ÅRSBERETNING FOR KIF ISHOCKEY
2020

Denne årsberetningen dekker sesongen 2020-2021, mens årsregnskapet dekker
kalenderåret 2020. Dette er i henhold til Ishockeyforbundets egne rutiner.
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1. Organisasjon
1.1

Kontaktinformasjon KIF Ishockey

Lars Kveseth (Styreleder)
Kongsberg IF – Ishockey (GR06040011340)
Postadresse:

Idrettsveien 4, 3617 Kongsberg

Besøksadresse:

Numedalsveien 80

Postnummer:

3612

Kontonummer:

2291.17.79998

Telefon:

930 57 294

Telefax:

-

E-post:

Lars.kveseth@kongsbergidrettsforening.no

Hjemmeside:

www.kongsbergidrettsforening.no

Stiftet dato:

1957
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1.2

Styret

Styreleder

Lars Kveseth

Nestleder
Lars Ingebrigtsen

Økonomiansvarlig
Vibeke Andersen

Sekretær

Herdis Lia

Sportslig leder
Dan Fredrik Heistad

Sportslig leder yngre
Rune Gotfredsen

Styremedlem
Tore Langmoen

Styremedlem

Pål Martin Eid
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1.3

Lagledere

Lag

Navn

Tlf.

Mail

Skøyte- og
ishockeyskolen
U8
U9
U11

Rune Gotfredsen
Kristian Kveseth
Rune Gotfredsen
Magnus Mattson

Rune.Gotfredsen@argossolutions.no
kristian.kveseth@gmail.com
Rune.Gotfredsen@argossolutions.no
magnusvictormattsson@gmail.com

91 66 94 21
41 25 16 85
91 66 94 21
90 12 03 53

U13
U14
U18
A-laget

Odd Strand
Anna Kajsa Bjarheim
Jon Å Rø
Dan Fredrik Heistad

strand.odd@outlook.com
anna-kajsa@bjarheim.com
jaarva@online.no
danf.heistad@hotmail.com

98 26 33 37
98 83 56 59
95 25 77 17
91 74 12 54

1.4

Trenere

Lag

Navn

Tlf.

Mail

Skøyte- og
ishockeyskolen
U8
U9
U11

Kine Gotfredsen
Dan Fredrik Heistad
Torgeir Johannessen
Peter Bjarheim

kine-g@ebnett.no
danf.heistad@hotmail.com
Torgeir85@ebnett.no
pjb@bjarheim.com

91 74 12 54
45 23 56 35
99 28 58 51

U13
U14
U18
A-laget

Christian Storfossene
Jan Helge Mathisen
Vegard Gran
Nicholas Baekken

Christian.Storfossene@gmail.com
Janhelge.mathisen@hotmail.com
Vegard@bergdahl.no
nicolb@live.com

