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Organisasjon
Styrets sammensetning 2020
Leder

Hege Steffensen

Nestleder/Sportslig ansvarlig

Vera Hegge. Overtok etter Signe Kristiansen 6/2020.

Kasserer

Mette Kjærnet Udø. Overtok etter Marit
Berdal 6/2020.

Sekretær

Siri Teksle

Styrets undergrupper i sesongen 2020:
Marked- og sponsoransvarlig

Mona Sukke

Arrangementsansvarlig

Thomas Rue

Arrangementsansvarlig NK

Anders Ruud

Turkoordinator

Vera Hegge

Materiellansvarlig

Tormod Johnsen

Dugnadskoordinator

Marita Løite Nybroen. Overtok etter Kaja
Steen og Silje Stenberg 6/2020.

Medlemsinfo/web

Jostein Nymoen

Trener- og treningsansvarlig

Dagfinn Engemoen. Overtok etter Ketil Flom
6/2020.

Inkluderingsansvarlig

Kaja Steen

Jentekontakt

Vera Hegge. Overtok etter Therese Biti-Johansen
6/2020
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Oppnevnte tillitsmenn, utvalg mv.
Valgkomité: Signe Rue og Therese Biti- Johansen
Revisor: Ikke påkrevet

Styrets beretning
Antall betalende medlemmer pr 31.12.2020 var 96 stk. Dette er stor nedgang og skyldes
både nedstengninger som følge av covid19-pandemi og rydding i lister! Vi har i 2020 byttet
medlemssystem to ganger! Først til Rubic, etter vedtak i KIF-hovedforening sitt styre, 2019.
Deretter til Spond. KIF-hovedforening har nå besluttet at alle undergrupper skal bruke
Spond fra og med januar 2021.
Åtte (8) styremøter er gjennomført i 2020. Coronapandemien har gitt oss utfordringer i
forhold til å gjennomføre planlagte aktiviteter og kjerneoppgaver.
Snowboardgruppa har vært representert i KIF-hovedstyre, kontrollkomiteen for
Brettforbundet (Marit Berdal), KIF sin anleggskomite (Per Ole Gravningen), diverse møter
i Brettforbundet og i utvalg for medlemssystem hos KIF. Klubben gjennomførte foreldre/informasjonsmøte med foreldre for utøvere i aldersgruppen 6- 12 år og ungdomsgruppa.

