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1. Styret, utvalg og komitéer 
 

Styrets sammensetning 
 

Styrets sammensetning i 2020: 

Styreleder Elsa Giljan Kristjansdottir 

Nestleder Jostein K. Tandberg 

Kasserer Camilla Solsvik 

Styremedlem Thomas Sem Grøstad 

Styremedlem Rodolphe Peillaud 

Sportslig leder  Thomas Løver (fast styremedlem i styret 16.2.2020) 

 

Utvalg og komitéer 

Sportslig utvalg 
Utvalget har bestått av foreldrekontakter og gruppetrenere og sportslig leder. Det har vært 
månedlig møtevirksomhet gjennom store deler av året for å planlegge aktivitet.  

 

Sekretariat på renn (sesong 20/21) 
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. Vi mangler for 
sesong 20/21 en ansvarlig som fordeler ut renn og sørger for at utstyr osv. er på plass. 
Jobber med å få inn en som kan bidra her.  

Rutine for sekretariatet ligger her.  

 

Ledig verv (ansvarlig) 

Lillian Slåtten Guttormsen 

Mona Skjølås Andersen  

Diana Ewalds 

Izabela Mazur 

Elena Maximova 

Reserve: Camilla B. Nygaard 

https://kongsbergidrettsforening.no/om-kif/dokumenter/#1544736038335-9822b2dd-1a9c


 

Tidtaker- gruppa (sesong 20/21) 
Høsten 2019 ble det kjøpt inn helt nytt tidtakersystem og i 2020 ble det kjøpt flere tavler 
med midler KIF Alpin mottok fra DnB/Sparebankstiftelsen BV. 

 
Mats Skjølås Andersen 

Lars Espen Baugerød 

Jonas Hertel 

Kjell Herland 

Tor Ihler 

Heidi Nygård Neumann 

Bjørn Kristian Neumann 

Jostein K Tandberg (reserve) 

 

 

Foreldrekontakter (sesong 20/21) 
 

Aldersgruppe Foreldrekontakt 

U8 Thomas Sem Grøstad 

U10 Hans Jørgen Andersson 

U12 Gunnar Lysaker 

U14 16 18 Leif Olav Haugen 

Beskrivelse for foreldrekontaktrollen ligger her.  

 

Andre roller  
 

Webmaster Anette Lien Annestad 

Premieansvarlig Emma Wijnans 

 

 

https://kongsbergidrettsforening.no/om-kif/dokumenter/#1544736038335-9822b2dd-1a9c


 

Rennkomité sesong 2020 

 
Ansvarlig Type renn 

Kjell Herland FIS 

Leif Olav Haugen Kvalikrenn  

Katrine Groth Eggar (2020)  SpareBank 1- renn #3 

 

 

2. Styrets arbeid og aktivitet - 2020 
 

Ingen i sittende styre var på valg 16. februar 2020, men det ble vedtatt at sportslig leder ble 
et medlem av styret. 

Styret har avholdt 8 styremøter i perioden fra 1. januar 2020 til 31. desember 2020, der 
samtlige styremedlemmer har deltatt.   

Styret har hele sin styreperiode hatt fokus på å legge til rette for både bredde og topp. Det 
er lagt en stor jobb i å få skiskolen til å gå rundt og tilrettelegge for overgangen fra skiskolen 
til U8. Dette har resultert i en god økning i medlemsmasse disse årene. Det har på samme tid 
vært jobbet med å få inn basisavgifter og treningsavgifter fra medlemmene.  
Medlemsmassen har siden sesongen 18/19 økt fra 117 til 139 løpere i 2021 fordelt på alle 
aldersgrupper, inkludert skiskolen, Masters og løpere på skigymnas. Det er skiskolen og 
overgangen til U8 som har vært nøkkelen, her har vi hatt rundt 15 stk hvert år som har gått 
over til treningsgrupper, noen har også gått over før skiskolen var over. 

Økonomi 
Det er god kontroll på økonomien i KIF Alpin. Kontostruktur som ble lagt opp i 2019 vil i 
regnskapsåret 2020 komme korrekt fram. Vi har på bakgrunn av dette fått en mye bedre 
oversikt over inntektene og utgiftene gjennom året 2020. Den nye kontoplanen har gitt oss 
oversikt over resultater innenfor de ulike treningsgruppene, renn og andre oppgaver. Liste 
over eiendeler/eiendom (klubb-eide anlegg) er kartlagt og levert.  

Kasserer og styreleder har hatt tett dialog med regnskapsfører i Exacta og med KIF 
Idrettsforening. KIF Idrettsforening opprettet et økonomi-forum på tvers av gruppene i 
idrettsforeningen, der i hovedsak kassererne/økonomisk ansvarlige fra de ulike gruppene har 
vært representert. Det har vært avholdt 3 møter, det første i september 2020. Saker/temaer 
som ble gjennomgått har vært behov og erfaringer med Rubic/fakturering, økonomi-
håndbok, og ny felles kontoplan. Ny felles kontoplan på tvers av gruppene ble vedtatt i KIF 
Idrettsforening i desember 2020, og nye kontoer er brukt i budsjett lagt fram for 2021. 
Økonomiforaet er etablert og vil fortsette med samarbeidsmøter framover. Daglig leder 
innkaller jevnlige til møter. 



Det er avdekket i 2020 at påmeldingene som kommer via MinIdrett, kan hentes ut på 
rapport ved å logge inn i Buypass. Her hentes det detaljerte rapporter som konteres i hht. 
arrangement. 

I 2020 gikk KIF Alpin over fra faktura-/medlemssystemet Medlemsnett til Rubic. Les mer i 
avsnitt under.  

 

Medlemssystem  
I 2020 gikk KIF Alpin og de øvrige gruppene i KIF Idrettsforening over fra Medlemsnett til 
Rubic, som er medlemsregister og fakturasystem. KIF Alpin gjorde overgangen i mai/juni 
2020, og tok fra høsten 2020 også i bruk appen, Rubic LagetMitt. Her settes treninger osv. 
opp og foreldre må melde barna på/av treningene i appen. Dette har vært nødvendig 
spesielt dette året pga. covid-19 restriksjoner og evt. smittesporing.  

Fra og med 1.1.2021 har KIF Idrettsforening besluttet å gå bort fra Rubic og inn i Spond som 
skal være medlemsregister og fakturasystem for alle KIF-gruppene i KIF idrettsforening. Det 
ble høsten 2020 gjort en evaluering i en arbeidsgruppe om ulikhetene mellom Rubic og 
Spond, der flertallet ønsket Spond. Dette til tross for at systemet generelt har en dårligere 
fakturaløsning enn Rubic, men der kommunikasjon/app virker bedre enn Rubic.  

KIF Alpin må følge vedtaket i KIF Idrettsforening og bytte medlemsregister/fakturasystem. Vi 
har imidlertid besluttet å vente med overgang til Spond ut sesongen 20/21.  

Kommunikasjon  
Referater fra styremøter ble fra januar 2020 lagt ut under «Dokumenter» på websiden. Det 
har ikke vært den foretrukne plattform, men det finnes per i dag ingen andre 
plattformer/løsninger.  

Kommunikasjonsplan ble utarbeidet høsten 2020 og ligger tilgjengelig her.  

 

Rollebeskrivelser for ulike roller i klubben er laget og finnes her:  
 

• Foreldrekontakt 
• Sekretariat renn 
• Materialforvalter 
• Utstyrsliste for materialforvalter 
• Gruppeleder og organisering av styret 

 
Klubbklær 
KIF Alpin har fra sesongen 2019 inngått avtale med Helly Hansen for levering av klubbklær. 
Kolleksjonen omfatter bukse, jakke og hybridjakke. Klærne fra HH er spesial sydd for klubber 
og er meget robuste. Helly Hansen kommer til KIF Alpin årlig og holder klubbkveld. Målet 
med å innføre klubbklær er for å fremstå som en mer samlet klubb. Avtale med 
hovedsponsorer varer til og med sesongen 2021/2022, med muligheter for forlengelse etter 
denne sesongen.  
 
 

https://kongsbergidrettsforening.no/om-kif/dokumenter/#1544736038335-9822b2dd-1a9c


Bidrag/utdannelse trenere 2020 
• Trenerkurs 3 – 1 trener  
• Aktivitetslederkurs arrangert av KIF Idrettsforening – 3 trenere fra KIF Alpin deltok 

 
Stipendordning 
Stipendordning for aktive utøvere i KIF er utarbeidet i april 2020. Kr 11.000 ble avsatt i 
budsjettet for sesongen 19/20 og ble utbetalt fordelt på 4 søkere.  
 
Sponsor 
Styret har jobbet mye med sponsor og bidragsytere. Styret har vært klare på at vi jobber mot 
langsiktige avtaler på 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 

 
Bidragsytere  
Styret har gjort avtale med følgende firmaer ang. engangs støtte for året 2020: 

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

på Peppes på f.eks. samlings dager (sosiale arrangementer) 
 
Det har vært et vanskelig år å få inn midler da fleste forespørsler har vært negative, og flere 
lover støtte når covid-19 er over.  
 
Gavetildelinger 
Vi har i året 2020 fått to gavetildelinger. Den første fra SpareBank 1 Stiftelsen BV på kr 
100.000, - ble det søkt om i 2019. Dette er midler som var øremerket slitt og ødelagt utstyr, 
kamera, radiokommunikasjon, utstyr til U8/U10. Det er kjøpt kamera og radioer, samt flere 
tavler til tidtakingsutstyret. Noe utstyr er også bestilt til U8/U10.  
 
På søknad for 2020 til SB1 Stiftelsen BV har vi også fått kr 65.000, - der pengene er 
øremerket div. utstyr til barn og unge.  
 
Covid-19 
 
Året 2020 ble vi rammet av pandemi, der Norge stengte ned fra og med 12. mars. For KIF 
Alpin ble heldigvis ikke sesongen 19/20 rammet så hardt, da nedstengningen av samfunnet 
skjedde etter at vi hadde gjennomført alle våre planlagte renn. Treninger ble stoppet fra og 
med 12. mars, utover våren fikk vi likevel arrangert 3 helgesamlinger. Det har gjennom hele 
året kommet oppdaterte regler ol. fra Regjeringen, Norges Skiforbund, Buskerud Skikrets, 
Kongsberg Skisenter/Skimore som vi går etter. Styret har i perioden også vært i god kontakt 
med kommuneoverlegen og smittevernsavdelingen på Kongsberg sykehus. På grunn av dette 
kunne vi ikke fullføre alle planlagte aktivitetsplaner for sesongen 19/20 og 20/21.  
 



Andre saker 
Sesongavslutning for 19/20 ble gjennomført 22.08.2020 på Kongsgårdsmoen skole (ute). 
Oskar Herland kom og fortalte om hvordan det er å gå på NTG og hva det betyr for han å stå 
på ski og gleden han får ut av det. Det ble utdeling av premier fra SB1 Cup- renn#3.  
 
Styret har også jobbet med politiattester, oppdatering av hjemmesiden, publisering av 
nyheter og nyhetsbrev til medlemmene.  
 
Slalomen er godkjent – sertifikat er gyldig til juli 2030.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



3. Trenere 
 

Trenere 2020  
Aldersgruppe Trener 

Skiskole Ellen Langaas Jensen  

Skiskole Emma Wijnans 

Skiskole Thea Sandvold 

Skiskole Jørn Nygård 

Skiskole Tom Robin Haukland (frivillig) 

Skiskole Grimur Runarsson (frivillig) 

Skiskole Izabela Mazur (frivillig) 

Skiskole Elsa Giljan (frivillig) 

Skiskole Camilla Solsvik (frivillig) 

U8 Emma Wijnans  

U8 Tommy Sæterli 

U10 Vegard Martin Engeset 

U10 Grimur Runarsson 

U12 Katrine Groth Eggar  

U14/16/18 Kjell Herland  

U14/16/18 Øyvind Sæterli 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4. Medlemsoversikt 
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5. KIF Alpin - aktiviteter gjennom året 

 

Skiskole 2020 
KIF Alpin arrangerte skiskole også i 2020, med totalt 51 barn påmeldt. Påmelding for 
skiskolen 2020 ble åpnet 15. september 2019 og foregikk via innmeldingssiden på 
www.kongsbergidrettsforening.no. De påmeldte ble så lagt inn i Medlemsnett og fakturert 
innen 31.12.2019. Inntekten for skiskolen 2020 er på bakgrunn av dette bokført på året 
2019. Prisen var som tidligere år kr 1.500 per deltaker. 

Treningen ble mer dugnadsbasert dette året. Lønnede trenere er Ellen Langaas Jensen, Thea 
Sandvold og Emma Wijnans. Emma er også trener for U8, dette hjalp oss med å få samkjørt 
barna som kunne kjøre med U8 i stedet. Trenere på dugnad er Tom Robin Haukland, Jørn V. 
Nygård, Izabela Mazur, Grimur Runarsson, Elsa Giljan Kristjansdottir og Camilla Solsvik. 
Kommunikasjon og informasjon til foreldre foregikk både på e-post og på lukket FaceBook- 
gruppe, slik det er gjort tidligere år.  

 

Inntekt på skiskolen i 2020 (mesteparten innbetalt i 2019):   kr 76.500, -  

Trenerkostnader       kr 10.800, - 

Total inntekt fratrukket trenerkostnader    kr 65.700, -  

   

Alle barna fikk mulighet til å melde seg inn i U8 via link i Rubic, 14 stk valgte å fortsette etter 
skiskolen. Dessverre fikk ikke så mange av disse muligheten til å trene ut sesongen pga. 
covid-19, men vi er veldig glade for å se at de fleste er med på U8- gruppen sesongen 20/21.  

Skiskolen for 2021 er godt i gang i skrivende stund, og har 50 barn påmeldt. Påmeldingen 
gikk dette året enklere, da vi tidlig fikk laget påmeldingslink via Rubic der betaling ble utført 
ved påmelding. Dette har fungert utmerket.   

Elsa Giljan Kristjansdottir var ansvarlig for skiskolen sammen med Camilla Solsvik.  

 

U8  
Det er lagt en stor jobb i å få skiskolen til å gå rundt og tilrettelegge for overgangen fra 
skiskolen til U8. Dette har resultert i en god økning i medlemsmasse disse årene. 
Medlemsmassen i U8 har siden sesongen 18/19 økt fra 12 til 33 medlemmer i 20/21. 
Barmarkstreningen startet etter høstferien 2020 og fortsatte med trening på snø på 
mandager og torsdager, med start i midten av desember. Aktiviteten er med treninger to 
dager i uken. Det vil i tillegg bli arrangert en samling også for denne aldersgruppen i 
inneværende sesong. Vi forventer økning i denne gruppen til neste sesong på grunn av 
deltakere på skiskolen som ønsker å fortsette, slik som vi opplevde i fjor.  

http://www.kongsbergidrettsforening.no/


 

Aldersgruppene U10, U12 og U14/16/18 
Aktivitetsplanene til de ulike gruppene for vinteren 2019/20 ble gjennomført som planlagt 
frem til 12. mars 2020. Landsfinaler be kansellert som følge av pandemien.  

Antall aktive løpere i hver gruppe har vært omtrent: 13 løpere U14/16, 15 løpere U12, 12 
løpere U10.  

I april og mai måned kunne klubben reise på samlinger på Ål og Røldal der skisentrene åpnet 
igjen for trening med smittetiltak iverksatt. Det ble gjennomført ca 10 skidager fordelt på tre 
samlinger og 12-16 løpere deltok på disse samlingene. 

Aktivitetsplaner for 20/21 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. Klubben hadde økonomi til å bidra 
med kontingentmidler på omtrent 30% av den totale treningsavgiften for 2020 sesongen på 
mellom ca. 2 500 kr til 10 000 kr per løper avhengig av alder og valgt treningsmengde.  

Dessverre skjedde det 3 frafall av løpere i U14/16 gruppa over sommeren i forbindelse med 
overgang til annen klubb og idrettsskade fra annen sommeridrett. Som en konsekvens av en 
redusert gruppe ble samlingspakker kansellert. Samlingsprogrammet utover høsten ble 
allikevel oppretthold, men det ble fakturert for enkeltsamlinger underveis. Frem til jul 2020 
ble det gjennomført to bre-samlinger på Fonna med til sammen 8 skidager, ca. 10 økter i 
innendørshallen på SNØ, og helgesamlinger til Valdres, Gaustablikk, Ål, Kvitfjell, og Uvdal på 
til sammen 13 skidager.  

Kveldstrening i Funkelia kom ikke i gang før midten av desember på grunn av varmt vær som 
utsatte snøproduksjon. Romjulsamlinga i Kongsberg ble avlyst på grunn av dårlige 
snøforhold, men det ble gjennomført en samling i Uvdal.  
 