99 42 75 44
92 01 83 46
47 75 99 33
41 54 00 47

1.5

Trening og Arrangementer

Årets sesong har vært sterkt preget av Covid-19 pandemien, og vi har dessverre ikke hatt
mulighet til å opprettholde det aktivitetsnivået vi har planlagt for. Vi har laget en Korona
håndbok som beskriver hvordan vi skal gjennomføre smittevern i klubben slik at vi kan
redusere sjansen for smitte i lagene og klubben vår så mye som mulig. Så langt må vi si vi har
lykkes med dette da vi ikke har hatt et eneste smittetilfelle. Fortsett med å respektere de
tiltakene som er nødvendige for å holde smitten unna.
KIF Ishockey trener på is i Kongsberghallen. Vi har i år fortsatt samarbeidet på tvers av
lagene ved at spillere som har ønsket mer trening har fått mulighet til å delta på de andre
lagene sine treninger. Dette er i henhold til klubbens policy om hospitering. Det vil si at det er
trenerne på begge lag som avklarer hvilke spillere som skal delta på de ulike lags treninger.
F.eks. U18 spillere har fått deltatt på A-laget sine treninger.
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Vi har dessverre ikke noe damelag i år. Frafallet var stort blant annet pga studier og
militærtjeneste slik at det ikke var grunnlag for eget lag i KIF. Man forsøkte å samarbeide
med Ringerike, men Korona situasjonen og treningstider gjorde det dette vanskelig å
gjennomføre. De spillerne som likevel var igjen har trent noe med blant annet U14.
Istidkalenderen ble det jobbet mye med fram til sesongstart 2020 for å få til et treningstilbud
som ikke bare skulle være sportslig tilfredsstillende, men også økonomisk forsvarlig. Dette
innebar at vi måtte inngå noen kompromisser hvor flere av lagene har hatt delt på isflaten. I
tillegg kom Kongsberghallen med noen føringer med hensyn på tidspunkter vi måtte forholde
oss til.
Det vil alltid være ønske om så mye istid som mulig, og styret mener vi kom fram til en god
løsning for denne sesongen. Vi gjør en evaluering etter sesongen for å se om dette kan gjøres
bedre for neste sesong.
KIF skøyter hadde treninger fram til begynnelsen av desember, og skal også neste sesong ha
istid før jul, til de får natur is på Idrettsparken. Så dette må tas med i kabalen.
Vi har fått i gang en jentegruppe i år som Tine Reiten og Mari Mathisen har vært primus
motor for. Det har vært en fin gjeng på ca. 15 deltagere i alderen 9-12 år. De har hatt trening 1
time på mandager fra 1800 til 1900. Det vil si de har fått ca halve isflaten fra U13 og U14.
Dette har fungert helt fint. Dette egne jentetilbudet har vært en stor suksess, og vi ønsker at
denne gruppa skal få etablert seg og veldig gjerne øke i antall i de kommende sesongene.
Derfor har vi som intensjon å gi jentene mer fokus i tiden framover.
For å ha et så godt tilbud som mulig har vi i klubben hatt Korona-vakter ifbm åpen hall
tilbudet til Kongsberg kommune. Dette har vært en dugnad som har gått på omgang i lagene,
og har gjort det mulig å gjennomføre åpen hall i vår sesongen. Åpen hall er en meget viktig
rekrutteringsarena og det har derfor vært prioritert å få gjennomført.
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Treningsplan sesongen 2020-2021.
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2. Årsrapporter fra lagene
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U18 – Motivasjonsdag på Tufte Gård
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3. Sportslig utvikling
3.1

Målvakter

Igjen så har det pga Covid-19 pandemien vært vanskelig å få gjennomført noen
treningssamlinger. Vi ønsker å opprettholde fokus på å utvikle keepere i samarbeid med
regionen som har noe mer ressurser som vi kan utnytte.

3.2

Rekruttering

Det har vært planlagt å gjennomføre flere aktiviteter ifm rekruttering:
-

Stand på Barnivalen (Kongsberg Jazzfestival)
Rekrutteringsdag på Krona i regi Kongsberg kommune
Aktivitetsdag i hallen før sesongstart

På grunn av Covid-19 pandemien har alle disse tiltakene blitt avlyst.
Til tross for dette har vi klart å holde hockeyskolen i gang, og har hatt veldig god aktivitet.
Vi ser gode resultater av dette arbeidet på rekrutteringen i år. Denne sesongen har vi hatt 40
deltakere fordelt på hockeyskolen og U8 mot 34 i fjor. En pen økning på ca 18%. Vi må jobbe
med å få disse til å fortsette, og fortsette det gode arbeidet som blir gjort i
rekrutteringsøyemed.

3.3

Dommere

Klubben har hatt 6 aktive dommere denne sesongen:
Frode Saga, Erik Fredriksen, Eirik Olsen, Mads Mikkelsen, Vetle Gjerpe og Julian Nygård.
Eirik, Mads, Vetle og Julian er klubbdommere, og har dømt kamper for klubben for de yngste.
Vetle er blitt godkjent som regionsdommer, og kan være med å dømme opp til U14. Han har
fått prøvd seg som linjedommer på U18 treningskamp.
Erik er forbundsdommer, og klubbens dommeransvarlige, og har dømt for klubben de
hjemmekampene han har anledning til.
Frode er forbundsdommer og har dømt hjemmekamper for klubben i tillegg til andre
dommeroppdrag. Frode er også med i toppdommergruppen.
Klubben er helt avhengig av at vi kan stille med egne dommere for å holde dommerutgiftene
så lave som mulig, derfor oppfordres det til at flere spillere tar dommerkurs.
Både Frode og Erik kan arrangere kurs slik at vi kan utdanne flere klubbdommere.
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Ërik holdt klubbdommerkurs tidlig i sesongen hvor U14 og U18 spillere har deltatt, og vi har
nå flere unge dommere som kan få bryne seg når det igjen åpner for kamper.