Målsetting for 2020 med beskrivelse av måloppnåelse:
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
Klubben gikk med overskudd (kr. 322.326, -). Det har vært stort fokus på å øke inntektene til
spesifikke aktiviteter og grupper. Det er avsatt midler til aktivitet for kids, ungdom og para
utøvere. Klubben har en sunn økonomi.
2. Arrangere Norgescuprenn i freestylegrener (Big Air, Slopestyle) og boardercross (SBX)
Klubben arrangerte NM i SBX, samt tre (3) norgescuprenn; 1 x SBX (Kongsberg) og 1 x SS/1
x BA (Vierli).
3. Vurdere arrangement i banked slalom. Ser økende interesse.
Banked slalom er ikke gjennomført. Grenen er populær, kan øke rekruttering og gi økte
inntekter.
4. Arrangere 2-3 klubbrenn
Ett (1) klubbrenn ble arrangert i SBX. Planlagt klubbrenn Big Air 17. mars ble kansellert
grunnet nedstenging.
5. Arrangere crosscamp
Klubben arrangerte crosscamp for deltagere fra 12 år og eldre 15. Februar
6. Motivere, aktivisere og inkludere foreldregruppa bedre
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Klubben har involvert foreldregruppa blant annet gjennom NC og NM. Foreldre ble invitert til å
delta på snowboardtrenerkurs for nybegynneropplæring. Seks (6) foreldre deltok. Foreldre er
også oppfordret til å delta på trening som «heishjelpere» og følgekjørere. Fire (4) foreldre
deltok på paratrenerkurs.
7. Trenere: må utvikles og beholdes, nye trenere må rekrutteres
Christian Ruud Myhre har også i 2020 vært engasjert som hovedtrener. Han har nå mer
erfaring og viser mer trygghet i rollen. Høsten 2020 fikk vi tilskudd av fem (5) yngre
trenere. Alle er selv aktive utøvere. Trenerne har fått tilbud om flere kurs. Mange har
benyttet seg av dette, og vi er glade for den kompetansen det bidrar til i klubben.
Trenerutdanning og trenerrekruttering bør jobbes videre med. Forhold rundt forsikring
av trenere er avklart (felles forsikring i KIF).
8. Tilrettelegge for at juniorer og seniorer skal få bedre vilkår for å delta i internasjonale
konkurranser.
Kr. 30 000,- ble budsjettert i 2020 til støtte for kjørere (og reiseledere) som ville
konkurrere nasjonalt og internasjonalt, eller delta på treningssamlinger/camper. 4
kjørere og en foreldre (reiseleder) søkte om kjørerstøtte. Styret delte totalt ut kr.
30 000,- Dette er et godt tiltak for å redusere kostnaden for de som ønsker å
representere klubben i arrangement.
9. Klubben skal videreføre rekruttering og satsing på jenter, prosjekt Silvergirls
Jentesatsingen er videreført og «Silvergirls» er en fin kjerne med jenter. Mange kids-jenter!
Kick off ble planlagt på Snø i november, men måtte avlyses grunnet COVID. Første samling
med jentene ble den tradisjonelle 1. juledagsamlingen. Her ble Nora Ulrikke Andresen og Tina
Steffensen med som trenere, og jentene koste seg både i bakken og med verdens beste
kanelboller inne etter kjøring. Hvordan det skal organiseres for yngre/eldre utøvere og
kostnadsbildet, bør jobbes videre med. Hvordan kan foreldre involveres i større grad? Hvilke
øvrige aktiviteter kan vi gjennomføre for gruppen?
10. Opprette egen gruppe for gutter med søkelys på det sosiale
Det ble besluttet i styremøte at den sosiale gutteaktiviteten kan legges inn under arbeidet med
generelt økt fokus på ungdomsgruppa. Se punkt. 12.
11. Legge til rette for snøbrettrelatert aktivitet, for eksempel foto- og redigering kvelder
Ikke initiert i 2020.
12. Tilrettelegge for at det skal være attraktivt å fortsette i KIF snowboard som yngre
junior/junior
Rammebetingelser for ungdomsgruppe er skissert, og det søkes kontinuerlig midler for
aktivitet til disse utøverne. Det sportslige tilbudet ble utvidet med gratis klubbkjøring på Snø,
en gang per uke i perioden september til desember. Planlagte turer (Dombås og Folgefonna)
ble kansellert grunnet covid-19. Overgangen fra kids til ungdomsgruppa er sårbar, og det bør
vurderes konkrete aktiviteter/treninger for utøvere som ikke ønsker å konkurrere, for eksempel
crosstrening.
13. Treningstur(er) til halfpipe i Tryvann, hvor trenerne organiserer opplegget
Det ble ikke gjennomført treningsturer til Wyller da samfunnet stengte ned og halfpipe-NM ble
kansellert. Pipekjøring er en morsom aktivitet hvor basisferdigheter utvikles. Det bør derfor
gjennomføres trening i pipe i 2021 om mulig.
14. Klubben skal arrangere Kongsberglekene for aldersgruppa 6-12 år
Kongsberglekene ble kansellert grunnet nedstenging.
15. Klubben skal arrangere kids samling på egnet sted
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Kids Camp på Vierli ble en suksess for de som deltok.
16. Klubben skal arrangere junior camp på egnet sted utenfor Kongsberg
Det ble ikke gjennomført juniorcamp (Fonna, Dombås) grunnet covid-19.
17. Arrangere motivasjonskjøring med egne landslagsutøvere
Det ble gjennomført Silvergirlsaktivitet med Tina. Silje har vært skadet store deler av
sesongen. Sikre kilder sier at Ståle Sandbeck elsker kanelbollene i skisenteret vårt ... Det kan
jobbes videre med å innhente profilerte kjørere utenfra til motivasjonsaktivitet.
18. Sikre at Kongsberg Skisenter utvikler mangfoldet i tilbudet til snowboardkjørere, herunder
et riktig vedlikehold av SBX-løype og park for alle aldersgrupper
Samarbeidet med daglig- og operativledelse i skisenteret har fungert bra. Skisenteret lagde
strålende SBX-løype til NC og NM. Parken var ok, men det var fortsatt potensiale for
bedring. Shapecrew var leid inn som parkbyggere. Dialog mellom KIF snowboard,
freestylegruppa og skisenteret om tiltak for bedring har gitt resultater inn i ny sesong (2021).
19. Sikre at Norges Brettforbund tilbyr aktivitetstilbud til kjørere i alle årsklasser og bistår i
trenerutvikling
Brettforbundet har gjennomført tre (3) møter med klubbene og NC, NM og annen aktivitet
er evaluert. Vi synes det er bedret oppfølging av breddeaktivitet, og vi har fått tilbud om
ulike typer trenerkurs fra Brettforbundet i 2020, og videre inn i 2021.
20. Skaffe utstyr for barmarks- og vintertrening
Vi kjøpte inn småmateriell til innetrening. Det bør lages en oversikt på utstyr vi eier for
innetrening, og «ønskeliste» slik at vi har en prioritet for innkjøp.
21. Tilby aktivitet for parautøvere
Sesongen 2020/21 har vi en egen inkluderingsansvarlig i styret. På grunn av pandemi har det
ikke opplevdes trygt å igangsette aktivitet som krever nær, en til en, kontakt. Intensjon om
oppstart av paragruppe videreføres!