KIF Alpin – Renn i Funkelia 

 

Dato Renn arrangert av KIF Alpin Deltakere fra KIF Alpin 

13.1.2020 SpareBank 1 Cup #1 Alle aldersgrupper 

6.2.2020 SpareBank 1 Cup #2 Alle aldersgrupper 

8.2.2020 FIS SL/ENL Kongsberg FIS løpere og prøvekjørere 

15-16.2.2020 Kvalikrenn Kongsberg (SSL og SL) U9 og eldre 

9.3.2020 SpareBank 1 Cup #3 Alle aldersgrupper 

Vinteren 2020 ble det gjennomført 3 klubbrenn, et FIS renn og et kvalikrenn. Alle renn har 
vært svært godt gjennomført. 

 

 



 

 

 

FIS/ENL-renn 8.2.2020 
Det ble en vellykket gjennomføring av alle 4 FIS/ENL rennene i Funkelia lørdag 8. februar. 
Det var påmeldt 101 FIS løpere, 50 jenter og 51 gutter, som kjørte 8 ulike løyper med 
knallgode forhold for alle deltakerne hele dagen. Stor takk til Kongsberg Skisenter for 
tilrettelegging av bakke og all annen service, Olaf Korbu (æresmedlem KIF Alpin) for å legge 
snøforholdene perfekt til rette sammen med skisenteret og selvfølgelig alle barn og voksne 
som hjalp til gjennom dagen. 

KIF Alpin hadde 4 løpere til start: Anine Thoresen, Vanessa Løver, Vilde Haukeli og Mathias 
Ørnes. Anine var best rangert av jentene som deltok og stor favoritt. Hun innfridde i 3 av 4 
omganger og kunne innkassere en seier i andre rennet, men hun måtte dessverre tråkke i 
andre omgang da hun ledet i første rennet og havnet til slutt på 30. Anine har hatt god 
fremgang i år, både teknisk og resultatmessig. Hun har kjørt Europacup og fikk i år sine første 
E-cup poeng. Vilde Haukeli som går på Dønski videregående skole i Bærum ble nr. 21 i første 
renn, men kjørte dessverre ut i det siste rennet. 

Vanessa Løver stilte i sine første FIS renn i sin karriere og ble nr. 40 og 32. De som starter i 
sine første FIS renn er urangerte og må starte sist. Etter hvert som man får resultater får 
man bedre FIS punkter som igjen kan gi bedre startnummer og bedre sjanse for gode forhold 
og igjen gode resultater. 

De fleste av våre U16 løpere stilte som prøvekjørere og fikk testet sine ferdigheter i samme 
løype som de eldre. I FIS rennene kjøres det generelt litt vanskeligere løyper. Samme lørdag 
trente også U12-14 løperne våre i bakken ved siden av, slik at de også lett kunne få se de 
eldre kjøre renn og bli inspirert til videre trening. Denne kombinasjonen av trening og renn 
for «alle» aldre i samme anlegg på samme dag, håper vi motiverer alle til videre leik og 
konkurranse på ski. 

Siden KIF Alpin hører hjemme i Bergstaden Kongsberg som også har lang og stolt skitradisjon 
kårer vi årlig den beste Bergkvinnen og Bergmannen i FIS/ENL rennene hvert år. Blant listen 
over disse vinnerne vil du garantert se alpinister som etter hvert kjører både Europa Cup, 
World Cup, OL, VM osv. 

Liste over vinnere: 

• 2019: Anine Thoresen, KIF/NTG Geilo og Peder Nersnæs, IRS/Dønski 
• 2020: Emilie Bakkevig, Heming/Persbråten og Hans Grahl-Madsen, Fana/NTG Geilo 

 

Inntekter (startkontingenter):  59 070,- 

Utgifter     36 378,-  

Inntekt     22 692,- 

 

 



 

 

 

 

Kvalikrenn Kongsberg (SSL og SL), 15.-16.2.2020 
KIF Alpin hadde en vellykket gjennomføring av kretsmesterskap og kvalifiseringsrenn for 
Telenorlekene og hovedlandsrennet for de eldre enn 13 år. Lørdag 15. februar ble det i 
klassene U8 til U18 kjørt storslalåm (SSL) i Ormen og Slalåmen og parallell slalåm (PSL) fra U9 
til U18 i egen trase i den gamle halfpipe løypa. Kongsberg Skisenter hadde velvillig preparert 
denne løypa spesielt for dette arrangementet ved å fylle i snø og lage en kul midt i løypa. 
Søndag 16. februar kjørte U9 til U18 slalåm (SL). 

Det var hhv. 111, 99 og 93 påmeldte deltagere i rennene. Grunnet utfordrende vær med 
plussgrader ble renndagene for SSL og SL byttet i forhold til opprinnelig plan. KIF alpin hadde 
34 løpere på start lørdag og hele 8 løpere i U11-12 jenter. KIF Alpin gjorte det skarpt i 
konkurranse med andre fra Buskerud skikrets og løpere fra Oslo og Vestfold; Leah Nygård 
Neumann vant SSL og PSL og kom på andre plass i SL i klassen jenter 11-12år. June Herland 
vant SL og PSL og kom på andre i SSL i klasse jenter 15-16 år. 

Lørdagen startet med storslalåm nesten fra toppen av Ormen for klassen U12 til U18 og 
løypetraseen gikk over i slalåmen. De minste kjørte fra toppen av Slalåmen. 

Etter lunsj lørdag var alle klare for det mest spektakulære, nemlig parallell slalåm. I denne 
alpine gren starter to løpere på likt i hver sin like løype med mål om å komme først ned. 
Parallell slalåm er en gren som det i de siste årene har blitt mer fokus på. Buskerud skikrets 
hadde i forkant av rennet gått til innkjøp av startporter like de man ser i World Cup. Disse 
startportene har nedtelling med lyd og lys før en lem automatisk åpner seg og løperne kan 
kjøre. Alle synes dette var spektakulært og hele rennet kunne følges fra sletta nedenfor. Det 
ble kjørt kvalifiseringsrunder i hver av de to løypene og utslagingsrunder deretter. Både 
tilskuere og løpere stortrives. I finalen klassen gutter U16 kunne det ikke kåres en vinner 
etter at de to gutta hadde kjørt. De to var på hundredelen av et sekund helt likt i mål og 
måtte kjøre om igjen. Mer spenning kan man neppe få!!! 

Søndag ble utfordrende med mye regn natta før og gjennom hele dagen. Til tross for regn og 
6-8 pluss grader ble rennet utført som planlagt. Salting i februar håper vi aldri gjentar seg. 

Det ble premier til alle og medaljer til pallplassen i kretsmesterskapene. Fine trekkepremier 
ble også delt ut.  

Liten tvil om at KIF Alpin har mange gode talenter og yngre utøvere som vi venter at kommer 
til å gjøre det bra i renn fremover. 

 

 

Inntekter (startkontingenter):  35 100,- 

Utgifter     14 500,-  

Inntekt     20 600,- 



 

 

 

 

6. Økonomirapport 2020 – Resultat og budsjett 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Resultat balansekolonne KIF Alpin resultat 2020 mot budsjett

Kontonr Tekst
Denne periode 
regnskap

Denne periode 
budsjett

Hittil i år 
regnskap

Hittil i år 
budsjett Budsjettavvik i %

RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINNTEKTER

3000 Salgsinntekter, avg.pliktig 50 000,00 100 000,00 50 000,00 100 000,00 -50
3100 Salgsinntekter, avgiftsfrie 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0
3400 Kommunal støtte /Driftsstøtte 36 030,00 30 000,00 36 030,00 30 000,00 20,1
3402 Grasrotmidler 23 529,00 20 000,00 23 529,00 20 000,00 17,65
3403 Mva refusjon 47 291,00 35 000,00 47 291,00 35 000,00 35,12
3404 Kog midler 5 000,00 15 000,00 5 000,00 15 000,00 -66,67
3405 Lam-midler 54 893,00 50 000,00 54 893,00 50 000,00 9,79
3701 Salg av klubbekledning 79 392,50 50 000,00 79 392,50 50 000,00 58,79
3900 Kif- Kort 17 200,00 0,00 17 200,00 0,00 0
3921 Treningsavgift/medl kontigent 800,00 40 000,00 800,00 40 000,00 -98
3924 Skiskole 0,00 0,00 0,00 0,00 0
3925 Andre inntekter - samlinger mm 3 380,00 2 000,00 3 380,00 2 000,00 69
3926 Tilbakeføring av tidligere inntektsføring 0,00 0,00 0,00 0,00 0
3930 Skiskole 66 900,00 65 000,00 66 900,00 65 000,00 2,92
3931 U8 39 600,00 45 000,00 39 600,00 45 000,00 -12
3932 U10 35 000,00 30 000,00 35 000,00 30 000,00 16,67
3933 U12 67 884,00 80 000,00 67 884,00 80 000,00 -15,14
3934 U14 51 064,00 50 000,00 51 064,00 50 000,00 2,13
3935 U16 23 208,00 20 000,00 23 208,00 20 000,00 16,04
3936 U18+ 4 275,00 20 000,00 4 275,00 20 000,00 -78,62
3937 FIS-løpere Kif Alpin 1 070,00 0,00 1 070,00 0,00 0
3938 Masters -350,00 0,00 -350,00 0,00 0
3939 Andre medlemmer 8 100,00 2 000,00 8 100,00 2 000,00 305
3971 Startkontigenter FIS renn 59 070,00 60 000,00 59 070,00 60 000,00 -1,55
3972 Startkontigenter kvalik-renn 35 100,00 0,00 35 100,00 0,00 0
3973 Kretssamlinger mm 200,00 90 000,00 200,00 90 000,00 -99,78
3974 Periodisering av inntekter 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0

Sum salgsinntekter 740 636,50 804 000,00 740 636,50 804 000,00 -7,88
Sum leieinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Sum andre driftsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Driftsinntekter -740 636,50 -804 000,00 -740 636,50 -804 000,00 -7,88

DRIFTSKOSTNADER 0,00 0,00 0,00 0,00 0

4200 Innkjøp av klubbklær 90 519,50 45 000,00 90 519,50 45 000,00 101,15
4400 Kostnader kvalik-renn 14500,70 60 000,00 14500,70 60 000,00 -73,78
4401 Arr kostnader fis-renn 36 378,16 35 000,00 36 378,16 35 000,00 3,94
4403 Kostnader SB1-renn og andre sosiale arrangem 4392,03 0,00 4392,03 0,00 0
4410 Startkontigenter 2 010,00 0,00 2 010,00 0,00 0
4420 Utlegg til medlemmer 59 625,00 130 000,00 59 625,00 130 000,00 -54,13

Sum vareforbruk 207 425,39 270 000,00 207 425,39 270 000,00 -23,18

5100 Lønn trenere skiskole 5 120,00 13 000,00 5 120,00 13 000,00 -60,62
5101 Lønn trenere U8 17 010,00 20 000,00 17 010,00 20 000,00 -14,95
5102 Lønn trenere U10 10 325,00 30 000,00 10 325,00 30 000,00 -65,58
5103 Lønn trenere U12 32 170,00 110 000,00 32 170,00 110 000,00 -70,75
5104 Lønn trenere U14-18 27 805,00 40 000,00 27 805,00 40 000,00 -30,49

Sum personalkostnader 92 430,00 213 000,00 92 430,00 213 000,00 -56,61

6550 Driftsmateriale 118 347,10 50 000,00 118 347,10 50 000,00 136,69
Sum kjøp verktøy o.l. u/akt. grensen 118 347,10 50 000,00 118 347,10 50 000,00 136,69

6705 Regnskapshonorar 36 737,00 20 000,00 36 737,00 20 000,00 83,69
Sum fremmede tjenester 36 737,00 20 000,00 36 737,00 20 000,00 83,69



6860 Trenerkurs 15 500,00 20 000,00 15 500,00 20 000,00 -22,5
6890 Annen kontorkostnad 5 694,43 10 000,00 5 694,43 10 000,00 -43,06
6861 Utviklingsstipend 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0

Sum kontorutgifter 32 194,43 30 000,00 32 194,43 30 000,00 7,31

7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 4 263,70 30 000,00 4 263,70 30 000,00 -85,79
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig, refusjon av utle 50 757,24 40 000,00 50 757,24 40 000,00 26,89
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig 1 400,00 10 000,00 1 400,00 10 000,00 -86

Sum reise, diett etc. 56 420,94 80 000,00 56 420,94 80 000,00 -29,47

7410 Kif-kort 4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 0
7420 Trenerkostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0
7422 Trenerkostnader skiskole 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0
7423 Trenerkostnader U8 280,00 0,00 280,00 0,00 0
7424 Trenerkostnader U10 280,00 0,00 280,00 0,00 0
7425 Trenerkostander U12 11 920,00 0,00 11 920,00 0,00 0
7426 Trenerkostnader U14 - 18 38 096,00 0,00 38 096,00 0,00 0
7770 Bank og kortgebyrer 1 924,94 0,00 1 924,94 0,00 0
7780 Gebyr Vipps/Buypass 5 260,21 0,00 5 260,21 0,00 0
7800 Andre kostnader 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 -100

Sum andre driftskostnader 68 061,15 40 000,00 68 061,15 40 000,00 70,15

Sum driftskostnader 611 616,01 703 000,00 611 616,01 703 000,00 -13

Driftsresultat 129 020,49 101 000,00 129 020,49 101 000,00 27,74

FINANSIELLE POSTER

8051 Renteinntekt bankinnskudd 463,54 0,00 463,54 0,00 0
Sum finansinntekter 463,54 0,00 463,54 0,00 0

8155 Rentekostnad leverandørgjeld 314,94 0,00 314,94 0,00 0
8170 Annen finanskostnad 100,00 0,00 100,00 0,00 0

Sum finanskostnader 414,94 0,00 414,94 0,00 0

Finansielle poster, netto 48,60 0,00 48,60 0,00 0

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT 129 069,09 101 000,00 129 069,09 101 000,00 27,79

ÅRSRESULTAT 129 069,09 101 000,00 129 069,09 101 000,00 27,79



Resultat balansekolonne KIF Alpin balanse 31122020
Kontonr Tekst Inngående balanse Denne periode Hittil i år

BALANSE

EIENDELER

1500 Kundefordringer 20 518,50 -20 518,50 0,00
1540 Tilgode hovedforeningen 31 001,00 -31 001,00 0,00
1550 Tilgode medlemmer Rubic 2020 0,00 90 736,00 90 736,00
1560 Tilgode Buypass 0,00 0,00 0,00
1570 Tilgode medlemskontigenter/årskontig 112 398,50 -112 398,50 0,00
1572 Lønnsforskudd 0,00 2 880,00 2 880,00
1575 Periodisert inntekter ikke fakturert 0,00 20 000,00 20 000,00
1580 Avsetning tap på fordringer -30 000,00 30 000,00 0,00

Sum kortsiktige fordringer 133 918,00 -20 302,00 113 616,00

1920 Bank 2250.17.71027 Driftskonto 132 273,40 403 632,19 535 905,59
1921 Bank 2250.67.46284 spare/plassering 111 201,05 -110 812,67 388,38
1922 Bank 2291.17.79963 Medlemskonto 472 946,14 -205 511,07 267 435,07
1923 Bank 2480.26.98751 øremerkede penger 164 625,00 45 000,00 209 625,00
1950 Bank  1503.18.42880 Skattetrekk 12 433,16 -9 582,74 2 850,42

Sum betalingsmidler 893 478,75 122 725,71 1 016 204,46

Sum omløpsmidler 1 027 396,75 102 423,71 1 129 820,46

SUM EIENDELER 1 027 396,75 102 423,71 1 129 820,46

Overført resultat 0,00 129 069,09 129 069,09

2050 Annen egenkapital 786 927,08 0,00 786 927,08
Sum beskattet egenkapital 786 927,08 0,00 786 927,08

Sum egenkapital 786 927,08 129 069,09 915 996,17

2400 Leverandørgjeld 14 384,38 -10 186,38 4 198,00
2600 Forskuddstrekk 9 584,00 -9 584,00 0,00

Sum leverandørgjeld/trekk 23 968,38 -19 770,38 4 198,00

2700 Utgående mva 0,00 0,00 0,00
2740 Oppgjørskonto merverdigavgift 6 875,00 -6 875,00 0,00
2800 Gavefond 2016 164 625,00 0,00 164 625,00
2801 Gave fra Sparebankstiftelsen, tidtakerutstyr 1,29 0,00 1,29
2940 Skyldige feriepenger 0,00 0,00 0,00
2990 Annen kortsiktig gjeld 45 000,00 0,00 45 000,00

Sum annen kortsiktig gjeld 216 501,29 -6 875,00 209 626,29

Sum kortsiktig gjeld 240 469,67 -26 645,38 213 824,29

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1 027 396,75 102 423,71 1 129 820,46



