 16. august. 

Salgskveld med Intersport og Epic ble gjennomført i november. Inntil 25% 

rabatt for medlemmer på utstyr. 

Foreldremøter 14. Oktober 2019 

Silvergirls 

Silvergirls har også i 2019 vært en aktiv jentegruppe. Silvergirls har nå en 

stor overvekt av KIDS-jenter, men med tilvekst i yngre juniorklassen. Det er 

ca. 45 aktive Silvergirls i klubben. De har hatt egne jentetreninger sesongen 

18/19, ca hver tredje uke, i tillegg til de vanlige treningene. 

Silvergirls fikk gleden av å møte Silje Norendal og Tina Steffensen i romjulen 

2019. De er flotte forbilder for Silvergirls, og det er verdifullt for jentene å få 

møte dem. 

Andrea Rue, en av de eldre Silvergirls-jentene, er trener for kids både i 

vintersesongen, og under barmarkstrening. Det er motiverende for de 

yngre jentene. Det er god rekruttering til Silvergirls, og den sosiale delen er 

svært viktig for å opprettholde det gode samholdet i gruppen, på tvers av 

alder. 

Klubbturer: 

KIDS Camp til Vierli 

KIF Snowboard arrangerte KIDS Camp april 2019 for niende året på rad, for 

klubbens medlemmer i alderen 6-12 år og deres foreldre. Som i fjor gikk årets 

tur til Vierli og egne trenere, inkludert hovedtrener, var hyret inn for å stå for 

opplegget. Det ble ok påmelding til camp’n med 19 utøvere på Camp Vierli. På 

kvelden var det skateboard og annen moro. Arrangementet kjøres til selvkost. 

KIDS Camp har etablert seg godt og alle som har deltatt vet at det er et bra 

arrangement for kidsa, men vi ser at det blir vanskeligere å få med deltagere. 

 

Utnevnelser sesongen 2019 

Silje Norendal ble av Norges snowboardforbund tildelt pris for beste 

kvinnelige utøver. KIF snowboard ble under snowboard awards 

nominert til utmerkelsen «Årets klubb». 
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Kongepokal tildeles av egen komite under snowboard NM. I 2019 ble den tildelt Tina 

Steffensen. Det var andre gang Tina mottok denne, og 9. gangen den gikk til en utøver fra KIF 

snowboard. 

 

Viktige hendelser som kommer i 2020 

Klubben søkte om å få arrangere ett Norgescup renn, Slopestyle, Vierli og om 

å få arrangere Norgescuprenn og NM i snowboardcross. Det er besluttet at 

NM SBX blir på Kongsberg! 

Gjennomføre SBX Camp på Kongsberg inkludert parautøvere. 

Etablere para-aktivitet fra og med september 2020 og opprette rollen 

inkluderingsansvarlig i undergruppe. 

 

Satse på bred rekruttering i alle alderstrinn, gutter og jenter. Overgangen 

mellom kids og yngre junior er kritisk og må ha spesiell oppmerksomhet. 

Må jobbe for å beholde de vi har både på gutte- og jentesiden.  

Videreføre jenteprosjektet ”Silvergirls”. Samling med Silje og Tina 1. juledag. 

Gjennomføre tiltak for gutter yngre junior og junior for å skape mer samhold 

og heve nivået noe.  

Arrangere samlinger/klubbturer for de ulike aldersgruppene. 

Glede oss til å ha deltagere i nasjonale og internasjonale konkurranser i 2020. 
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Kongsberg IF - Sykkel 
Aktivitet 

Landevei -Voksne 

• Tirsdag  - Fellesturer. 
• Torsdag - Rullekjøring eller rolig tur. 
• Søndag - Rolig tur. 

 
Felles oppmøte alle gruppene. 
Noen treninger delte gruppene seg. 

 
KIF - Stisykkelgruppe for barn 

• Fokus på lek og basisferdigheter på sykkel 
• Treningen har hovedsak foregått på Madsebakken 
• 38 gutter og jenter  

 
Tour of Norway – Lørdag, 1 juni-2019 

• Ble gjennomført knirkefritt med 13 vakter fra KIF Sykkel 

Tour of Norway for Kids – Torsdag, 13 juni 2019 

• 582 sykkelglade barn, i alder 0 til 15 år  
• Meget bra arrangement for mange barn i Kongsberg 

 
Sesongen 2019/ 2020 

• Spinning iverksatt 1/10-2019 – 31/3-2020 
• KIF Sykkel betaler for 20 plasser  

 
Idrettslige resultater  

KIF Sykkel styre 

• Hans Tommy Wilhelmsen Styreleder      
• Arne Elsetrønning   Nestleder/ Økonomi  
• Børre Løkenhagen             Styremedlem  
• Mats Hansen                         Web/ FB & sekretær   
• Petter Arne Mikalsen     Barneidrettsansvarlig  

Antall styremøter avholdt: 6 styremøter 
Hovedfokus har vært følgende 

1) Oppdatert medlemsregisteret 
2) Planlegge og gjennomføre ToN & ToNfk 
3) Iverksette treningsaktiviteter for landeveissykling 

 
Økonomisk status 2019 

• Driftsinntekter  =kr 75.017 

• Driftskostnader =kr 20.516 

• Driftsresultat   =kr 54.501 

  

• Balanse Inngående =kr 300.168 og Utgående kr 355.512 
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Medlemstall 
 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner 0 4 0 0 9 13 

Menn 0 29 6 1 76 112 

Totalt 0 33 6 1 85 125 

 

Medlemsutvikling 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Kvinner Ukjent  Ukjent Ukjent 6 13 

Menn Ukjent Ukjent Ukjent 85 112 

Totalt Ukjent Ukjent Ukjent 91 125 

 

 

 