22. Utarbeide klubbhåndbok
KIF hovedforening skal utarbeide klubbhåndbok for idrettsforeningen. Denne vil være førende
for hvilke beskrivelser vår klubbhåndbok skal utformes. Arbeidet med å innhente og utarbeide
snowboardrelaterte rutiner etc. er påbegynt. Dette utføres fortløpende. Årshjul er utarbeidet.
23. Innarbeide det nye medlemssystemet, Rubic (fakturering, påmelding arrangement og
registrering medlemmer)
Utført og konvertert til nytt system, Spond. Vi opplever at Spond gir oss bedre oversikt over
medlemmer og treningsgrupper. Løsningen benyttes også til kommunikasjon. Derfor er ikke
fb-gruppene for kids og yjr/jr/sr aktive lengre.
24. Innhente og utarbeide oversikt på eiendeler, disposisjoner og avtaler
Ikke gjennomført. Styret anbefaler at dette gjennomføres våren 2021. Dette bør inkluderes i
vår klubbhåndbok.
25. Sikre at det jobbes for utbedring av anlegg for inne- og utetrening
Det er nedsatt en anleggskomite som har utarbeidet situasjonsrapport for idrettene i KIF.
Komiteen jobber videre med basishall som hovedfokus. Vi er involvert, og arbeidet fortsetter i
2021. Skimore Kongsberg ble tilbudt å «hoste» airbag for Brettforbundet og Skiforbundet,
men takket dessverre nei.
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Sponsor- og inntektsbringende avtaler/tilskudd
Det er utført et stort og viktig arbeid med oppfølging av avtaler, både gjeldende og opp
mot mulige sponsorer.
Når det gjelder nye sponsorer, så er erfaringen de siste sesongene at det er krevende for en
liten klubb å få napp hos nye støttespillere. Generelt kan vi si at det har vært vanskelig å få
de helt store summene fra enkeltbedrifter, men at vi i stor grad opplever positive
tilbakemeldinger ved forespørsel om støtte i form av rabatter ved innkjøp, og tilskudd til
bespisning for funksjonærer og deltakere under arrangement.
Kongsberg skisenter har sponset klubben med sesongkort til trenere og styremedlemmer,
samt ved behov i forbindelse med arrangement. Ny avtale for 2021 er etablert der trenere
fortsatt vil motta årskort. Styret tildeles tre (3) kort.
KIF Snowboard retter en stor takk til sponsorer og samarbeidspartnere i 2020:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