Konto nr. Budsjett 2020 Budsjett 2021
2800 Gavefond (øremerket) 100 000 100 000
3010 Salgsinntekter, avg.pliktig (sponsor ikke øremerket) 100 000 90 000
3440 Kommunal støtte / Driftsstøtte 30 000 35 000
3410 GRASROT midler 20 000 25 000
3430 MVA refusjon 35 000 50 000
3980 KOG midler 15 000 5 000
3420 LAM midler 50 000 55 000
3701 Salg av klubbekledning 50 000 99 000
3310 KIF kort (Salg) 0 20 000
3920 Andre inntekter - samlinger mm 2 000 2 000
3930 Skiskole 65 000 80 000
3931 U8 45 000 45 000
3932 U10 30 000 35 000
3933 U12 80 000 55 000
3934 U14 50 000 95 000
3935 U16 20 000 22 000
3936 U18+ 20 000 14 000
3937 FIS-løpere KIF Alpin 0 0
3938 Masters 0 0
3939 Andre medlemmer 2 000 10 000
3950 Startkontingenter FIS renn 60000 60 000
3951 Startkontingenter Kvalikk 0
3970 Kretssamlinger mm (HL, TL fakturert via krets) 90 000 30 000

Sum inntekter 864 000 927 000
4300 Innkjøp av klubbklær 45 000 90 000
4030 FIS Renn kostnader 35 000 35 000
4031 Arrangementkostnader 35 000 0
4032 Kostnader SB1 renn og andre sosiale arrangementer 20 000
4020 KIF Kort (innkjøp) 0 5 000
4420 Utlegg for medlemmer 130 000 30 000

Sum vareforbruk 245 000 180 000
Dekningsbidrag 619 000 747 000
DRIFTSKOSTNADER

5010 / 6780 Lønn skiskole 13 000 20 000
5011 / 6781 Lønn trenere U8 20 000 30 000
5012 / 6782 Lønn trenere U10 30 000 20 000
5013 / 6783 Lønn trenere U12 110 000 70 000
5014 / 6784 Lønn trenere U14 -18 40 000 130 000

5120 Daglig leder KIF 0 25 000
Sum personalkostnader 213 000 295 000

6550 Driftsmateriale 150 000 180 000
Sum Driftsmateriale 150 000 180 000

6710 Regnskapshonorar 20 000 35 000
Sum Regnskapshonorar 20 000 35 000

6790 Trenerkurs 20 000 15 000
6730 Utviklingsstipend 30 000
6890 Annen kontorkostnad 10 000 10 000

Sum kurs/kontor 30 000 55 000
7100 Reise, oppgavepliktig 30 000 5 000
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 40 000 50 000
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig 10 000 10 000

Sum reise, diett etc. 80000 65000
7800 Andre kostnader (uforutsatte utgifter) 40000 30000
7600 Forsikringer 15 000

Sum andre driftskostander 40000 45000
Sum driftskostander 533 000 675 000

DRIFTSRESULTAT 86 000 72 000

Budsjett 2021



KONGSBERG IF 
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Årsrapport sesongen 2020 

 

 

 

 

Trygghet - Glede - Samhold 

 

 

 



 

Takk 
KIF Fotball er Buskeruds største breddeklubb og fortsatt største “jenteklubb” med 
omtrent 900 spillere, hvor over 300 av disse er jenter. Dette er det all grunn til å 
være stolt over å få være en del av!  

Som den store breddeklubben vi er, så er vi helt avhengige av at foreldre og andre 
frivillige stiller opp og bidrar med stort og smått. Uten dere er det umulig å få til all 
den aktiviteten vi klarer å skape sammen. Styret vil derfor rette en stor takk til alle 
dere som gjennom sesongen gjør en formidabel innsats for at alle barn og unge i KIF 
Fotball skal få et så godt tilbud som mulig. 

Vi vil også takke våre sponsorer som er med på å gjøre våre satsinger 
gjennomførbare. 

Covid-19 
12. mars 2020 ble all trening stoppet, blant mye annet som ble endret fra den datoen og som 
skulle komme til å prege all vår aktivitet hele 2020. 
Vi startet opp igjen med trening for 16 åringer og JR spillere i uke 18. Regelen da var 5 i 
hver gruppe. Idrettsparken kunstgress ble delt inn i 8 baner. Etterhvert kunne vi trene med 
10 på i gruppen/kohorten. Da delte vi inn banen i 4 baner.  
Etter hvert startet vi opp treninger for alle grupper - med maks 20 i hver gruppe - senere 
utvidet til 50 i hver gruppe. Lenge var all “kontakt spill” umulig. Dyktige trenere ble utfordret 
til å sette sammen treningen ihht enhver tids gjeldende koronavettregler. 
Alle lag ble møtt på første trening av daglig leder med informasjon, håndsprit, såpe, 
vaskebaljer og vann. Samt baller til alle. 2 kampvertvester ble hengt opp i hver container. 
Koronavettregler ble hengt opp på alle våre baner etter hvert som de endret seg.  
 
ALLE - spillere, trenere og foresatte har forholdt seg til enhver gjeldende “regel” - spesielt 
spillerne har vært flinke til å bidra i denne felles dugnaden.  
Bli hjemme om du føler deg syk - Sprit på hendene - Holde avstand - Host i ermet  
 
Kamper kom i gang fra midten av juni.  A-lagene/spillere over 20 år fikk ikke delta i trening 
eller kamper.  
 

 



Styret 2020 
På årsmøtet i februar 2020 ble følgende styre valgt: 

Magnus Stam Styreleder 

Herdis Lia  Nestleder  

Rune Stifjeld            Sportslig leder 

Håkon Demmo 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) 

 

Valgkomite:  

Jan Erik Storløkken Leder 

 Emil Moholth  Medlem 

 

Det er gjennomført 10 styremøter i løpet av 2020 -  De fleste styremøtene er 
gjennomført på Teams 

  

 



 

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 har hatt god kontroll på økonomien gjennom 2020. Klubbens 
evne til å utarbeide et realistisk budsjett og følge dette gjennom året er vanligvis god. 
Året 2020 har vært utfordrende da inntekter og utgifter har vært påvirket av 
pandemien. Budsjettposten “Utstyr til kamp og trening” har blitt utfordret da innkjøp 
av baller ble nødvendig. (1 ball til hver).  

Fotballstyret anbefaler å ha kvartalsavslutning for hvert kvartal, og rapportere dette til 
hovedstyret. 

Det er et stort arbeid å kreve inn treningsavgifter og betaling for dugnad (KIF kort) 
det er fortsatt for mange dårlige betalere i klubben. Flere saker er oversendt inkasso.  

Det har vært en økning i lønnsutgifter sammenlignet med tidligere år. Vi har i år 
gjennomført Sommertrening som har gitt en økt lønnskostnad. 

Det er vært jobbet med i regi av hovedforeningen, en overgang for alle grupper til 
Idrettens kontoplan. Den vil bli innført ved budsjettering for 2021 

De fleste lag har nå en bankkonto under KIF og leverer “regnskap” over kontoen 

Kvalitetsklubb  - Herdis Ferdig 
Vi er sertifisert som kvalitetsklubb, nivå 1. 

Styret har i 2020 fortsatt arbeidet med å kartlegge hvilke tiltak som må til for å bli 
Kvalitetsklubb nivå 2.  

Høsten 2020 kom det nye, strengere krav fra NFF for å opprettholde kvalitetsklubb 
nivå 1 sertifisering, så vi har i løpet av siste kvartal i 2020 jobbet med å 
implementere de nye kriterier for å opprettholde nivå 1 sertifisering. Vi har 
gjennomført forberedende sertifiserings møte med våre veiledere fra Buskerud 
Fotballkrets. 

Det har ikke vært gjennomført lagleder forum i 2020. 

 



Kick off på Vandrerhjemmet var satt til lørdag 18.04 for klubbens lagledere og 
trenere. Dette måtte dessverre avlyses. 

Laglederhåndbok er utarbeidet og er distribuert til laglederne. Vi har foreløpig ikke 
noe egnet sted å lagre dette dokument der det kun er tilgjengelig for klubbens 
lagledere, og vi ser på muligheten for å få denne funksjonaliteten tilgjengelig i 
SPOND.  

Klubbhåndbok har vært  under revidering i 2020 og vil bli lagt frem for det årlige 
møtet i 2021. 

Handlingsplan for 2020 har i liten grad kunne gjennomføres. Det er overført mange 
tiltak fra 2020 og nye tiltak for 2021 er lagt til. 

Det har i høst vært avholdt evalueringsmøter med trenere/lagledere for alle lagene 
etter endt sesong. 

Fair Play 
Vi har som tidligere år, hatt fokus på Fair Play i KIF Fotball, og det har dessverre 
vært noen rapporterte hendelser. Disse har vært håndtert i klubben i samarbeid med 
lagene og kretsen. Vi vil intensivere bevisstgjøringen om Fair Play i 2020. 

KIF fotball ble tildelt prisen Årets Fair Play klubb i 2020.  

Et vektlagt kriterie var hvordan vi ved hver kamp møtte egne spillere og foreldre, 
bortelaget med trenere og foreldre samt dommere av dyktige Kampverter som 
sørget for registrering av alle fremmøtte og at alle fikk en dusj med håndsprit. 

Tusen takk til alle våre dyktig Kampverter! 

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 2020. Samlet har vi hatt sponsormidler på det 
samme nivå som i 2019 

Det er inngått avtaler med enkelte sponsorer ut 2021.  

Dugnader 
Tradisjonen tro har vi gjennomført salg av KIF kort også i 2020. Vi selger 1700 KIF 
kort, med en fortjeneste på 150 kroner/kort. Prisen for kortene er 200 kroner pr stykk. 

 



Dette gir en fortjeneste på rundt 255 000 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 31.12.22 

KIF Fotball er veldig fornøyd med samarbeidet med Intersport og Adidas. 

Det er kjøpt inn utstyr til containeren i Idrettsparken og til containeren på 
Eilertsløkka.  

Grunnet pandemien er det kjøpt inn et stort antall fotballer slik at vi kunne møte 
målet med en ball-en spiller. 

Det er også gjennomført et program for utskifting av våre drakter til sesongstart 
2020. Vi har nå kortermede spillerdrakter i rødt og hvite draktsett er tilgjengelig for 
lån. 

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. 

Treningsfasiliteter 
KIF Fotball sin hovedarena er kunstgresset i idrettsparken. Belastningen på banen 
har imidlertid vært stor 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.  

Tislegård 9er kunstgress ble ferdigstilt høsten 2020. Dette er en liten 9er hvor 12 
åringen kan spille og trene. Takk til kommunen. 

 



På grunn av bygging av ny Skavanger skole er kunstgressbanen fjernet. 
Erstatningsbane kommer på plass etter at skolen er ferdigstilt og gammel skole er 
revet.  

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 ikke alltid så gunstig, men det har blitt 
prioritert.  

Vi har i år fått tilbud fra Kongsberghallen om leie av ballhallen i helgene. Dette 
betales i sin helhet av Kongsberg kommune. Vi takker kommunen for muligheten. 

Vi viderefører også avisingsmiddel (CMA) i idrettsparken vinteren 2020/2021. 

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. 

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. 

Vi kan trygt si at 2020 ble en veldig spesiell sesong. Seniorlagene kom aldri i gang, 
noe som var veldig beklagelig. 

Vi hadde lag som kvalifiserte seg videre etter innledende runder i Telenorcup/NM 
som etter hvert ble avlyst. 

Heldigvis kom vi i gang med spill for de aldersbestemte lagene selv om dette også 
ble litt amputert. Noen av lagene fikk heller ikke avsluttet sin serie pga 
koronasituasjonen som oppsto på sluttet av høstsesongen. 

Selv om årets sesong har vært vanskelig på mange måter så har veldig mange av 
KIF lagene «løftet» seg i løpet av årets sesong noe vi er svært glade for, og ikke 
minst ser det ut som vi har klart å unngå stort frafall av spillere. En stor takk til 
trenere og lagledere for jobben som er lagt ned i lagene 

Vi har fått “Utdanningskompensasjon” for Syver S. Eriksen(f 2001) som har tegnet 
“proffkontrakt” med MIF. 

 

 



SOMMERTRENING 2020 

Gjennomført sommeren 2020 - som et tilbud for å kompensere for tapt treningstid og for å 
hindre frafall. Viktig del av dette var også å få opp ferdighetsnivået og å tilby en sosial arena. 
Færre dro på ferie grunnet restriksjoner pga Covid-19 og mange manglet aktivitet frem til 
foreldrenes ferie begynte. 
Sommertreningen ble gjennomført ukene 27-31 mand-torsd. Vi ønsker å kunne tilby flere 
uker i 2021. 
Deltakere fra 8-16 år, de eldste (11-16 år) på dagtid - kl 1000 -1430, hvert alderstrinn med 
økter på 1,5 time. De yngste gruppene (8-10 år) hadde 1 times økter fra kl 1700-1930 annen 
hver dag, mand - torsd. Det var dager med over 90 fremmøtte spillere til dager med 30 
spillere. Et antall vi er godt fornøyd med. 
Instruktører var fra A-lag og JR - gutter og jenter. De ble engasjerte 3  “eldre” spillere som 
var hjemme på sommerferie. De fikk et lederansvar for treningsplaner og oppfølging av 
instruktørene. 
39 spillere søkere - de fleste fikk tildelt dag, tid og alderstrinn etter ønske 
Alle signerte en Arbeidskontrakt  som inneholdt punkter om ansvar, arbeidstid og 
godtgjøring. 
Fotballens koronavettregler ble fulgt opp. 

Oppstart Nye Lag 
I september 2020 ble det gjennomført prosjektet «Oppstart Nye Lag». Opplegget var 
det samme som tidligere år. Spillere fikk  i år 3 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 også i 2020 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. 

Alle lag lå ferdig registrert i Spond slik at foreldrene kunne legge seg til i appen 
under det laget de tilhørte.  

KIF har til hensikt å videreutvikle konseptet “Oppstart nye lag” i årene framover. Vi 
ønsker å utarbeide en håndbok for dette arbeidet. 

Med et slikt opplegg vil KIF Fotball ha god ettervekst av spillere og frivillige i 
framtiden. 

 



Fotballskolen 
Fotballskolen 2020 ble også i år gjennomført i uke 32 med god oppslutning. 200 barn 
(begrenset antall grunnet pandemien) og 23 instruktører hadde en flott uke i 
strålende vær (som vanlig). 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» 

Spillere 
I 2020 sesongen har KIF hatt ca 900 aktive spillere, et antall vi gjennom flere år nå 
har stabilisert oss på. Noe som er svært gledelig.  

Det har vært noe frafall i enkelte aldersgrupper, noe vi tror skyldes pandemien. 

Samtidig har det kommet til nye spillere i ungdomslagene. A-lag herrer har hatt lite 
treninger noe som må tilskrives at de har flere spillere over 20 år. A-lag damer har 
gjennomført treninger i hele 2020. 

Rekrutteringsjobben av de yngste har gjemmom flere år vært god, men vi erfarer at 
et helt årskull med jenter (2013) mangler i 2020. Dette må tilskrives pandemien hvor 
trening for de yngste lagene ikke kom i gang på våren, men nærmere sommerferien. 

KIF har som ambisjon å beholde flere spillere inn mot junior og senior satsing. 
Overgangen fra 16 år til junior/senior er for mange fortsatt stor. 

Det satses fra kretsens side på flere jenter på banen i prosjektet ”Alle jenter på 
banen”. Dette ble ikke gjennomført i KIF i 2020.  

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

Samt at flere spillere hospiterer hos SIF og MIF. 

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.  

Buskerudmodellen - gutter 
Buskerudmodellen er en sonemodell og er et samarbeid mellom kretsen og MIF. KIF 
tilhører nå Satellitt Eiker/Kongsberg hvor MIF har hovedansvaret for 
gjennomføringen av opplegget. Treningssted er Mjøndalen.  

 



KURS 

Det ble avholdt Grasrottrenerkurs del I i egen regi med teori og praksis høsten 2020. 
15 trenere deltok.  

Kretsen arrangerte Lederkurs del 1 i Drammen hvor 4 lagledere deltok fra KIF fotball 

KIF fotball vil fortsette planleggingen for et internt opplegg for trenerutdannelse og 
hjelp til treninger for barnelagene. Dette vil bli presentert i klubben tidlig vår 2021. 

Det har vært gjennomført ikke vært dommerkurs i 2020. Kurs vil bli arrangert i egen 
regi for aldersgruppene 14 og 15 år våren 2021 

Dommere 
KIF fotball har årlig en god tilgang på egne dommere. De dømmer i Kbg ligaen hvor 
det nå er en egen dommeransvarlig som setter opp dommere hver ligakveld. Det er 
også en dommer ressurs 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 års 
klassene hvor vi betaler direkte til dommerne. Den som har utlegget får refundert fra 
KIF fotball. Kretsen er ansvarlig for 13 år 9er fotball. 

I Kongsbergligaen får dommerne betalt hver for hver kamp. Det føres også her lister 
over de dommerne som dømmer. 

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

Vi har pr dags dato 4 aktive 9er og 4 aktive 11’er dommere. 