3.4

Trenere

Et viktig bidrag til både sportslig utvikling og for å holde kostnader nede er å rekruttere
trenere blant klubbens spillere og andre lokale krefter med erfaring fra ishockey.
Denne sesongen har flere spillere fra A-laget igjen tatt på seg treneransvar: Christian
Storfossene, Jan Helge Mathisen og Nicholas Baekken er alle aktive på A-laget.
Klubben har flere aktive som har trener I kurs (6-7 aktive). Flere av disse ønsker trener II
kurs. Videre er det ønskelig at flere trenere også gjennomfører keeper spesifikke kurs.
Det er også en aktiv som ønsker trener III kur.
Vi i styret ønsker å gi de aktive spillerne og andre som tar treneransvar et utdanningstilbud
som skal heve kompetansen. Det oppfordres til at alle med trenerroller til å delta på trener 1,2
og/eller 3 kurs ihht klubbens målsetninger.

4. Økonomi/Regnskap
Regnskapet for 2020 viser et stort overskudd på 152.760kr. Isolert sett er dette et veldig bra
resultat, men det skyldes bortfall av aktivitet som er noe vi ikke ønsker. Høstsesongen forløp
nesten som normalt, med en del kamp aktivitet og tilnærmet normal trening. I vår sesongen så
langt, ut februar, har så langt alle kamper blitt avlyst. A-laget har ikke hatt anledning til å verken
trene innendørs eller spille kamper.
Noen kommentarer til årets regnskap:
På grunn av Covid-19 pandemien har vi mistet våre felles dugnader, sommerfest/julebord, som
har gitt oss gode inntekter. Vi har søkt om støtte for bortfall av dugnadsinntekter, og har lykkes
med å få så mye som regelverket har tillatt.
For mer detaljert oversikt over gruppas økonomi viser vi til vedlegg regnskap og balanse for 2020.
Styret har for 2021 budsjettert med et overskudd og ønsker å fortsette og bygge opp igjen noe av
den egenkapitalen vi har benyttet de siste årene. Vi håper at høstsesongen kan gå som normalt,
men det er fortsatt uvisst om det vil bli restriksjoner som kan påvirke klubbens økonomi.
Vi ønsker å sørge for at årets overskudd kan gå til økt treningsaktivitet på isen.
Styret reviderer budsjett for kommende sesong (2020/2021) etter samtaler med lagledere og
trenere i møte/workshop før sesongstart høsten 2021. Det er viktig å avstemme ambisjoner hos de
respektive lag opp mot budsjett.
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4.1

Sponsorer

Det er avgjørende for klubben med fokus på å få flere sponsorer. Det har gitt resultater, selv
om det fortsatt er både plass og behov for flere sponsorer. En standardavtale på vantreklame
har forenklet dette arbeidet. Det er flere både i styret og i klubben som har bidratt til å signere
avtaler. Vi har også hatt sponsoravtale om is-reklame med 2 av våre sponsorer. På isen er det
også ønske om, og plass til, flere sponsorer som man kan arbeide videre med mot neste
sesong.
Alle medlemmer i klubben, med eller uten verv, oppfordres til å bidra med å få flere
sponsorer til å signere vantreklame slik at vi fyller de ledige plassene på vantet.
Ta kontakt med en av oss i styret for informasjon om avtaler.
Følgende har hatt sponsor og/eller vant avtale med KIF Ishockey i 2020/21.
Firma
Carlsen Fritzøe
Abicon Elektro
LC Consulting AS
Expendia Moduler AS
Rentx AS
RIIS Bilglass
Jarle Sætra AS
Argos Solutions
Ekspressdekor
Kongsberg Terotech AS
Forenede Montører AS
Sandsvær Vask og Rens
Muremester Fjeldheim og Knudsen
Carlsen Fritzøe
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4.2