GKN Aerospace
Kongsberg Gruppen
Kongsberg Skisenter/Skimore Kongsberg
Intersport Kongsberg
PK Hus
PK Eiendom
PK Regnskap
AG Entreprenør
Roys Selskapsmat
Fattigmann
Bergene Holm
Håkonsen & Sukke landskapsentreprenører
Kongsberg entreprenør
Murmester Dag Arne Nilsen, avdeling Kongsberg
Rauland skisenter
Spar Rauland
Meny Sandsvær
REMA 1000, Dyrmyrgata
Carlsen Fritzøe, avd. Kongsberg
Høyt og lavt
Release dans og trening AS

Roys selskapsmat har nå lagt ned sin drift, og klubben takker for mange års godt samarbeid!

Vi har til enhver tid aktive søknader på tildelinger fra legater, stiftelser, fond o.l. Tildelinger i
2020:

Sparebankstiftelse DNB. Tildeling av midler til startgate, kr. 224.000,Sparebank 1 BV. Tildeling av midler til PA-anlegg, kr. 50.000,Kongsberg idrettsråd. Tildeling para-aktivitet, kr. 60.000,Isachsen entreprenører. Midler til ungdomssatsning, kr. 10.000,BUFDIR. Inkluderingsmidler, kr. 80.000,7

Sparebankstiftelse DNB. Familiedag innvielse av startgate, kr. 20.000,Trygve Gulbrandsens minnefond. Midler til para-aktivitet, kr. 20.000,Lotteri- og stiftelsestilsynet, coronatilskudd, kr. 37.000,P4. Til ungdomssatsning. Kr 50.000,Sparebank 1 BV. Til å opprettholde aktivitet for ungdom i coronaperioden (SNØ), kr. 80.000,Glitre energi. Treningsvester/bånd, kr. 10.000,-

Dugnad
Alle arrangement i regi av klubben er avholdt med dugnad. Det har vært stor aktivitet og
mange utfordringer knyttet til avvikling og deltakelse fra dugnadspersonell. Den største
utfordringen er knyttet til at alle dugnadsvakter skal dekkes opp av foreldre og trenere. Det
er mye logistikk knyttet til dugnadsjobbingen. Det har vært utført dugnad i forbindelse med
Norgescup Slopestyle og Big air (Vierli), Norgescup SBX (Kongsberg), NM SBX
(Kongsberg), Cross Camp (Kongsberg) og Kids Camp (Vierli). I underkant av 600
dugnadstimer ble gjennomført i forbindelse med gjennomføring av NC og NM SBX. Eget
regnskap er utarbeidet for å dokumentere den ulønnede innsatsen.
I 2020 har vi solgt doruller og KIF-kort. Mange solgte to (2) sekker toalettpapir hver og to (2)
KIF-kort hver. Det store flertallet av foreldre er positive og stiller opp på dugnader.