Årsrapport 2020 BFU – Kongsberg 
Ligaen -Jørn 
Barnefotball-Utvalget har i 2020 fortsatt arbeidet med å forbedre KIF Fotballs innsats 
for barnefotballen i klubben. Året har pga Korona vært svært utfordrende for alle. 

Kongsbergligaens vårsesong ble besluttet avlyst pga nasjonale retningslinjer og 
nedstengning av samfunnet. I en periode etter 12. mars ble også all organisert 
trening satt på hold pga smitte situasjonen. 

KIF høye antall spillere og trenere/lagledere har gjort det litt utfordrende å spre 
informasjon og sikre at alle visste hvilke regler som gjaldt til enhver tid. Bruken av 

 



Spond som kommunikasjons system har vist at man kan klare å få ut informasjonen 
på en bedre måte enn ved bruk av E-mail.  

Når samfunnet etterhvert kunne gradvis åpne igjen ble dette gjort svært gradvis av 
KIF pga antall lag og tilgjengelige baner med godt nok smittevern/utstyr. Dette ga 
selvsagt litt motstand fra lag som ikke ennå hadde fått klarsignal fra klubben. Men 
uansett evt uenigheter i besluttninger tatt av klubben må vi berømme lagene for å ha 
lojalt fulgt opp de retningslinjer som ble gitt i så nær som alle tilfeller. 

Lagene i mange av disse års gruppene fikk også et gledelig ekstra treningstilbud på 
sommeren. 

Vi klarte heldigvis å få gjennomført nesten hele høstsesongen for Kongsbergligaen. 
Det ble avholdt 8 spillekvelder av 10 planlagte. Restriksjoner på kiosk og tilskuere 
satte selvsagt en liten demper på totalopplevelsen, men det var helt klart at det var 
etterlengtet for ungene å få spille kamper igjen. 

Nytt system for oppsett av kamper ble brukt. Det fungerte i all hovedsak bra, men litt 
lite lag gjorde at det ikke var helt ideelt å sette opp kamper slik man ønsket. 

Det ble en litt redusert møtevirksomhet med lagene etter sesongen fordi 2. bølge i 
Korona kom sterkt utover høsten akkurat på den tiden dette var planlagt. 

 

 

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 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 den utfordrende 
sesongen 2020. 

Oppsummering 
Vi vil rette en stor takk til sponsorer og støttespillere som gir verdifull 
økonomisk støtte til driften av klubben. I 2019 har dette vært: 

 



 

Kongsberg gruppen 

TechnipFMC 

Sparebank 1 

Intersport/Adidas 

Kongsberg Entreprenør 

Carlsen Fritzøe 

Glade Kongsberg  

PK Eiendom 

PK HUS 

 

KIF fotball takker for bidraget i årets sesong og håper alle vil 
fortsette samarbeidet ved å gi støtte til Kongsbergs suverent 
største breddeidrettslag! 

NB! Vi oppfordrer alle som ikke er aktive utøvere men glad i 
klubben til å bli støttemedlemmer i KIF-fotball. 

Har du ikke registrert grasrotandelen på Kongsberg idrettsforening 
så be om det neste gang du skal levere spill fra Norsk Tipping. Gjør 
dette gjerne hos Spilleriet i Skolegata da dette gir ekstra inntekter 
til KIF Fotball. Dette er et viktig økonomisk bidrag for oss som ikke 
koster den enkelte noe.  

 

Kongsberg 24. februar 2021 
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Kongsberg IF Friidrett – årsmelding 2020  
 

 1  Organisasjon 

 1.1  Styrets sammensetting: 
 1.1.1  Leder, Runar Teigen 

 1.1.2  Nestleder, Knut Henrik Skramstad 

 1.1.3  Kasserer, Runar Teigen 

 1.1.4  Styremedlem, Kolbjørn Bremnes 

 1.2  Oppnevnte tillitsmenn, utvalg mv. 
 1.2.1  Arrangementsansvarlig og oppmann: Runar Teigen 

 1.2.2  Mosjonskarusellen ansvarlig: Per Kristian Semmen 

 1.2.3  Medlemsregister: Per Kristian Semmen 

 1.2.4  Materialforvalter: Knut Henrik Skramstad 

 1.2.5  Anleggsgruppe friidrett: Knut Henrik Skramstad (leder), Runar Teigen, Per Kristian Semmen, Kolbjørn 

Bremnes. I tillegg deltar Knut Henrik i den sentrale anleggsgruppa i KIF. 

 1.2.6  KIF klubbtøy: Runar Teigen (vår), Ellen Liedstrand (høst) 

 1.2.7  Sportslig leder: Kaj Weslien 

 1.3  Antall medlemmer 

Ved årets utgang var det registrert 76 medlemmer. 

 1.4  Møter 
 1.4.1  Styremøter er avholdt etter behov, 2-3 stk. i løpet av året. Dialogen har for øvrig foregått pr. epost, telefon 

og på treningene. 

 1.4.2  Tradisjonell sesongavslutning i Raumyr skoles gymsal med pizza ble avholdt 5. november. Innsatspremie 

for treningsoppmøte (plakett med bilde av utøver) ble delt ut til 32 utøvere (i 2019: 37). Thomas Skalstad 

Aaker ble kåret til Årets utøver i KIF Friidrett sesongen 2019-2020. 

Pga. koronapandemien var det bare utøvere, trenere og hjelpende foreldre som kunne delta. 

 
Stolte utøvere og trenere under sesongavslutningen. 
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 1.4.3  Vi fikk dessverre bare gjennomført fire av åtte planlagte løp i Mosjonskarusellen pga. koronapandemien. I 

de fire løpene stilte 64 ulike personer til start, med 125 starter til sammen. 20 løpere kvalifiserte til premie, 

med tre eller fire gjennomførte løp. Sesongavslutningen måtte dessverre utgå pga. pandemien. 

 1.4.4  Nytt anlegg for friidrett i Skrim idrettspark: Kommunen fortsatte planleggingen av det nye anlegget sammen 

med samarbeidspartner Rambøll som står for prosjekteringen. Friidrettsgruppa deltok i referanse-/arbeids-

gruppa som hadde 3 møter i 2020. Mot slutten av året deltok 4 tilbydere i en anbudskonkurranse for selve 

byggingen av anlegget som skal starte våren 2021. Første fase av anlegget planlegges åpnet rundt skolestart. 

Friidrettsgruppa har dessuten vært representert i Kongsberg Idrettsråd ved Per Kristian Semmen.  

 

 1.5  Deltakelse i kurs, utdanning 
 1.5.1  Kaj Weslien deltok på trenerkurs (Trener 1) i regi av Buskerud idrettskrets. 

 

 1.6  Styrets beretning 
 1.6.1  Det er ikke utarbeidet styrets beretning. 

 

 2  Instruksjon og trening 2020 

Friidrettsgruppa har hatt tre treningsgrupper i 2020: 

- Barnegruppa har hovedsakelig lekpregede og allsidige aktiviteter, med noe friidrettsspesifikk 

trening.  

- Ungdomsgruppe 1 fokuserer på trening av både grunnleggende og friidrettsspesifikke 

ferdigheter. Det tilbys delvis individuelt tilpasset trening / øvelser, spesielt på fredager. 

- Ungdomsgruppe 2 har et mer "seriøst" preg med fokus på oppøving av styrke, kondisjon, 

koordinasjon og teknikk tilknyttet friidrettsøvelser. Det er individuelt tilpasset trening hvor 

ønskelig._ 

Løpegruppe++ 

 2.1  Trening vårhalvåret 
 2.1.1  Barnegruppe 6-9 år: 

Hovedtrener: Runar Teigen, Hjelpetrener: Kaj Weslien 

Innendørstrening (01.01-05.03) på torsdager kl 17.30-19 i Raumyr skoles store, moderne gymsal samlet i 

gjennomsnitt 10 barn hver gang. Oppmøtet varierte fra 7 til 11 barn. Fra 12.03 var det ikke mulig å trene 

innendørs pga. koronapandemien.  

Utendørstrening i Idrettsparken startet 16.04 da myndighetene åpnet for dette. Deltakelsen var bare 3-6 barn 

i begynnelsen, men økte gradvis og kom opp i 10-12 barn i juni.  

 

 2.1.2  Ungdomsgruppe 1, 10-12 år: 

Hovedtrener: Kaj Weslien, hjelpetrenere: Runar + Knut Henrik 

Innendørstrening (01.01-10.03) ble i vårhalvåret gjennomført i Kongsberghallen på tirsdager kl 16.30-18 og 

torsdager kl. 17.30-19 i Raumyr skoles gymsal (samtidig som barnegruppa). Oppslutningen var fra 3 til 9 

deltakere på tirsdager (gj.snitt 7) og 7 til 11 (gj.snitt 9) på torsdager. 

Fra 14.04 foregikk treningene utendørs i Idrettsparken på tirsdager og torsdager kl 17.30-19.00 med 4 til 11 

deltakere (gj.snitt 7). 

 

 2.1.3  Ungdomsgruppe 2, 13 år og eldre: 

Hovedtrener: Aidas Aleksonis, hjelpetrener: Knut Henrik Skramstad 

Innendørstrening (01.01-10.03) ble i vårhalvåret gjennomført i Kongsberghallen på tirsdager kl 16.30-18 og 

torsdager kl. 15.30-17. Oppslutningen var omtrent 4 personer på tirsdager og 2 på torsdager. 

Fra 14.04 har treningene foregått utendørs i Idrettsparken på tirsdager og torsdager kl 17.30-19.30 med 3-4 

deltakere. 

 

 2.2  Trening høsthalvåret 

Gjennom hele høstsesongen har friidrettsgruppa fått gjennomført alle planlagte treninger. 

Oppslutninga har vært variabel; størst på innetrening i oktober og november. 
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 2.2.1  Barnegruppe 6-9 år (1.-4. klasse): 

Hovedtrener: Runar Teigen (aug-okt) deretter Jakob Brunvatne (elev ved idrettslinja på KVS). 

Utetreningen i Idrettsparken startet opp 20.08 og fortsatte på torsdager kl 17.30-19 ut september. Det deltok 

fra 3 til 11 barn på treningene. 

Etter høstferien startet innetrening opp i Raumyr skoles gymsal, også på torsdager kl 17.30-19. Hver tredje 

uke ble det 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 

varierte fra 5 til 10 barn. 

 
 2.2.2  Ungdomsgruppe 1, 10-12/13 år: 

Hovedtrener: Kaj Weslien, hjelpetrenere: Knut Henrik Skramstad og Runar Teigen 

Utetreningen i Idrettsparken startet opp 18.08 og fortsatte ut september. Oppslutningen varierte mellom 3 og 

11 på treningene. 

Etter høstferien startet innetrening opp i Kongsberghallen på tirsdager og fredager kl 16.30-18, men hver 

tredej uke ble fredagen byttet med trening i Raumyr skoles gymsal torsdager kl 17.30-19. Oppslutningen 

økte og lå på 8-15 deltakere. 

 

 2.2.3  Ungdomsgruppe 2, 13 år og eldre: 

Hovedtrener: Aidas Aleksonis, hjelpetrener: Knut Henrik Skramstad 

Utetreningen i Idrettsparken startet opp 18.08 og fortsatte ut september. Etter høstferien startet innetrening 

opp i Kongsberghallen på tirsdager og fredager kl 16.30-18. Oppslutningen varierer mellom 2 og 6 

deltakere, men det er en stabil medlemsmasse i denne gruppa. 

 

 2.2.4  Løpegruppe 10 år og eldre: 
Et nytt tilbud denne høsten var en løpegruppe for å trene utholdenhet og intervall med tanke på litt lengre 

distanser, ledet av den nye ungdomstreneren Jakob Brunvatne. Vi trodde dette ville være interessant for 

langrennsløpere og andre som trener mye løping i sommerhalvåret. Dessverre viste det seg at bare klubbens 

egne utøvere ønsket å delta i nysatsingen, så den ble nærmest et konkurrerende tilbud til de andre gruppene. 

Fra oppstart 18.08 til høstferien var det 2-6 deltakere på treningene, flest i starten. Etter høstferien ble det 

klart at ingen ønsket å holde på gjennomvinterhalvåret, så løpegruppa ble lagt på is fram til oppstart av 

utesesongen 2021. 

 2.3  Trenere 2020 

Det er to betalte trenere i friidrettsgruppa: Aidas Aleksonis (35) kommer fra Litauen og har 

bakgrunn fra spyd og 10-kamp på nasjonalt nivå. Jakob Brunvatne (18) går 3. året på Kongsberg 

VGS idrettslinja. Øvrige trenere er frivillige. 
 2.3.1  Runar Teigen (hovedtrener 6-9 år jan-okt, hjelpetrener 10-12 år) 

 2.3.2  Kaj-Robin Weslien (hovedtrener 10-12 år) 

 2.3.3  Aidas Aleksonis (hovedtrener 13 år +) 

 2.3.4  Jakob Brunvatne (hovedtrener løpegruppe aug-okt, 6-9 år nov-des) 

 2.3.5  Knut Henrik Skramstad (hjelpetrener 10 år +) 

 3  Dommere 

 3.1  Autoriserte dommere, navn grad mv. 
 3.1.1  Etter det Styret har kjennskap til har vi ingen aktive dommere som er medlemmer av KIF. Tidligere 

dommere har autorisasjon, men trenger oppfriskningskurs.  

 3.2  Aspiranter, under utdannelse 

Ingen. 

 3.3  Fremtidig behov, utfordringer 
 3.3.1  Vi har p.t. ingen tilfredsstillende anlegg hvor vi kan arrangere stevner, og har derfor til nå ikke hatt behov 

for autoriserte dommere. Men dette behovet vil oppstå når det nye friidrettsanlegget etter planen står klart 

høsten 2021. Medlemmene og deres foreldre er forespurt om å delta på dommerkurs, men det har vært liten 

interesse så langt. Planen er å holde kurs på vårparten 2021 slik at klubben har dommere til å arrangere 

stevner når det nye friidrettsanlegget åpner høsten 2021.  

 4  Arrangementer 

 4.1  Internasjonale 
 4.1.1  Ingen (Kongsberg har ikke anlegg for å kunne arrangere) 

 4.2  Nasjonale 
 4.2.1  Ingen (Kongsberg har ikke anlegg for å kunne arrangere) 
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 4.3  Kretsstevner 
 4.3.1  Ingen (Kongsberg har ikke anlegg for å kunne arrangere) 

 

 4.4  Barne- ungdomsstevner 
 4.4.1  Til tross for pandemien ble det arrangert 4 barne-/ familiekarusellstevner i Idrettsparken i 2020, to før 

sommerferien og to etter. De 4 stevnene samlet hhv. 34, 20, 37 og 20 barn, ungdom og voksne – 71 deltok 

på ett eller flere stevner. Det tredje stevnet var samtidig Kongsberg-mesterskap i friidrett. Her ble det kåret 

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

De uhøytidelige karusellstevnene er en viktig rekrutteringsarena for å tiltrekke nye utøvere til 

friidrettsgruppa, og deltakelsen i stevnene resulterer gjerne i økning i antall utøvere på treningene. Det var 

gledelig at deltakerantallet økte litt sammenlignet med 2019, til tross for pandemien.  

Ansvarlig for stevnene var Runar Teigen, og for øvrig bidro mange foreldre og trenere i gjennomføringen. 

 

 
Karusellstevne nr 2, starten på 800m. 

 
Kongsbergmesterskapet, 60m jenter 11 år. 
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Kongsbergmesterskapet, lengde gutter 15 år, Thomas Skalstad Aaker 

 
Karusellstevne nr. 4, liten ball 

  
Karusellstevne nr. 4, høydehopp, Kristina Ihler Mazur og Anna Bjørk 
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 4.5  Andre, egne stevner og løp 
 4.5.1  Mosjonskarusellen ble gjennomført i redusert utgave pga. pandemien, med kun 4 løp som ble arrangert etter 

sommerferien og med spesielle forholdsregler. Det er 41. året løpene går av stabelen, og Per Kristian 

Semmen har vært ansvarlig. 64 deltakere har vært med på et eller flere av løpene, og det har til sammen 

vært 125 individuelle starter. 20 løpere kvalifiserte til premie, med tre eller fire gjennomførte løp. 

Sesongavslutningen måtte dessverre utgå pga. pandemien. 

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

mosjonskarusellen. 

 4.5.3  Den tradisjonelle Lurdalsrunden ble for andre gang arrangert med eget barne- og ungdomsløp rundt 

Kjennerudvannet. Dette er blitt et populært løp med forholdsvis mange deltakere og omtale i lokalavisa. 

 

Deltakelse i stevner og mesterskap 

 4.6  Internasjonale seire 

 4.6.1  Knut Henrik Skramstad ble virtuell verdensmester i lengde, stav, 80 m hekk og diskos. Stevner ble 

arrangert i Norge og resultater behandlet i USA. Også best i det svenske mesterskapet innendørs 5-

kamp (men naturligvis ikke svensk mester!) Han er en helt og forbilde for mange av oss! 