Stiftelsen Kongsberghallen

Samarbeidet med Stiftelsen Kongsberghallen har også i år fungert svært godt. Det har vært,
og er, en god dialog preget av korte beslutningsledd som resulterer i at vi får utrettet mye på
kort tid. Avtalen om leie gikk ut i desember 2020, og vi er i dialog med Kongsberghallen om
å signere en avtale. Kontrakten inneholder blant annet hvilke områder vi leier, husleie og
strømpriser. I tillegg inneholder den når og hvordan vi skal planlegge treningstider kommende
sesong, rettigheter og bruk, samt sponsor og reklame områder.
Hallen har fortsatt vedlikeholdsbehov noe som dusjfasilitetene tydelig viser.
KIF Ishockey håper på en kontinuerlig forbedring av ishallen for å opprettholde et trygt og
godt tilbud.

5. Styrets strategi og fokus 2020
Det ble i 2020 avholdt 11 styremøter f.o.m. januar t.o.m desember. Årlig møte vil bli avholdt
25. februar 2021. Pga smittevernsrestriksjoner vil årlig møte arrangeres digitalt.
Året har bydd på store utfordringer ifht Covid-19 pandemien. Alle kamper i vårsesongen til
og med mars ble kansellert. Hva som skjer videre er fortsatt usikkert.
Oppstart på høstsesongen har vært tilnærmet normal for lagene med spillere under 20 år. Alaget har dessverre vært hardt rammet med kansellerte treninger og kamper.
Erik Fredriksen er klubbens dommeransvarlig, Jørn Raimond Andersen fortsetter i rollen som
materialforvalter, Britt Larsen ansvarlig for fakturering og Helle Hansen som hjemmeside og
sosiale medier-ansvarlig.
Styrets strategi for denne perioden har vært å jobbe videre med å styrke den økonomiske
situasjonen i klubben, med et 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. Vi fikk tildelt 75.000kr fra Sparebank1 gavefondet for lydanlegg i hallen, og det er i full
drift til glede for alle som er i hallen.
Rekruttering har vært, og vil være, en høyt prioritert oppgave. Denne sesongen stilte vi i
utgangspunktet lag i regionscupen (U8, U9 og U11), U13, U14, U18 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 års trinn helt opp til seniornivå, og øke
rekrutteringen. Vi har anskaffet 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 alltid 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.
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Nå som region Viken Vest er blitt etablert har vi 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. Jeg håper inderlig
at vi klarer å holde på medlemmene våre til tross for all uvissheten vi opplever nå om dagen.
Regnskapet for 2020 viste et stort overskudd. Inntektssiden er noe uviss, og vi må påregne
utfordrende sponsor og reklame inntektsmuligheter. Å holde på, og rekruttere nye dommere er
en viktig forutsetning for å holde dommerutgiftene så lave som mulig.
Styret har fortsatt jobbet med klubbhåndboken 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 felles 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 tilslutt 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
Kongsberghallen avtalte antall timer for kommende sesong i henhold til kontrakten. Det vil si
at vi leverte inn et førsteutkast innen påske 2021. Dette dannet grunnlaget for 2021/2022
sesongen.
Styret vil tilslutt benytte anledningen til å takke alle for innsatsen i dette som har vært et
særdeles spesielt år. Vi er veldig glade for at vi har hatt mulighet til å opprettholde tilnærmet
normale treningstilbud, med de nødvendige og pålagte smitteverntiltakene. Det har vist seg å
nytte, for vi har ikke hatt noen tilfeller av smitte i noen av lagene våre. Det viser at den
innsatsen som er lagt ned har gitt resultater.
For neste sesong vil vi fortsette å fokusere på sunn økonomi og rekruttering. Vi vil også jobbe
videre med å styrke det sportslige tilbudet via samarbeid med NIHF med blant annet en
sportsplan og Regionen med trenerutdanning. Fair Play aktiviteter skal synliggjøres og det vil
bli en prioritert oppgave i styret.
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.
Lars Kveseth
Styreleder KIF Ishockey
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Vedlegg 1: Resultatregnskap og balanse
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