Årlig møte KIF Snowboard
Årlig møte ble gjennomført digitalt 22. februar 2021 i henhold til retningslinjer fra KIF
idrettsforening.
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Økonomi
Regnskapet for 2020 viser at klubben har et positivt resultat på kr. 322.326,- mot
budsjettert resultat kr. 20.000,-. Driftsinntekter var kr 865.707,- Den største
utgiftsposten i forhold til drift var trenerlønn kr. 174.915,Avviket fra budsjettert resultat skyldes først og fremst at mange aktiviteter måtte
innstilles vår, sommer og høst som følge av pandemien.
Av overskuddet er ca. kr. 300.000,- knyttet til følgende aktiviteter som ikke ble
gjennomført:
Ungdomscamp på Fonna
Ungdomscamp på Dombås
Kids og ungdomscamp med Bufdir-midler
Para-aktivitet
Budsjett 2021
Legger opp til et budsjett som skal gå med underskudd tilsvarende kr. 99.500,Underskuddet dekkes inn av midler fra 2020 som ikke ble benyttet til planlagte
aktiviteter.
Inntekter:
●
Legge hovedvekten av inntektene på tilskudd fra stiftelser og tilskudd fra lokalt
næringsliv
●
Offentlige tilskudd (LAM-midler etc.)
●
Fortsette med salg av KIF- kort og doruller.
●
Sikre innbetalinger av treningsavgift
●
Arrangementsinntekter
●
Øke antall medlemmer
Utgifter:
●
●
●
●
●

Vise nøkternhet i bruk av midlene
Trenerutgiftene blir den største utgiftsposten
Gjennomføre Bufdir-aktivitet
Gjennomføre ungdomssamlinger
Oppstart av paragruppe

Når årlig møte gjennomføres er vi allerede godt inn i 2021-sesongen. Flere aktiviteter er
innstilt grunnet den pågående pandemien. Vi må anta at planlagte aktiviteter først kan
gjennomføres fra høsten 2021 og videre i 2022/23. Budsjett for 2021 og foreløpig budsjett for
2022 presenteres og godkjennes i årlig møte.

Samarbeid med Renotec for å sette ut klesbeholdere videreføres da disse vanligvis gir
en stabil inntekt på ca. kr 40 000,-. Renotec har dessverre redusert drift og opplever
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sterk konkurranse i sitt marked. På grunn av pandemisituasjonen og dårlig likviditet, har
vi akseptert at det i en periode ikke gir oss inntekt. Samarbeidet bør vurderes innen
utgangen av 2021.

Instruksjon og trening
Trening (Sted, tid, deltakelse med mer)
Høsten 2020 gjennomførte vi innendørstrening i Idrettshallen i Kongsberg. Vi har ingen
treningsarena for snøbrettkjørerne med godt og egnet utstyr. For mye av treningstiden
benyttes til å rigge opp/ned utstyr. Som følge av smitteverntiltak i forbindelse med
pandemien, har alle grupper fått redusert sin treningstid med 30 minutter. Det var generelt
bra oppmøte på kids- og ungdomstreningene, men vi valgte å ikke ta inn nye medlemmer
grunnet pandemien. Vi hadde tilgang på hele idrettshallen fra 17:30 – 20:30.

Gruppe
KIDS (6-12 år)
Yngre Junior/Junior/Senior

Sted
Idrettshallen
Idrettshallen

Tid
Mandag 17:30-19:00
Mandag 19:00-20:30

Trening i snøhallen Lørenskog har vært gjennomført fra september til desember for
ungdomsgruppa.
Gruppe
Yngre/Junior/Senior

Sted
Snø, Lørenskog

Tid
Onsdag 18:00-20:30

Trening på snø/vinter ble gjennomført i Kongsberg Skisenter, Funkelia. Det har vært
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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
KIDS / Nybegynnere
KIDS, nivå 2
UNGDOM (yjr/jr)
UNGDOM (yjr/jr)
Jentegruppe
KONKURRANSE (utvalg)

Sted
Barnebakken
Skisenteret
Skisenteret
Skisenteret
Skisenteret
Skisenteret

Tid
Tirsdager 18-20
Tirsdager 18-20
Mandag 18-21
Onsdag 18-21
Torsdag 18-21
Torsdag 18-21