 4.7  Norgesmestere 

 4.7.1  Knut Henrik Skramstad tok mange NM fra ute- og innendørsmesterskap. 

 4.8  Klubbmestere 
 4.8.1  Det ble avholdt klubbmesterskap i hopp innendørs på tampen av sesongen. Det ble kåret klubbmestere i 

lengde og høyde uten tilløp samt stavhopp. 

 4.8.2  I tillegg ble det arrangert Kongsberg-mesterskap som del av det tredje karusellstevnet, med stor deltakelse 

fra friidrettsgruppa. 

 4.9  Andre nevneverdige resultater 

 4.9.1  Thomas Skalstad Aaker har oppnådd resultater blant landets beste ungdommer i klasse Gutter 15 år i de 

få stevnene som ble arrangert i 2020. Det blir spennende å følge Thomas framover! 

 4.10  Andre stevner 
 4.10.1  Friidrettsgruppa deltok på IF Hellas’ og Sturla IFs nyttårsstevne Dialoglekene (Drammenshallen), 

Tyrvinglekene, Ringeriks- og Furumo-lekene. Øvrige planlagte stevner ble dessverre avlyst pga 

koronapandemien. 

 
Ringerikslekene med KM på Hønefoss: Selma Weslien, Kristina Ihler Mazur, Sofia Ivanova og Adele Teigen. 

 
 4.10.2  Veteranserien: KIF friidrett gjorde det bedre enn i 2019. Klubben sanket til sammen 26 resultater slik at vi 

sikret opprykk til 1. divisjon neste år. Verdt å nevne at Knut Henrik Skramstad er en meget ivrig pådriver i å 

oppnå tellende resultater. Han bidro selv med 18 resultater! 
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 5  Rekorder 

 5.1  Rekorder i sesongen 
 5.1.1  Thomas Skalstad Aaker og Knut Henrik Skramstad gjorde det bra i flere øvelser i de stevnene de stilte opp i. 

For øvrig ble det satt mange personlige rekorder. 

 5.2  Oversikt over friidrettsgruppa sine rekorder 
 5.2.1  Se egen oversikt på hjemmesiden til gruppa på www.kongsbergidrettsforening.no . 

 6  Økonomi 

 6.1  Revidert regnskap 
 6.1.1  Gruppa hadde driftsinntekter på kr 138.208,32 og driftskostnader på kr 123.648,48. Dette ga et positivt 

resultat på kr 14.559,84 som utgjør ca kr 7.000 over budsjett, men ca kr 16.000 under 2019. Likviditeten 

anses meget god med kr 363.335 på konto.  

Årsregnskapet er vedlagt årsmeldingen. 

 6.2  Budsjett kommende sesong 
 6.2.1  Det er budsjettert inntekter med kr 121.000,- og driftsutgifter med kr 141.800,-. Dvs. et negativt 

driftsresultat på kr 20.800,-. 

Budsjettet er vedlagt årsmeldingen. 

 6.3  Planlagte inntektsbringende tiltak 
 6.3.1  - Salg av KIF kort. 

 6.3.2  - Forhandling av nye og eksisterende sponsoravtaler. 

 6.3.3  - Arrangere Mosjonskarusellen 

 6.3.4  - Treningsavgifter 

 7  Materiell 

 7.1  Oversikt over materiell av betydning 
 7.1.1  Gruppa har p.t. oversikt over materiell. Mye er slitt og/eller utdatert. 

 8  Diverse 

 8.1  Eventuelt 
 8.1.1  Gruppa har store utfordringer mht. anlegg / treningsfasiliteter både utendørs og innendørs. Imidlertid skal 

det bygges et nytt utendørs friidrettsanlegg i 2021. Anlegget planlegges ferdigstilt høsten 2021. 

Friidrettsgruppa deltar i en rådgivende gruppe tilknyttet planleggingen av det nye anlegget. 

 8.1.2  Friidrettsgruppa har en egen side på Facebook – KIF Friidrett – for å informere medlemmer og andre om 

aktiviteter, møter, resultater mv. Hjemmesiden på www.kongsberg-if.no/friidrett ble i 2017 erstattet av den 

nye http://kongsbergidrettsforening.no/. 

 8.1.3  Høsten 2020 introduserte Friidrettsgruppa appen Spond for å sende ut innkallinger til trening for alle 

gruppene. Dette fungerer meget godt både for å minne den enkelte om å møte på trening, til hjelp i 

planleggingen av treningene, og for å registrere oppmøte. 

 9  Vedlegg 

  

http://www.kongsbergidrettsforening.no/
http://kongsbergidrettsforening.no/
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 9.1  Regnskap 2020 
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 9.2  Budsjett 2021 

 

 
 

  
 

KIF Friidrett – budsjett 2021   

Konto 1 kv. 2 kv. 3 kv. 4 kv. Sum 

Budsj. 

2020 

DRIFTSINNTEKTER             

3000 Medlemskontingenter 0 0 0 0 0 0 

3001 Salgsinntekter, Ikke oppgave pliktig 0 0 0 0 0 0 

3010 Medlemsinntekter salg div klær 0 0 0 0 0 0 

Treningsavgifter 0 -14 000 0 -7 000 -21 000 -16 000 

3100 Sponsorinntekter 0 0 0 -30 000 -30 000 -30 000 

3200 Diverse tillskudd/støtte 0 -20 000 0 -20 000 -40 000 -30 000 

3400 Stevne – arrangements-inntekter 0 -14 000 -14 000 0 -28 000 -40 000 

3720 Andre inntekter 0 0 0 0 0 0 

3900 Salg KIF-kort 0 0 0 -12 000 -12 000 -10 000 

Sum salgsinntekter 0 -43 000 -9 000 -69 000 -131 000 -126 000 

DRIFTSKOSTNADER             

4400 Stevne-. arrangements-kostnader 0 15 000 15 000 0 30 000 7 000 

4410 Deltakelse i stevner 500 5 000 6 000 4 000 15 500 20 000 

4420 Egne Stevner, arrangement 0 0 0 0 0 23 000 

6000 Treningsutstyr 15 000 10 000 20 000 5 000 50 000 11 500 

6300 Utstyr til arrangement 0 0 0 0 0 7 500 

6400 Leie Kongsberg Hallen 0 500 0 500 1 000 1 600 

6500 Kontingenter/utgifter Kretsen 0 4 000 0 0 4 000 3 000 

6700 Revisjons- og regnskapshonorar 2 600 2 600 2 600 2 600 10 400 5 000 

6900 Telefon, web, kommunikasjon 200 200 200 200 800 0 

6910 Trening og instruksjon 7 000 7 000 5 000 7 000 26 000 28 000 

7700 Medlemskontingent til hovedforening 0 0 0 0 0 3 400 

7800 Utgifter utøvere 0 5 900 10000 0 15 900 5 900 

7900 Kif-kort 0 0 0 3 000 3 000 2 500 

8010 Renter bankkonto 200 0 0 0 200 0 

8170 Annen finanskostnad 0 0 0 0 0 0 

Sum driftskostnader 20 500 50 200 48 800 22 300 156 800 118 400 

Driftsresultat 20 500 7 200 39 800 -46 700 25 800 -7 600 
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Organisasjon 

Styrets sammensetting 
Styrets sammensetning i sesongen 2020 har vært: 

Leder Morten Fretheim 

Kasserer Arve Johansen 

Styremedlem Magne Kleven 

Styremedlem Kristin M. Sørensen 

Sekretær Irene Hagen 

Trenerrepresentant 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 4. desember 2019, da åpnet vi for første gang alle 

bakkene for hopping samtidig, K-5, K-10, K-25 og K41. 

Forholdene før jul var svært bra, men i romjulen slo været om til mildvær og regn. 

Hoppbakkene overlevde imidlertid mildværet i jul og nyttårshelgen, så det ble dugnad 

med påfølgende hopping søndag 5. januar.  

 

KIF Hopp inviterte til åpen dag lørdag 11. januar.  

Buskerud skikrets inviterte til samling i Idrettsparken lørdag 11. og søndag 12. januar.  

Vi fikk også besøk av hoppere fra Asker både lørdag og søndag. Føret var knallhardt 

og isete, men likevel fullt forsvarlig. 

Mandag 13. januar var siste dag med hopping denne sesongen. Det kom ikke nok 

snø til å kunne hoppe mer. Extra-rennet ble dermed avlyst pga snømangel.  

Det ble ikke arrangert Telenor-karusell denne vinteren. 

Det var i år to hoppere fra KIF som var med på Solan Gundersen vinterleker 2020, 

28. februar til 1. mars i Alvdal. Hopperne våre klarte seg også i år veldig bra.  

Marie Liane deltok på Hovedlandsrennet i Nybygda 21. – 23. februar. Hun ble nr. 1 i 

J15/16 i K40.  

Årsmøte for 2019 ble holdt i Idrettsparken 18. februar 2020. 

2020 ble preget av pandemien Corona/Covid-19. 12. mars stengte Norge ned, og det 

ble full stopp i all idrett. Mini Raw Air i Vikersund 17. mars ble avlyst. Pga. pandemien 

ble det ingen sesongavslutning for 2020. 

KIF Hopp inviterte til hopping på plast i Midtstuen onsdag 13. mai og i tillegg 

Vikersund mandag 7. september. 
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Vi hadde oppstart av sesongen 2020/2021 den 7. oktober med innetrening på 

Gamlegrendåsen Skole. Pga. Corona ble det bare gjennomført få innetreninger 

denne høsten, her møtte åtte barn opp. Ellers har det vært en-åtte barn på 

hopptreninger ute og tre-fem barn på aktiviteter vi har arrangert utenom vanlig 

trening.  

Hoppgruppa arrangerte miljøkveld for store og små på Smeltehytta 29.oktober, med 

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

var Roys siste arrangement før han avviklet sin virksomhet, og han ble hedret med 

flott bilde. Vi hadde også besøk av Fredrik Bjerkeengen fra Kolbukameratene som 

kom med gode tips og innspill for hvordan man kan bli en bedre skihopper. 

 

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).  

 

Sponsor/støttespillere 

Følgende har støttet KIF Hoppgruppe i 2020 

- Coop Extra (Extra rennet) 

- Kiwi 

- Roys Selskapsmat 

- Hjartdalbanken 

- Norsk Bergverksmuseum 

Dugnad 

Følgende dugnader er gjennomført i 2020 

- Vaktliste for treninger i Idrettsparken fom. uke 48 tom. uke 3. 

- Spa inn og ut snø i tilløp K5, K10, K25 og K41. 



5 
 

Økonomi 
Resultat 2020 
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Balanse 2020 

 
 

 
 
 

Styrets kommentarer til regnskapet for 2020 
 

Resultatet for 2020 viser et overskudd på kr 59.860,43. 

Totale inntekter er kr 231.865,23, noe som er ca kr 44.000 over budsjettet. De største 

inntektskildene til hoppgruppa var salg av treningsavgifter, salg av KIF kort, salg av KIF 
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gensere, utleie av hopputstyr samt inntekter ifbm kretssamling i Idrettsparken. Vi har fått 

tilskudd fra KOG-midler og offentlige tilskudd i form av driftsstøtte, grasrotmidler og LAM-

midler samt momskompensasjon. I tillegg har vi fått kr.10.000 i gavemidler fra Hjartdal og 

Gransherad Sparebank og minnegaver på kr 14.610 kr i forbindelse med Svein Bjørnar 

Brenna’s bortgang. 

Inntektene er avstemt mot medlemsnett for de kontoene der det er aktuelt.  

Varekostnader i 2020 er kr. 101.014,72 hvorav kr. 43.013,70 er varekost for KIF gensere, 

luer og pannebånd. Endring i varelagerbeholdningen for KIF gensere og luer er kr. 26.843. 

Kostnader for arrangementer er i hovedsak utgifter til miljøsamling, innkjøp av premier og 

div. utgifter til åpen dag. Innkjøp av utleieutstyr er kostnader til innkjøp av nye bindinger til 

uteleieski. 

Personalkostander på kr. 12.000,- er utgifter i form av trenergodtgjørelse. 

Andre driftskostnader er totalt kr. 58.990,08 – en del lavere enn budsjett. De største andre 

utgifter i 2020 har vært utgifter til regnskapsfirma på kr. 13.844, reisegodtgjørelse på kr. 

18.515,60, samt startkontigenter for deltakelse på renn på kr. 12.420. 

Balansen viser en varebeholdning av KIF gensere på kr. 52.411, fordringer på kr. 42.900 

samt totale bankinnskudd på kr. 445.141. Tallene er avstemt med Medlemsnett og Rubic. 

Gruppen har ingen gjeld og sum egenkapital er kr. 540.452,01. 

Bankkonti er avstemt mot årsoppgaver. 

 

Årsmøtet KIF Hopp / Revisorrapport for Regnskapet  

Årsmøtet gjennomført 18. Februar 2021. 
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Budsjett 2021 

Konto Budsjett 

2021

3010 Salgsinntekter, avgiftspliktig

3020 Sponsorinntekter, avgiftspliktig

3030 Barteravtaler, avgiftspliktig

3040 Salg av annonser, avgiftspiktig

3110 Salgsinntekter, avgiftsfri 65000,00

3120 Sponsorinntekter, avgiftsfri

3130 Barteravtaler, avgiftsfri

3140 Salg av annonser, avgiftsfri

3210 Kiosksalg etc

3220 Andre interne salg

3250 Inntekter fra egne arrangementer

3300 Billettinntekter

3310 KIF-kort 25000,00

3320 Dugnadsinntekter

3330 Reklameinntekter

3400 Offentlige tilskudd

3410 Grasrotandelen 5000

3420 Lam midler 5000

3430 Mva. kompensasjon

3440 Kommunale midler

3450 KOG midler

3460 Andre tilskudd

3600 Leieinntekter 9000,00

3910 Kursinntekter

3920 Medlemskontingenter

3930 Treningsavgifter 20000,00

3940 Egenandeler

3950 Turneringsinntekter etc 12000,00

3960 Lotterier, bingo etc

3970 Tjenestesalg andre grupper

3980 Gaver og premier 10000,00

3990 Andre inntekter

SUM INNTEKTER 151000

4000 Kiosk

4010 Innkjøp til dugnad

4020 KIF-Kort 6250,00

4030 Innkjøp til arrangement 20000,00

4300 Varekostnad, varer for videresalg 33000,00

4390 Beholdningsendring varelager

4400 Sponsorkostnader

5000 Lønn, honorar etc

5010 Lønn uten feriepenger 30000,00

5180 Feriepenger beregnet

5190 Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger

5210 Fri telefon

5290 Motkonto for gruppe 52

5330 Godtgjørelse til styret

5400 Arbeidsgiveravgift

5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad

5560 Utstyrsgodtgjørelse dommere

5800 Refusjon av sykepenger

5920 Yrkesskadeforsikring og andre personalforsikringer

5990 Andre personalkostnader

6000 Rekruttering 5000,00

6010 Sosiale tiltak

6100 Frakt, transportkostnad, toll og avgifter

6300 Leie lokaler

6340 Lys, varme

6360 Renhold

6370 Vakthold

6400 Leie maskiner, inventar, datasystemer mm

6440 Leie transportmidler

6540 Inventar

6550 Datautstyr

6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 7000,00

6620 Reparasjon og vedlikehold anlegg, utstyr etc 4250,00

6700 Revisjonshonorar

6710 Regnskapshonorar 5000,00

6720 Økonomisk og juridisk bistand

6730 Idrettsfaglig bistand

6760 Forsikringspremier

6770 Medisinsk behandling, utstyr etc

6780 Lønn selvstendig næringsdrivende

6790 Kurs-Administrasjon-Organisasjon

6800 Kontorrekvisita

6820 Trykksaker, kopiering, trykking

6840 Aviser og tidsskrifter, bøker etc

6860 Møte, kurs, oppdatering etc

6870 IT-kostnader (Ikke utstyr)

6890 Annen kontorkostnader

6900 Telefon (Abonnement) 

6940 Porto

6950 Avskrivninger

6960 Tap på fordringer

6970 Diverse kostnader 1700,00

7000 Trenerutdanning

7010 Funksjonærutdanning

7100 Reise, oppgavepliktig 0,00

7140 Reise, Diett ikke oppgavepliktig 15000,00

7150 Diett oppgavepliktig

7200 Arrangementavgift / startkontigent 15000,00

7210 Funksjonærgodtgjørelse

7220 Medisinsk utstyr

7230 Rennutgifter 

7300 Baneleie/Hall-leie 9000,00

7310 Trening/Kamputstyr

7320 Kurs for utøvere ol.

7400 Reklame og annonser

7410 Gaver / premier

7500 Avgift forbund, krets (forsikring)

8040 Renteinntekter -1000,00

8070 Annen finansinntekt

8140 Rentekostnader

8150 Transakssjonskostnader, tr.avgft/medlemskontingent

8160 Valutatap 

8170 Annen finanskostnad 800

8190 Øreavrunding

8800 Årsresultat

Medlemskontigent til KIF hovedforening utgår 0,00

Sum kostnader 151000

Resultat 0

Kommentar til Budsjett for 2021: 

Fra 1/1-2021 innføres ny kontoplan. 
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Planlagte inntektsbringende tiltak 

Følgende tiltak er planlagt i 2021 

- Søknader til diverse gavefond. 