I den veldig spesielle situasjonen med nedstenging av all aktivitet på grunn av pandemi, fikk vi
i samarbeid med Release dans og trening en fantastisk mulighet til å trene ute i små kohorter.
Våren 2020 fikk derfor ungdomsgruppa tilbud om basistrening inne og ute i små grupper.
Trenere/ Instruktører (lønnet)
Klubben har i sesongen 2019/20 hatt sytten (17) trenere høst og vinter. Alle trenere har tilbud
om kompensasjon/lønn for arbeidet og kontrakt. Christian Ruud Myhre har vært hovedtrener
gjennom hele året.
Deltakelse i kurs og utdanning
Aktivitetslederkurs: Seks (6) trenere - Niklas Sukke, Oliver Steen Ahlstrøm, Tina Hjalland,
Thea Rue, Tina Steffensen og Emilie Johnsen – har gjennomført aktivitetslederkurs i regi av
Kongsberg idrettsforening (KIF) høsten 2020. Kursholder: Buskerud idrettskrets.
Snowboardtrener nybegynnernivå: 13 medlemmer/trenere - Niklas Sukke, Oliver Steen
Ahlstrøm, Tina Hjalland, Thea Rue, Lasse Steffensen, Emilie Johnsen, Halvor Lunn, Kaja
Steen, Jonas Ahlstrøm, Morten Steffensen, Thomas Rue, Kajsa Tedvik og Hege Steffensen –
har gjennomført kurs for trening av nybegynnere i regi av Brettforbundet på Snø. Kursholder:
Shaun Askill Hast.
Paraidrettskurs: Fire (4) medlemmer – Kaja Steen, Morten Steffensen, Jonas Ahlstrøm og
Hege Steffensen – deltok i en teoriøkt og en praktisk økt på Norges idrettshøgskole.
Kursarrangør: Norges idrettsforbund
Dommere
Følgende medlemmer er godkjente dommere: Christian Christensen (NTG, Geilo)
Tekniske delegert (TD)
Klubben har ingen godkjent TD. Per Willy Hegge ønsker å bli TD, men har ikke fått oppfølging
av Brettforbundet til å erverve kompetansen. Ønske er meldt.
Rennleder
Per Willy Hegge
Chris Tokt (ikke medlem)
Hans Christian Hagen (ikke medlem)
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Fremtidig behov, utfordringer
Det hadde vært gunstig å få flere kvalifiserte rennledere, dommere og minst en TD i klubben.

Arrangementer
Internasjonale
Ingen

Nasjonale
SS/BA Norgescup 4-5. januar 2020 (Vierli). Lørdag blåste bort. Søndag arrangerte vi både BA
og SS. Fantastisk dugnadsinnsats!
SBX Norgescup 7. – NM 8. mars 2020 (Kongsberg). Vel gjennomført NC lørdag og NM
søndag.

Klubbrenn
SBX ble arrangert mandag etter NC/NM. Liten oppslutning i konkurranseklassene. Mange
kids.

Andre arrangement/ aktiviteter
Kongsberglekene Kansellert!
Tradisjonell sesongavslutning 1. mai Kansellert!
Crosscamp ble arrangert for fjerde gang.
Oppstart sesong 20/21 ble gjennomført på Norsjø wakeboardbane,15. august.
Salgskveld med Intersport og Burton ble gjennomført 17. november. Inntil 25% rabatt for
medlemmer på utstyr.
Silvergirls
Silvergirls har også i 2020 vært en aktiv jentegruppe. Silvergirls har nå en stor overvekt av
kids-jenter, men med tilvekst i yngre juniorklassen. De har hatt egne jentetreninger ca.
hver tredje uke, i tillegg til de vanlige treningene.
Silvergirls fikk gleden av å møte Nora Andersen og Tina Steffensen i romjulen 2020. De er
flotte forbilder for Silvergirls, og det er verdifullt for jentene å få møte eldre, aktive jenter fra
klubben.
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.
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Klubbturer
KIDS Camp til Vierli
KIF Snowboard arrangerte KIDS Camp februar 2020 for tiende året på rad, for klubbens
medlemmer i alderen 6-12 år og deres foreldre. Som i fjor gikk turen til Vierli og egne trenere
var innleid for å stå for opplegget. 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 deltakere
som bor på campen.
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Deltakelse i stevner, mesterskap
Det har vært god deltakelse på konkurranser i Norges Cup i 2020. KIF Snowboard har
vært representert på samtlige Norgescuper med unntak av den ene i Mo i Rana. NM i
halfpipe (Oslo) og SS/BA (Trysil) ble kansellert.

Internasjonale resultater
Landslagskjørerne våre, Silje Norendal og Tina Steffensen, har kjørt World cup i 2020.
Begge er preget av skader, og i slutten av sesongen annonserte Silje at hun avslutter sin
karriere.
Andre nevneverdige internasjonale resultater
Vi hadde deltakere i World Rookie Tour Livigno. Finalen i Kaprun ble kansellert.
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Norgesmestere 2020
KIF Snowboard fikk tre (3) Norgesmestere og totalt 7 medaljer i NM 2020. Det ble kun
gjennomført NM SBX. Øvrige NM ble kansellert.
Navn
Kristian Holmen
Håvard Heggem
Andrea Kristiansen Rue

Dato
08.03.20
08.03.20
08.03.20

Konkurranse

Klasse

#

NM SBX

Sted
Kongsberg

Senior herre

1

NM SBX

Kongsberg

Senior herre

2

NM SBX

Kongsberg

Senior dame

2

Petter Teksle

08.03.20

NM SBX

Kongsberg

Gutter junior

1

Håvard Hagen

08.03.20

NM SBX

Kongsberg

Gutter junior

3

June Herland
Niklas Sukke

08.03.20

NM SBX

Kongsberg

Jenter Y junior

1

08.03.20

NM SBX

Kongsberg

Gutter Y junior

3
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Norges Cup/ World Rookie Tour/andre konkurranser, 1.-3.plass, 2020
Navn
Andrea Rue
Petter Teksle
Jonas Berdal Holm
Lasse Steffensen
Ulrich Kristiansen Rue
Niklas Sukke
Magnus Grøterud
Andrea Rue
Niklas Sukke
Thea Christine Rue
Niklas Sukke
Oliver Steen Ahlstrøm
Thea Christine Rue
Lasse Steffensen
Magnus Grøterud
Tina Hjalland
Thea Christine Rue
Niklas Sukke
Magnus Grøterud
Niklas Sukke
Andrea Rue
Magnus Grøterud

Dato
07.03.20
07.03.20
07.03.20
07.03.20
07.03.20
07.03.20
01.02.20
01.02.20
01.02.20
05.01.20
05.01.20
05.01.20
05.01.20
05.01.20
05.01.20
25.01.20
25.01.20
25.01.20
25.01.20
01.02.20
01.02.20
01.02.20

Konkurranse
NC cross
NC cross
NC cross
NC cross
NC cross
NC cross
NC SS
NC SS
NC SS
NC BA
NC BA
NC BA
NC SS
NC SS
NC SS
NC SS
NC SS
NC SS
NC SS
NC SS
NC SS
NC SS

Sted
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kirkerud
Kirkerud
Kirkerud
Vierli
Vierli
Vierli
Vierli
Vierli
Vierli
Geilo
Geilo
Geilo
Geilo
Kirkerud
Kirkerud
Kirkerud

Klasse
Senior dame
Gutter junior
Gutter junior
Gutter Y Junior
Gutter Y Junior
Gutter Y Junior
Senior herre
Senior dame
Gutter Y Junior
Jenter Y Junior
Gutter Y Junior
Gutter Y Junior
Jenter Y Junior
Gutter Y Junior
Senior herre
Jenter Y Junior
Jenter Y Junior
Gutter Y Junior
Senior herre
Gutter Y Junior
Senior dame
Senior herre

#
1
2
3
1
2
3
2
2
2
3
1
3
3
2
3
1
3
1
1
2
2
2

Klubbmestere
Det ble arrangert klubbrenn SBX, men ikke kåret klubbmestere.
Utnevnelser sesongen 2020
Vanligvis utnevner vi årets kvinnelige/mannlige utøvere og rekrutter. Ingen utnevnelser i 2020.
Landslag 2020
Klubben har to (2) utøvere på landslag; Silje Norendal og Tina Steffensen. Stian
Sivertzen gjennomførte sitt tredje år som landslagstrener.