- Salg av Kif-kort. 

- Utleie av hoppski/sko. 

- Salg av KIF-gensere/lue/pannebånd/slips med mer. 

Instruksjon og trening 

Trening (Sted, tid, deltakelse mv.) 

Ute trening fra 13. januar 2020 i Idrettsparken Hoppsenter. 
Vi startet med inne trening på Gamlegrendsåsen Skole 7. oktober. 
 

Trenere (lønnet og ulønnet) 

Følgende trenere har vært engasjert i sesongen 2020: 
- 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. 
Gjennomføring av snø-produksjons anlegg. 

Arrangementer 
KIF Hoppgruppe har gjennomført følgende arrangementer 2020: 

- Åpen dag lørdag 11. januar.  

- Miljøkveld 29. oktober. 

 

Internasjonale 

Ingen 
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Nasjonale 

Ingen 

Kretsstevner 

Ingen 

Klubbrenn 

Ingen 

Deltakelse i stevner, mesterskap 
 

Ingrid Hordvik Kleven  

- 3. plass NM junior liten bakke i Vikersund, februar 2020.  

- 10. plass NM normalbakke i Midtstua 30. oktober 2020.  

- 9. plass i NM stor bakke på Lillehammer 5. desember 2020.   

 

Sander Kolberg  

- - NM junior Rena nr. 7 i fellesstart, nr. 6 på 5 km og nr 6 på 10 km. 

 

Sindre Trier Aslesen 

- 7. Februar Junior NM Storbakke 34.pl. 

- 8. Februar Junior NM Storbakke 36.pl. 

- 30. Oktober Senior NM Normalbakke Midtstubakken 49.pl. 

- 31. Oktober Senior NM Mix Buskerud 3  9.pl. 

- 31. Oktober Senior NM Laghopp Buskerud 2  12.pl. 

- 5. Desember Senior NM storbakke Lysgårdsbakkene 43.pl. 

 

Stian August Sørensen 

- Solan Gundersen Vinterleker G13 i K35  14. plass 

- Laghopp Mats og Stian, Buskerud 1, 9. plass 

 

Mats Strandbråten  

- Solan Gundersen Vinterleker G14 i K45 13. plass 

- Laghopp Mats og Stian, Buskerud 1, 9. plass 

 

 

 



11 
 

Daniel Andre Tande  

NM i normalbakke i Midtstua, 1. plass og fikk sin og Kongsbergs første Kongepokal. 

Oktober 2020. 

 

Internasjonale seiere 

- Daniel Andre Tande ble verdensmester i skiflyging, lag. Planica desember 

2020. 

 

Norgesmestere 

- Marie Liane deltok på Hovedlandsrennet i Nybygda 21. – 23. februar. Hun ble 

nr. 1 i J15/16 i K40. Marie er med i Prosjekt 2022-rekrutt. 

 

Kretsmestere 

Ingen 
 

Klubbmestere 

Ingen 
 

Andre nevneverdige resultater 

 

Ingrid Hordvik Kleven: 

- COC renn på Rena i 25.-26. januar 2020, og ble nr 30 og 31. Hun fikk dermed 

sitt første COC poeng, og er kvalifisert til å stille til start i WC.  

- 4. plass sammenlagt i Norges Cup Kvinner Elite  

- 2. plass NC elite K 85 i Huka hoppanlegg i Høydalsmo, i desember.  

- Ingrid har flyttet til Lillehammer og går på NTG.  

- Hun er med i Prosjekt 2022-junior.  

 
 

Sander Kolberg: 

- NC B Midtstua nr. 7 fellesstart og nr. 7 på 5 km  

- NC B Granåsen nr. 6 på 5 km og nr. 7 på 10 km  

- NC A Lillehammer nr. 20 på 10 km  

- Sommermesterskapet NC A stor bakke Lillehammer nr.17 på 10 km  
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Sindre Trier Aslesen: 

- 5. Januar Vikersund NC C 11.pl. 

- 5. Januar Vikersund renn 2 NC C 14.pl. 

- 10. Januar Holmenkollen NC C 6.pl. 

- 10. Januar Holmenkollen renn 2 NC C 5.pl. 

- 18. Januar Lillehammer NC C 7.pl. 

- 19. Januar Lillehammer NC C 6.pl. 

- 1. Februar Granåsen NC C 3.pl. 

- 1. Mars Rena K120 NC C 2.pl. 

- 2. Mars Lillehammer K120 NC C 3.pl. 

- Opprykk til NC B. 

Start ny sesong 20/21 

- 15. August Midtstubakken NC C 1.pl 

- 16. August Midtstubakken NC C 1.pl. 

- 19. September Lillehammer K90 NC C 2.pl 

- 20. September Lillehammer K90 NC C 4.pl 

- Opprykk til NC B Nr. 3 totalt. 

- 16. Oktober Granåsen Trondheim K90 NC B 1.pl. 

- 17. Oktober Granåsen Trondheim K90 NC B 3.pl 

- Opprykk til NC A Nr. 1 Totalt. 

- 21. November Midtstubakken NC.A 7.pl 

- 22. November Midtstubakken NC.A 6.pl. 

- 19. Desember Huka NC.A 6.pl. 

- 20. Desember Huka NC.A 10.pl. 

Rekorder 
Klubbrekord, kvinner: Ingrid Hordvik Kleven 101,5 meter under Storbakke NM på 
Lillehammer 5. desember 2020.  
 
Klubbrekord, Herrer: Daniel André 243,5 meter i Planica i 2018.  
 

Diverse 
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Gruppens navn: ISHOCKEY 

Aktivitet 
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. 

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.  

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 deltakere 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 jente tilbudet 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 vårsesongen. Åpen hall er en meget viktig rekrutteringsarena og det 

har derfor vært prioritert å få gjennomført. 

Det ble i 2020 avholdt 11 styremøter f.o.m. januar t.o.m desember. Årlig møte vil bli avholdt 25. 

februar 2021. Pga smittevern restriksjoner 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. A-laget 

har dessverre vært hardt rammet med kansellerte treninger og kamper. 

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 årstrinn helt opp til seniornivå, og øke rekrutteringen. Vi har 

anskaffet en del keeperutstyr, skøyter, hjelmer, hansker og annet beskyttelsesutstyr som vi tenker å 
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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. 

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 
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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 

 

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. Vi har hatt en ordning med en hjelpetrener-pool som 
er felles for U8 og hockeyskolen, der hjelpetrenerne blir med der det trengs. 

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. 

Hockeyskolen har vært godt organisert, så selv med utfordringer rundt smittevern har vi klart å 
opprettholde aktiviteten. 
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U18 – Motivasjonsdag på Tufte Gård 
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Medlemstall 
Medlemsoversikten må vise aktivitetstall 1i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, turngruppa osv.). 

Lagets totale medlemstall 2må også fremkomme. 

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

eldre 

Totalt 

Kvinner 5 22 8 2 8 45 

Menn 13 56 32 8 12 121 

Totalt 18 78 40 10 20 166 

Medlemsutvikling 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kvinner 9 9 12 22 33 45 

Menn 42 50 79 125 154 121 

Totalt 51 59 91 147 187 166 

 

Disse tallene er basert på tall fra Rubik. Kun 2019 og 2020 inneholder også medlemmer fra 

Hockeyskolen.  De tidlige tallene fra 2015-2018 har vi ikke mulighet for å sjekke ut. 

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 har lykkes å få i gang en jentegruppe. Vi må jobbe med å få disse til å fortsette, og fortsette det 

gode arbeidet som blir gjort i rekrutteringsøyemed. 

 
1 Med ”aktivitetstall” menes gruppevis oversikt over de medlemmer i idrettslaget som har deltatt i terminfestede 

konkurranser, aktivt trent fram mot særforbunds offisielle ferdighetsprøver eller graderinger, aktive barn under 

12 år som deltar i gruppens aktiviteter. Det vil si at et medlem kan telles flere ganger for ulike grupper. 
2 Med ”medlem” menes personer som er registrert i idrettslagets medlemsregister og har oppfylt sine 

forpliktelser overfor idrettslaget. Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 

Hver person skal kun telles én gang i idrettslaget, uansett hvor mange av idrettslaget aktiviteter vedkommende 

deltar i.  



 
 
 

 

Årsberetningen 2020 
KONGSBERG IF LANGRENN 

 

 

 

 

 



SIDE 1 

 

 

 

Årsberetningen 2020 

 

 

Kongsberg IF langrenn ble gjenåpnet medio oktober 2016 etter nærmere 10 år 

som sovende undergruppe i Kongsberg Idrettsforening. Gruppen er tilknyttet 

Norges skiforbund. 

Vi består i dag av 8 aktive medlemmer og 15 støttemedlemmer samt et stabilt 

trenerapparat. 

 

Medlemstallet er stabilt. De fleste utøverne er ferdig med videregående, og har 

hatt et år med mindre aktivitet grunnet militærtjeneste og annet. Treningen 

holdes ved like i de ulike lokalisasjonene, men de har også hatt flere felles 

treninger høsten 2020 under coronapandemien. De akter å fortsette som 

medlemmer i KIF langrenn. De to yngste trener ivrig og er med på IL Skrim sitt 

satsningsopplegg med flere samlinger. De fleste konkurranser har blitt avlyst 

grunnet coronapandemien, men noen rakk å bli gjennomført i januar og 

februar måned. Sesongen ble avsluttet med utvidet klubbmesterskap i 

romjulen. Enkelte av utøverene konkurrerer også i skiskyting. 

Vi har deltatt på Buskerud Skikrets sitt overnattings og smøreopplegg under 

Norges Cup. 

Foreldreinnsatsen er stor med styreverv, skikurs, skismøring og støtteapparat 

på skirenn. 
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Styret i Kongsberg IF langrenn har i 2020 bestått av: 

 

Leder: Hanna Blom Breivik 

Nestleder: Arnt-Ove Pettersen 

Sekretær og kasserer: Bernhard Hallingstad 

Oppmann og sportslig leder: Tor Sigurd Breivik 

Styremedlem: Stian Antonsen 

Vara Styremedlem: Tom Frihagen Dahl 

 

Ingen i styret er på valg. 

 

 

Møter 

 

Det har vært avholdt 4 styremøter i 2020. 

20 januar, 24 juni, 15 september og 15 desember 

 

Årsmøtet ble sammen med styremøte avholdt hjemme hos familien Blom 

Breivik den 20 januar. 

 

I tillegg også deltagelse på hovedstyremøter gjennom året, samt møte for 

sportslige ledere på tvers av gruppene. 
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Styrets arbeid 

 

 

2020 har vært nok et fint og trivelig år for KIF langrenn med mye god innsats og 

noen bra resultater. 

På grunn av mindre lokal aktivitet er det fortiden ingen hovedtrener. Trenere er 

som før Jørgen F Dahl, Sverre og Sigurd Blom Breivik, men også Stian Antonsen 

har bidratt. 

Styret har godkjent samarbeidsavtale mellom IL Skrim langrenn og våre to 

yngste utøvere født i 2003. De deltar på IL Skrim sin satsningsgruppe for å ha 

flere å trene sammen med, og synes dette er svært profesjonelt og fungerer 

meget bra. 

Styret har diskutert og utarbeidet budsjett. 

Styret har jobbet med sponsorinntekter og søkt gavefond/midler med positivt 

utfall. Som en del av sponsorpakken til Technip FMC har vi i år som i fjor 

besluttet å arrangere skikurs som dugnad i klubben. Flere kurskvelder er blitt 

avholdt vinteren 2020 med styremedlemmer og aktive utøvere som 

instruktører. 
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Styrets medlemmer har bidratt på dugnad for IL Skrim med vedlikehold av 

rulleskiløype på sommerstid samt snøproduksjon vinterstid. 

Styret har videreført sponsoravtalen med Intersport Kongsberg med rabatt på 

smøring og sportsutstyr. Vi har også utarbeidet et samarbeid om produksjon og 

salg av KIF trenings luer mot gode rabattordninger. 

 

 

Aktiviteter 

 

De fleste av Kongsberg IF langrenn sine 8 aktive utøvere (17-22 år) har i år som i 

fjor lagt ned et godt treningsarbeid gjennom hele 2020. Etter sesongavslutning i 

april 2020 fulgt en periode med mye løpsrelatert trening samt basistrening og 

styrke på Kongsberg Medisinske treningssenter. Deretter mye rulleski utover 

sommeren og høsten. Det har også være arrangert flere testløp på rulleski, ski 

og løp med IL Skrim. Hjemmesamlinger samt en samling med kretsen på Geilo 

i høst. 

 

En av utøverne har gått Norgescup langrenn for junior på Lygna i januar, samt 

Tour de Kongsberg, ellers er det meste av renn blitt avlyst. 

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

Buskerud skikrets for våre utøvere, mens støtteapparatet ordner egen 

overnatting.  

 

 

 

 

 

 

Rennaktiviteter 

Sesong 2019/2020: 

Norgescup junior langrenn 10-12 januar 2020 Lygna: 
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Deltager Magnus Hallingstad:  

10 km klassisk; nr. 60 

10 km fristil ; nr. 157 

 

Tour de Kongsberg 2020:  Fristil 4/1, og jaktstart 5/1  

Deltager Magnus Hallingstad: Sammenlagt plassering nr. 3 

 

Klubbmesterskap Heistadmoen 28 desember, Heistadmoen. 

10 deltagere 

1 plass: Sebastian Stolen Antonsen 

2 plass: Tobias Stolen Antonsen 

3 plass: Emil Andre Breivik 

 

 

 

      

Oppsummering: 
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Det har vært mye bra treningsarbeid, men mindre konkurranse aktivitet i 

langrenns gruppa, delvis grunnet avlyste arrangement under coronapandemien. 

Gode resultater i klassisk stil under Norges cup junior for Magnus Hallingstad. 

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

 

 

 

Politiattester: 

 

Alle trenere og medlemmer av styret har levert primo 2017. Ingen nye i styret 

som krever politiattest. 

 

 

 

Medlemmer 

 

Vi har 19 medlemmer hvorav 8 aktive medlemmer ved utgangen av 2020, 2 i 

M17, 4 i M19/20, og 2 i M Senior. 

 

Sponsorer: 

Følgende har støttet KIFs langrenns gruppe: Technip FMC, Hjartdal Sparebank, 

KOG, EL-DA, GKN Aerospace, Intersport Kongsberg. 

 

 

 

Økonomi: 

 

Budsjettmøte avholdt september 2020. Behandles i årsmøte 9 februar 2021. 

Regnskap er avsluttet og godkjent. 
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Inntekter oppsummert: 

• Kontingenter 

• Grasrotandel*  

• LAM midler 

• Uendret familiekontingent på kr 300 

• Uendret aktivitetskontingent på kr 500 

• Enkelt-støttemedlem kr 100 

• Sponsormidler og gavemidler 

• Skikurs. 

*På grunn av redusert aktivitet har styret beslutte å tilbakebetale grasrotmidler 

til hovedforeningen, hvilket ble gjort høsten 2020. Beløp 15799. 

 

Utgifter oppsummert: 

• Noen startkontingenter  

• Deler av opphold for utøvere under treningssamlinger med kretsen 

• Norgescup-renn 

• Noe smøreutstyr 

• Avgift til deltagelse i IL Skrim sitt treningsopplegg 

• Avgifter til Buskerud skikrets og FIS avgift langrenn 

• Avgift til regnskap 

• Sesongavslutning/Klubbmesterskap. 

 

Klubben har stabil, god økonomi.  Regnskapsrapporter er utarbeidet og levert 

av Exacta. 
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Innledning 
Denne årsberetningen oppsummerer aktiviteter som har foregått i KIF Skøytegruppe i 

perioden 01.01.-31.12.2020. Årsberetningen gjelder kalenderåret og ikke sesongen.  

 

Organisasjon 

Styrets sammensetning 

Styret i året som har vært er:  

 

Leder     Eirik Joakim Steinli 

Nestleder    Stine Røgeberg Pedersen  

Sekretær    Stine Røgeberg Pedersen 

Kasserer     Gudmund Thoen 

Styremedlem   Marcel Lesche Vanberg 

Styremedlem   Ida Sandene 

Varamedlem   Marius Berg  

 

Styrets møtevirksomhet 

Det har i perioden vært avholdt følgende styremøter. 06.01.20, 29.04.20, 08.06.20, 07.09.20, 

30.09.20, 09.11.20. Styret har hatt korrespondanse pr. e-post i tillegg. Årlig møte 10.02.20. 