Andre utnevnelser sesongen 2020
KIF snowboard ble under snowboard awards hedret med utmerkelsen «Årets klubb». Sitat fra
Brettforbundets jury:
«KIF Snowboard har nok en gang hatt et år med ekstremt mye aktivitet. De samler fortsatt
over 100 barn til treninger på høsten, de kjører mange grupper hele vinteren og de fikk i full
snøstorm gjennomført både Norgescup i både big air og slopestyle på rekordtid en søndag på
Vierli da det kom et etterlengtet lite vindu med finvær. Til Norgescup og NM i snowboardcross
hadde de sammen med lokalanlegget i Kongsberg fått bygget en helt fantastisk lang, morsom
og utfordrende løype som ble vinterens siste konkurranse før “idretten ble stengt”. Samme
dag som det ble lov å være fem samlet i idretten satte KIF Snowboard i gang med
danselærere for femmannsgrupper for å skape aktivitet og glede da alt var stengt ned – fordi
de alltid gjør det lille ekstra for medlemmene sine!»
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Hovedmateriell
Klubben har tidtakerbu, to høyttaleranlegg, tilhenger for høyttaleranlegg, telt, rails,
trampoline, tidtakerutstyr og radioer/ walkietalkier, slede til scooter, samt diverse
materiell for arrangering av renn, inkludert 66 stk. sikkerhetsnett type B. Vi eier en
container som er plassert bak skisenterets garasje. Tidtakerbua var i dårlig forfatning
og ble gitt bort. Skisenteret har satt opp ny tidtakerbu for oss (eldre heishus i nedre del
av Konningen). Vi disponerer også utstyrsbod i Funkelia med to innganger (midtbua).
Lydhenger med høyttaleranlegg bør oppbevares innendørs og manual for bruk bør
lages. Eventuelt bør det vurderes salg!
I juni hadde vi innbrudd i utstyrsboden. Forholdet ble oppklart relativt kjapt og det
meste av utstyret er kommet til rette. Vi mangler to mikrofoner.

Viktige hendelser som kommer i 2021
Klubben søkte om å få arrangere tre norgescuprenn og NM; Slopestyle (Vierli), Big air
(Kongsberg) og Norgescuprenn og NM i snowboardcross (Kongsberg). Det er besluttet at
NC og NM SBX blir på Kongsberg 20. - 21. mars 2021!
SØRPERENN 1. MAI!!!
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Avslutning

Styret takker alle medhjelpere og sponsorer for bidrag i form av nedlagte
dugnadstimer, økonomisk støtte og premier. Innsatsen og dugnadshjelpen
fra foreldre og frivillige har gjort det mulig å gjennomføre planlagte
aktiviteter i 2020.
En takk til den motiverte trenerstaben, under ledelse av hovedtrener, for
å lære opp våre barn på snowboard og opprettholde brettglede. Hurra
for alle glade brettbarn vi ser i bakken!
Brettforbundet har også i år bidratt til klubbaktivitetene og vært gode
støttespillere for styret. Takk for heder og ære under Snowboardawards.
Takk til Silje Norendal for at du har representert Kongsberg og klubben
vår gjennom mange år i en fantastisk snøbrettkarriere. Lykke til med nye
veier i livet!
Vi vil også takke Kongsberg skisenter for godt samarbeid, og
ressurspersoner for sin innsats under snowboardcross norgescup og
NM i 2020.
Undergruppelederne har gjort en formidabel innsats
for at dere bruker fritid og noen ganger også ferier på å holde oss i
gang!

Kongsberg, 22. februar 2021

Hege Steffensen (sign)
Leder

Vera Hegge (sign)
Nestleder/Sportslig ansvarlig

Siri Teksle (sign)
Sekretær

Mette Kjærnet Udø (sign)
Kasserer
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