Styrets arbeid 

Representanter fra styret har vært med på følgende i perioden 01.01.-31.12.20: 

Styremøter i Skøytegruppa (Alle) 

Styremøter i Buskerud skøytekrets 

Møter i hovedstyret for KIF  

Deltagelse på Buskerud skøytekretsting 

 

Representasjon, verv, funksjonærer 

Representasjon og andre aktiviteter 

Marcel Lesche Vanberg 

Starter ved følgende mesterskap og stevner:  
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18.-19.01.2020, Buskerudsprinten, Marienlyst, Drammen og Idrettsparken, Kongsberg 

 

Teknisk delegert (TD) ved følgende mesterskap og stevner: 

30.10.-01.11.2020, NM Enkeltdistanser, Asker SK, Vikingskipet, Hamar 

 

Jan Roger Hvammen 

Starter ved følgende løp/stevne: 

 

14.01.20 Klubbløp Drammen 

28.01.20 Klubbløp Drammen 

08.02.20 Kongsbergløpet, Idrettsparken Kongsberg 

11.02.20 Klubbløp Drammen 

07-08.03.20 Sandefjordløpet Stavanger 

21.11.20 Testløp Mjøsteam Hamar 

19.12.20 Fartsleik Geithus 

 

 

Deltagelse på Ting etc. 

Ingen deltagelse fra KIF skøyter i rapportåret på skøyteforbunds ledermøte som ble avholdt 

digitalt pga. covid-19. 

 

Verv 

Flere av medlemmene i KIF Skøyter har tillitsverv i forskjellige råd, utvalg, ressursgrupper 

osv.: 

 

Navn Verv 

Marcel L. Vanberg Medlem av Buskerud Skøytekrets Autorisasjonsråd 

Medlem av Buskerud Skøytekrets Kontrollutvalg 

Styremedlem TH i NSF og leder av TKH i NSF 

Ansvarlig for opplæring og videreutvikling av startere i NSF 

 

Eirik Joakim Steinli 

 

 

Jan Roger Hvammen 

 

Representant KIF hovedstyre 

 

 

 Leder Buskerud skøytekrets styret 
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Marius Berg Nestleder Kongsberg Idrettsråd 

 

 

Godkjente funksjonærer 

Marcel Lesche Vanberg  Starter nivå 2/Dommer/Tidtaker 

Jan Roger Hvammen Starter nivå 3/Dommer/Tidtaker 

Hanne Håvardsrud Dommer/Tidtaker 

Jon Anders Hakkelberg Dommer/Tidtaker 

Per Pedersen Dommer/Tidtaker 

Gudmund Thoen Dommer/Tidtaker 

Gunnar Holm Dommer/Tidtaker 

Frank Hasslan Dommer/Tidtaker 

Reidun Kristiansen Dommer/Tidtaker 

Johan Fiskum Dommer/Tidtaker 

Kåre Kr. Pedersen Dommer/Tidtaker 

Jan Lundestad Dommer/Tidtaker 

Stine Røgeberg Pedersen Dommer/Tidtaker 

Chris Robin Hakkelberg Dommer/Tidtaker 

Sandra Hakkelberg Dommer/Tidtaker 

Monica Bollerud    Dommer/Tidtaker 

Else Bollerud Dommer/Tidtaker 

 

 

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. 

 

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 og utvikles blant de aktive. 

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

våre medlemmer. 

• Rekruttering og beholde løperne vil fortsatt være et satsingsområde for klubben. 
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Framover blir det å legge til rette for fortsatt rekruttering og få de 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, og ha gode instruktører / trenere i skøytegruppa. 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 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 

fem par utleieskøyter og fått istid i Kongsberghallen fra oktober til desember. 

Medlemsoversikt  

Kategori medlem 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Støttemedlemmer 17 17 17 20 22 20 18 18 

Aktive (jun. B og jun. 

A) 

4 4 4 2 2 3 2 2 

Rekrutter/skøyteskole 16 17 17 40 24 20 56 50 

Sum 28 45 45 70 54 50 83 76 

 

Instruksjon og trening  

Trenere 

Odd Øystein Langegård overtok som hovedansvarlig for Sondre Hvammen våren 2020. Han 

har base på Geithus.  

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

Instruktører for viderekommende gruppe 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. Alle is treningene denne sesongen har 

vært på Geithus. 

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

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

ute i idrettsparken i januar 2020. Oktober 2020 startet vi med treninger i Kongsberghallen på 

torsdager for begge gruppene. Det har vært positivt å ha treningene på samme dag. Flere av 

medlemmene har vært med i flere sesonger, noe som er veldig positivt. Det har også startet 

noen nye. 

 

Samlinger  

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

Sommeris, Hamar, august 2020 

Høstsamling, Stavanger, oktober 2020 

 

Baneforhold 
Hadde is i Idrettsparken i januar og februar 2020. 

 

 

Arrangementer 
KIF Skøyter arrangerte Buskerudsprinten dag 2 19.01.2020. Løpet ble flyttet til Furumo pga. 

manglende sikring (Drammen skøiteklubb arrangerte dag 1, 18.01.2020) og Kongsbergløpet 

08.02.2020. Vi delte ut informasjon om skøyteskolen. Skøyteskolen og trening for 

viderekommende startet opp i uke 41 2020 i Kongsberghallen. 

Det ble dessverre ikke mulig å gjennomføre avslutning for sesongen i mars/april 2020 pga. 

covid – 19 restriksjoner. 

 

Buskerudsprinten 19.01.2020 på Kongsberg 

Antall deltakere  35 

Rekrutter 12 (4 fra KIF) 

10 år til senior 23 

 

 

Kongsbergløpet 08.02.2020 

Antall deltakere 49 

Rekrutter 33 (21 fra KIF) 

10 år til veteran 16 



7 
 

 

KIF Skøyter deltakelse på stevner og løp  

Det har vært bra aktivitet blant de aktive denne sesongen med deltakelse på flere stevner og 

løp. Her er en oversikt over stevner som KIF løpere har deltatt på i året 2020. 

Dato Stevne Sted Antall KIF 

løpere 11-12.01 NM Junior sprint 2020 Stavanger 1 

14.01 Klubbløp Drammen 2 

18-19.01 Norgescup 6 Trondheim 1 

25-26.01 Vikingløpet Tønsberg 1 

28.01 Klubbløp Drammen 1 

01-02.02 NM Junior Allround Stavanger 1 

09.02 Norgescup 7 Hamar 1 

11.02 Klubbløp Drammen 1 

14-15-16.02 Landsmesterskapet Bjugn 1 

22-23.02 Country Matce Seinajoki 1 

22-23.02 Norgescup 8 Stavanger 1 

07-08.03 Sandefjordløpet Stavanger 1 

11.03 Karusell 17 Geithus 1 

         08.07 Sommerløpet Hamar 1 

21.11 Testløp Mjøsteam Hamar 1 

19.12 Fartsleik Geithus 1 

 

 

Resultater  

Resultater Norgescup og NM 

NM Junior sprint, Stavanger 

22.plass Sondre Hvammen   

NM Junior Allround, Stavanger 

14. plass Sondre Hvammen  

Norgescup sammenlagt 

Kvinner senior 

3.   plass Camilla Hvammen 994 poeng. 

Menn junior 
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      17. plass Sondre Hvammen 367 poeng. 

Landskamp i Seinajoki:  

Sondre Hvammen Norge ble nr. 1 

 

Nye klubbrekorder 

Det har blitt satt ni klubbrekorder. 

1.1 Komplett liste over klubbrekorder 

Ny rekord i denne perioden er skrevet med rød fet skrift. 

Menn (uavhengig av klasse): 
     

Dist. Tid 
 

Navn Sted Dato 

 
500m .38,70 

 
Martin Pedersen Hamar 26.01.2013 

 
1000m 1.16,09 

 
Martin Pedersen Calgary 17.03.2012 

 
1500m 1.56,33 

 
Martin Pedersen Calgary 18.03.2012 

 
3000m 4.16,03 

 
Roger Bollerud Hamar 06.03.2005 

 
5000m 7.19,34 

 
Roger Bollerud Hamar 05.03.2005 

 
10000m 15.24,64 

 
Roger Bollerud Hamar 12.12.2004 

       

Kvinner (uavhengig av 

klasse): 
     

Dist. Tid 
 

Navn Sted Dato 
 

500m 43,25 
 

Hilde Røgeberg Pedersen Calgary 25.03.1999 
 

1000m 1.28,86 
 

Camilla Hvammen Hamar 04.03.2018 
 

1500m 2.17,83 
 

Sandra Hakkelberg Calgary 18.03.2012 
 

3000m 4.55,71 
 

Sandra Hakkelberg Hamar 02.12.2012 
 

5000m 9.29,7 
 

Wenche Holm Valle Hovin 14.03.1986 

       

Menn junior (17 og 18 år): 
    

 
Dist. Tid 

 
Navn Sted Dato 

 
500m .38,80 

 
Martin Pedersen Calgary 19.03.2011 

 
1000m 1.16,44 

 
Martin Pedersen Calgary 18.03.2011 

 
1500m 1.56,81 

 
Martin Pedersen Calgary 16.03.2011 

 
3000m 4.20,10 

 
Martin Pedersen Hamar 21.02.2010 

 
5000m 7.24,43 

 
Roger Bollerud Hamar 14.12.2003 

 
10000m 16.08,7 

 
Roger Bollerud Geithus 13.03.2004 

       

Kvinner junior (17 og 18 år): 
    

 
Dist. Tid 

 
Navn Sted Dato 

 
500m 43,25 

 
Hilde Røgeberg Pedersen Calgary 25.03.1999 

 
1000m 1.28,86 

 
Camilla Hvammen Hamar 04.03.2018 
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1500m 2.18,83 

 
Camilla Hvammen Stavanger 10.03.2018 

 
3000m 4.55,71 

 
Sandra Hakkelberg Hamar 02.12.2012 

 
5000m 9.29,7 

 
Wenche Holm Valle Hovin 14.03.1986 

       

Gutter 
      

Kl Dist. Tid 
 

Navn Sted Dato 

G11 500m 50,2 
 

Per Erik Hanevold Oslo Bi 01.02.1970 

G11 500m 50,2 
 

Kenneth Lund Håvardsrud Hamar 10.12.2005 

G11 1000m 1.38,49 
 

Sondre Hvammen Hamar 06.03.2016 

G11 1500m 2.34,10 
 

Sondre Hvammen Stavanger 13.03.2016 

G11 3000m 5.21,11 
 

Sondre Hvammen Stavanger 12.03.2016 

G11 5000m 10,02.01 
 

Sondre Hvammen Geithus 10.02.2016 
       

G12 500m 45,6 
 

Martin Pedersen Gol 19.02.2005 

G12 1000m 1.32,34 
 

Sondre Hvammen Hamar 18.02.2017 

G12 1500m 2.18,40 
 

Sondre Hvammen Stavanger 19.03.2017 

G12 3000m 5.20,08 
 

Sondre Hvammen Asker 04.12.2016 

G12 5000m 8.55,43  Sondre Hvammen Geithus 01.03.2017 
       

G13 500m 42,86 
 

Sondre Hvammen Hamar 24.02.2018 

G13 1000m 1.25,96 
 

Sondre Hvammen Hamar 25.02.2018 

G13 1500m 2.09,21 
 

Sondre Hvammen Hamar 24.02.2018 

G13 3000m 4.40,34 
 

Sondre Hvammen Hamar 19.11.2017 
       

       

G14 500m 41,95 
 

Sondre Hvammen Hamar 16.03.2019 

G14 1000m 1.20,96 
 

Sondre Hvammen Hamar 17.03.2019 

G14 1500m 2.05,02 
 

Sondre Hvammen Hamar 16.16.2019 

G14 3000m 4.30,79 
 

Sondre Hvammen Hamar 17.03.2019 

G14 5000m 8.46,66 
 

Sondre Hvammen Geithus 06.03.2019 
       

       

G15 500m 41,07 
 

Sondre Hvammen Stavanger 27.10.2019 

G15 1000m 1.20,69 
 

Sondre Hvammen Hamar 01.12.2019 

G15 1500m 2.03,94 
 

Sondre Hvammen Hamar 30.11.2019 

G15 3000m 4.19,85 
 

Sondre Hvammen Hamar 01.12.2019 

G15 5000m 7.49,89 
 

Sondre Hvammen Stavanger 02.02.2020 

G15 10000m 17.04,96 
 

Sondre Hvammen Geithus 11.03.2020 

       

G16 500m .40,32 
 

Martin Pedersen Hamar 09.01.2009 

G16 1000m 1.18,73 
 

Martin Pedersen Hamar 18.01.2009 

G16 1500m 2.02,59 
 

Martin Pedersen Hamar 17.01.2009 

G16 3000m 4.24,43 
 

Sondre Hvammen Hamar 08.08.2020 
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G16 5000m 8.37,5 
 

Morten Sjulsen Hol 03.02.1985 

G16 10000m 19.50,3 
 

Magne Hakkelberg Geithus 03.03.1985 

       

Jenter 
      

Kl Dist. Tid 
 

Navn Sted Dato 

J11 500m 53,54 
 

Hilde Røgeberg Pedersen Larvik 15.02.1992 

J11 1000m 1.53,06 
 

Sandra Hakkelberg  Hamar 03.02.2007 
       

J12 500m 50,1 
 

Hilde Røgeberg Pedersen Hamar 04.04.1993 

J12 1000m 1.43,1 
 

Hilde Røgeberg Pedersen Hamar 03.04.1993 

J12 1500m 2.41,56 
 

Sandra Hakkelberg Hamar 20.01.2008 

J12 3000m 6.26,05 
 

Camilla Hvammen Geithus 16.03.2013 
       

J13 500m 48,5 
 

Hilde Røgeberg Pedersen Hamar 20.03.1994 

J13 1000m 1.37,3 
 

Hilde Røgeberg Pedersen Hamar 19.03.1994 

J13 1500m 2.32,66 
 

Sandra Hakkelberg Hamar 17.01.2009 

J13 3000m 6.11,71 
 

Camilla Hvammen Geithus 05.03.2014 
       

J14 500m 47,22 
 

Camilla Hvammen Hamar 14.02.2015 

J14 1000m 1.33,76 
 

Camilla Hvammen Hamar 22.02.2015 

J14 1500m 2.26,70 
 

Sandra Hakkelberg Hamar 20.02.2010 

J14 3000m 5.03,93 
 

Sandra Hakkelberg Hamar 21.02.2010 
       

J15 500m 45,99 
 

Camilla Hvammen Stavanger 11.03.2016 

J15 1000m 1.32,45 
 

Camilla Hvammen Stavanger 11.03.2016 

J15 1500m 2.23,28 
 

Sandra Hakkelberg Stavanger 12.02.2011 

J15 3000m 4.57,70 
 

Sandra Hakkelberg Stavanger 13.02.2011 
       

J16 500m 45,37 
 

Sandra Hakkelberg Calgary 15.03.2012 

J16 1000m 1.30,11 
 

Sandra Hakkelberg Calgary 15.03.2012 

J16 1500m 2.17,83 
 

Sandra Hakkelberg Calgary 18.03.2012 

J16 3000m 4.59,17 
 

Sandra Hakkelberg Calgary 14.03.2012 
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Økonomi 
 

Regnskap 2020 

Alle bilag er levert til Exacta for regnskapsføring. 

Sum inntekter var kr. 238 197,20 (budsjett på kr. 205 000).  

Sum driftskostnader var kr. 250 514,52 (budsjett på kr. 205 000).  

 

Resultat 2020 viser et underskudd på kr. 12 317,32 mot et budsjettert resultat på 0.  

Se vedlegg 1 for detaljer i resultatregnskap og balanseregnskap. 

 

 

Budsjett for 2021 
Det er budsjettert med kr 205 000 i inntekter, kr 205 000 i utgifter og et resultat på kr 0. 

Skøytegruppa har allerede blitt tildelt gave fra DNB Sparebankstiftelsen på kr 75 000 som er 

øremerket til elektronisk tidtakerutstyr. Utstyret er mottatt og det er betalt kr 70 000 på 2020 

regnskapet. Det gjenstår kr 5 000 for tidtakerklokke. 

 
 
 
To vedlegg:  

1. Regnskap 2020 

2. Budsjett 2021 
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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,- 
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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 Sted Tid 

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

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

Trening i snøhallen Lørenskog har vært gjennomført fra september til desember for 
ungdomsgruppa. 

 
Gruppe Sted Tid 

Yngre/Junior/Senior Snø, Lørenskog 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 Sted Tid 

KIDS / Nybegynnere Barnebakken Tirsdager 18-20 

KIDS, nivå 2 Skisenteret Tirsdager 18-20 

UNGDOM (yjr/jr) Skisenteret Mandag 18-21 

UNGDOM (yjr/jr) Skisenteret Onsdag 18-21 

Jentegruppe Skisenteret Torsdag 18-21 

KONKURRANSE (utvalg) Skisenteret 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 Dato Konkurranse Sted Klasse # 

 Kristian Holmen 08.03.20 NM SBX Kongsberg Senior herre 1 

 Håvard Heggem 08.03.20 NM SBX Kongsberg Senior herre 2 

Andrea Kristiansen Rue  08.03.20 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 08.03.20 NM SBX Kongsberg Jenter Y junior 1 

Niklas Sukke 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 Dato Konkurranse Sted Klasse # 

Andrea Rue 07.03.20 NC cross Kongsberg Senior dame 1 

Petter Teksle 07.03.20 NC cross Kongsberg Gutter junior 2 

Jonas Berdal Holm 07.03.20 NC cross Kongsberg Gutter junior 3 

Lasse Steffensen 07.03.20 NC cross Kongsberg Gutter Y Junior 1 

Ulrich Kristiansen Rue 07.03.20 NC cross Kongsberg Gutter Y Junior 2 

Niklas Sukke 07.03.20 NC cross Kongsberg Gutter Y Junior 3 

Magnus Grøterud 01.02.20 NC SS Kirkerud Senior herre 2 

Andrea Rue 01.02.20 NC SS Kirkerud Senior dame 2 

Niklas Sukke 01.02.20 NC SS Kirkerud Gutter Y Junior 2 

Thea Christine Rue 05.01.20 NC BA Vierli Jenter Y Junior 3 

Niklas Sukke 05.01.20 NC BA Vierli Gutter Y Junior 1 

Oliver Steen Ahlstrøm 05.01.20 NC BA Vierli Gutter Y Junior 3 

Thea Christine Rue 05.01.20 NC SS Vierli Jenter Y Junior 3 

Lasse Steffensen 05.01.20 NC SS Vierli Gutter Y Junior 2 

Magnus Grøterud 05.01.20 NC SS Vierli Senior herre 3 

Tina Hjalland 25.01.20 NC SS Geilo Jenter Y Junior 1 

Thea Christine Rue 25.01.20 NC SS Geilo Jenter Y Junior 3 

Niklas Sukke 25.01.20 NC SS Geilo Gutter Y Junior 1 

Magnus Grøterud 25.01.20 NC SS Geilo Senior herre 1 

Niklas Sukke 01.02.20 NC SS Kirkerud Gutter Y Junior 2 

Andrea Rue 01.02.20 NC SS Kirkerud Senior dame 2 

Magnus Grøterud 01.02.20 NC SS Kirkerud Senior herre 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!!! 

 
 
 

 
 
 



18  

 

 

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) Vera Hegge (sign) 

Leder Nestleder/Sportslig ansvarlig 

 
 
 

 

 

 

Siri Teksle (sign) Mette Kjærnet Udø (sign) 

Sekretær Kasserer 

 



 

Side 1 av 2 
 

KIF Sykkelgruppe  

Styrets leder.. Hans Tommy Wilhelmsen 

Årsrapport 2020 

KIF Sykkel - Styremedlemmer 2019 - 2020 – 2021 

• Hans Tommy Wilhelmsen Styreleder      

• Arne Elsetrønning   Nestleder/ Økonomi  

• Børre Løkenhagen              Styremedlem  

• Mats Hansen                         Web/ FB & sekretær   

• Petter Arne Mikalsen      Barneidrettsansvarlig   
 

Antall møter i 2020  

• KIF Sykkel  = 5 styremøter og 2 medlemsmøter  

• Årsmøte KIF Sykkel 16/2-2021 

 

Medlemmer 31.12.2020  

  42 barn/junior 

  78 aktive voksne (Betalt kontingent)  

120 medlemmer 

 

Aktivitet - 2020 Landevei & terreng 

Sesongen har ikke vært organisert med fellestreninger: 

Det har vært en treningstur for landevei 

KIF - Stisykkelgruppe for barn 2020 

• Ansvarlig: Petter Arne Mikalsen  
• Fokus på lek og basisferdigheter på sykkel 
• Treningen har hovedsak foregått på Gamlegrendåsen 
• 42 gutter og jenter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 2 av 2 
 

KIF - Stisykkelgruppe for barn 2020 

Før sommeren hadde vi 6 treninger.  

Etter sommerferien hadde vi 6 treninger.  

På grunn av smittevern ble hver trening delt opp i små grupper der hver gruppe hadde ulike 

oppmøtesteder. På våren var vi den eneste gruppen som fikk lov til å sykle gjennom 

Kongsbergtunnelen før den ble åpnet. Det var en moro opplevelse.  
Første trening etter sommerferien testet vi den nye ferdighetsløypa i Funkelia. 

Etter treningen hadde vi utdeling av KIF drikkeflasker og så fikk vi servering med kaker, 

pølser og saft.  

Vi tillot oss det siden smitten var på det laveste på den tiden. 

Siste helg i høstferien var flere av medlemmene på tur til Trysil Bike Park.  

Dette var i utgangspunktet ikke i regi av KIF, men mange av medlemmene tok turen. 

 

 

 

 

 

 

Sesongen 2019/ 2020/ 2021 Oppsummering 

• Spinning iverksatt (1/10-2019 – 31/3-2020) + 5/11-2020 – 25/3-2021 

• KIF Sykkel betaler for 20 plasser hos KMT også i 2021 

•  

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter 2021 
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KONGSBERG IDRETTSFORENING TURN 
Postboks 210    3603 Kongsberg      Hjemmeside: kongsbergidrettsforening.no    E-post: styret@kifturn.no      

Innkalling til årlig møte i KIF Turn 

Det innkalles herved til årlig møte i Kongsberg Idrettsforenings Turngruppe. 

Sted: Idrettshallen, møterom 3.etg 

Dato: 24. februar 2021 

Tid: Kl. 20:00 

. 

Innspill sendes til: styreleder.turn@gmail.com 

 

Agenda: Etter lovnorm av 23. oktober 2019 §§ 16 og 23 

1. Godkjenne de stemmeberettigede  
2. Velge dirigent 
3. Velge protokollførere 
4. Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne innkallingen 
6. Godkjenne sakslisten 
7. Godkjenne forretningsorden 
8. Behandle turngruppas årsberetning for 2020 
9. Behandle turngruppas regnskap, styrets økonomiske beretning, (kontrollutvalgets beretning) 

for 2020 
10. Behandle innkomne forslag og saker 
11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgiften 
12. Vedta turngruppas budsjett for 2021 
13. Behandle turngruppas organisasjonsplan for 2021 
14. Foreta følgende valg: (etter § 23 i lovnorm av 23. oktober 2019) 

a. Gruppestyre på minst tre medlemmer 
i. Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet 

b. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

c. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem 
d. Øvrige valg i henhold til turngruppas organisasjonsplan 

15. Avslutning 
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Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 
 
Styrets forslag: Godkjenne antall stemmeberettigede etter bestemmelsene i  NIF’s lov. 

Sak 2: Velge dirigent 
 
Styrets forslag: Leder av turngruppa 

Sak 3: Velge protokollfører 
 
Styrets forslag: Styret foreslår en av de frammøtte representantene:__________________           

Sak 4: Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
 
Styrets forslag: 

Underskrive protokollen 1:______________________________ 

Underskrive protokollen 2:______________________________ 

Sak 5: Godkjenne innkallingen 
 
Styrets forslag: Forslaget til innkalling godkjennes 

Sak 6: Godkjenne sakslisten 
 
Styrets forslag: Forslaget til saksliste godkjennes 

Sak 7: Godkjenne forretningsorden 
 
Styrets forslag: Forslaget til forretningsorden godkjennes 

Sak 8: Behandle turngruppas årsberetning for 2020 
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Organisasjon 

Styrets sammensetting 
Styrets sammensetning i 2020 har vært: 

Styret:   

Leder Thomas Realfsen 

Nestleder   

Styremedlem: Medlemsregistrering Gunvor Haustveit 

 Heidi Darrud 

Styremedlem: Sport Morten  Karlsen 

Styremedlem: Sport Monica Reitan 

Styremedlem: Kasserer Morten Bjørtuft 

Styremedlem: Hjemmeside + PR ansvarlig Gunvor Haustveit 

Varamedlem/Ungdom   

   

Arbeidsgrupper:   
KIF-kort-ansvarlig Heidi Darrud 

 Gunvor Haustveit 

Fondsansvarlig + sponsoransvarlig   

Team Kangaroos Morten Karlsen 

Ungdom   

Trenerutvikling 
Morten 
Monica 

Karlsen 
Reitan 
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Styrets beretning 
 

2020 har vært et meget spesielt (turn-) år og skriver seg inn i Norges- og verdenshistorien pga 

COVID-19 pandemien. Norge valgte 12. mars å innføre meget strenge restriksjoner på all mulig 

aktivitet, som et tiltak for å hindre spredning av Corona-viruset. Landet gikk i «lock down», og som 

en konsekvens ble alle former for idrett stanset.   

Et kurs i regi av ROS rakk vi å gjennomføre andre helgen i februar. Det ga inspirasjon og ny læring 

om noen av metodene de trener etter. Det ble dessverre med kun en seanse dette året, men vi 

håper på en fortsettelse. 

7.mai hadde vi en samling av trenere og utøvere på konkurransepartiene for å motivere og 

planlegge for utetrening. Konkurransepartiene startet opp sin utetrening 12.mai ved å benytte seg av 

alternative turnaktiviteter ute. Områdene utenfor Idrettshallen og KIF området ble benyttet, da 

idrettshallen fortsatt var stengt for idretten. Vi flyttet etter hvert treningene inn i idrettshallen, der 

integreringspartiet var piloter. Resterende partier startet opp inne 26.mai (eksklusive F&B og 

Gymlek). Sesongen ble utvidet til 16.juni for å gi utøverne så mye trening og moro som mulig. Vi 

forholdt oss til COVID regler fra kommune og NGTF. Blant annet måtte alt utstyr desinfiseres før og 

etter bruk. Morten Karlsen ble utnevnt som KIF Turn sin «Corona» ansvarlig og satt seg godt inn i 

gjeldende reglement og var også i kontakt med kommunelegen når det var nødvendig med ekstern 

hjelp.  

Basis/turnhall: Etter gode innspill fra våre trenere og utøvere ble det i KIF hovedstyret sin 

behovsvurdering/rapport konkludert med at det viktigste behovet for hall i Kongsberg vil bli dekket 

ved investering i en basis hall og innendørs 9-er fotballbane! I tillegg til overnevnte innspill var en 

annen del av «innsalget» fra turn, et besøk sammen med anleggskomiteen til Hokksund Turn sin 

nybygde hall sammen med en av delprosjektlederne fra Hokksund Turn. Besøket var veldig 

informativt for alle parter. KIF Hovedstyret har når sendt rapporten, og søknad, til Kongsberg 

kommune og Idrettsrådet. Målet for 2021 er at en slik hall kommer inn på prioritert liste på 

kulturanleggsplanen for neste periode. KIF Turn er meget fornøyd med at alle KIF sine undergrupper 

har stått samlet bak en denne rapporten, men ser samtidig at veien er lang og hindrende mange før 

en hall er en realitet – men vi er optimister😊   

Når det gjelder medlemstallene så har de vært forholdsvis stabile. Vi har i høst dessverre måttet si 

nei til flere, spesielt de minste barnepartiene pga begrensninger med plass, tid og trenere grunnet 

COVID restriksjoner. Eks. så er en kohort 20 personer inkl. trenere.  

En positiv ting i dette året er at foreldreinvolveringen har økt. Foreldre har bidratt på gulvet med 

oppgaver som å trøste, sette på plaster og holde «ro i rekkene», til trener-oppgaver og inn-rydding 

av utstyr etter trening. Dette har vi satt stor pris på. 

Trenerkontrakter og politiattester er det fortsatt god kontroll på i turn. 

Det ble ikke avholdt juleavslutning pga COVID situasjonen og nedstengningen i desember. Isteden 

ble det delt ut julegodteposer til alle gymnastene på siste trening, dette ble godt mottatt. Trenere og 

styremedlemmer fikk frokost hjem på døren som en liten ekstra takk for et krevende og spesielt år. 

Styret håper på et Corona-fritt 2021 og krysser fingrene for at vi kan holde aktiviteten uavbrutt i år ! 

☺ 
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JULEOPPVISNING  
Juleoppvisninga ble ikke avholdt i 2020 

 
STYREMØTER  
Styremøter er blitt avholdt på hver 2. mnd. basis gjennom vår- og høst-sesongene. Flere styremøter 

ble avhold via skype/teams/google og ekstraordinære møter og mail-korrespondanse ble avhold når 

situasjonen krevde det.  

 

SPORTSLIG UTVALG 

KIF turn har engasjerte trenere som samlet sett har god kompetanse. Vi jobber for å få til mer 

samarbeid mellom trenerne slik at kvaliteten på treningsøktene blir bedre for 

utøverne. Kapasitetsmessig så ønsker vi flere voksne trenere for å fylle hallen med flere turnere. Vi 

har på det meste hatt i overkant av 400 utøvere i hallen og vet derfor at vi har mulighet til å vokse.  

I år har vi rekruttert 6 stk. juniorer til trenere på gymlek og IG partiene. De har blitt fulgt opp av 

ansvarlige trenere og tilbakemeldingene fra juniorene har vært positive. Dette er et viktig arbeid som 

vi må fortsette med i årene som kommer.  

Vi har ansvarlige trenere på hvert parti som planlegger treningene. De ansvarlige trenerne gir 

oppgaver til andre trenere. Antall trenere er styrende for hvilke aktiviteter som kan gjennomføres på 

trening. I år har vi hatt ett møte hvor treningsinnholdet er lagt. Det er hovedtrener som følger opp 

trenerne på trening.  

 

KONKURRANSER OG AKTIVITETER 

 

En liten oversikt over det vi har vært med på i 2020: 

Dette er ved siden av all treningen og aktiviteten vi har hatt på partiene våre. 

- 14. januar: Stiftelsesmøte i Buskerud Trampetten – en deltaker 

- 27. januar: Synfaring i nye Hokksundhallen – 4 deltakere 

- 15.-16. februar: Internkurs for trenerne i Idrettshallen 

- 17. mars: Årsmøte stiftelsen Buskerud Trampetten – 1 deltaker 

- 2. september: Synfaring i nye Hokksundhallen med anleggskomiteen i KIF – 2 deltakere 

- 12. september: Forbunds ting Norges Gymnastikk- og turnforbund på Teams – 2 deltakere 

- 24. september: Kretsting Viken idrettskrets – Sundvollen – 1 deltakere 
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Trening (Sted, tid, deltakelse mv.)  

Våren 2020 – Pre korona:  

Dag Sted Fra Til Parti 

Tirsdag Idrettshallen 1630 1715 Foreldre og barn (2-4 år) 

  Idrettshallen 1730 1815 Gymlek (4-6 år) 

  Idrettshallen 1815 1915 Idrettens grunnstige 1, 1.-3.klasse 

 Idrettshallen 1900 2030 Idrettens grunnstige 2, 4.-7.klasse 

  Idrettshallen 1700 1930 Konkurranse 1+2 

     

Torsdag Idrettshallen 1600 1715 Trampett fra 6. klasse og eldre 

  Idrettshallen 1700 1800 Trampett 1-3. klasse 

  Idrettshallen 1745 1900 Trampett 4-5. klasse 

  Idrettshallen 1800 1900 Integreringspartiet 

 Idrettshallen 1600 1845 Konkurranse 1 

  Idrettshallen 1845 2030 Team Kangaroos 

 

Våren/Høsten 2020 – korona-tilpasset: 

Dag Sted Fra Til Parti 

Tirsdag     

  Idrettshallen 17:00 17:45 Gymlek (4-6 år) 

  Idrettshallen 17:50 18:50 Idrettens grunnstige 1, 1.-3.klasse 

 Idrettshallen 19:00 20:30 Idrettens grunnstige 2, 4.-7.klasse 

  Idrettshallen 18:30 20:00 Konkurranse Aspiranter 

 Idrettshallen 16:00 18:30 Konkurranse: Rekrutter og Gutter 

 Idrettshallen 18:00 20:30 Konkurranse Junior 

Torsdag     

 Idrettshallen 16:00 17:00 Trampett fra 6. klasse og eldre 

  Idrettshallen 17:00 18:00 Trampett 1-3. klasse 

  Idrettshallen 18:00 19:00 Trampett 4-5. klasse 

  Idrettshallen 17:45 18:45 Integreringspartiet 

 Idrettshallen 18:30 20:00 Konkurranse Aspiranter 

 Idrettshallen 16:00 18:30 Konkurranse Rekrutter 

 Idrettshallen 18:00 20:30 Konkurranse Junior 

  Idrettshallen 19:00 20:30 Høsten: Deler hallen med Freestyle 
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Trenere (lønnet og ulønnet) 

Fornavn Etternavn Rolle Vår Høst 

Ann Kristin Kjelsaas Ansvarlig trener x x 

Anneline Firling Ansvarlig trener x  

Bjørn Thomas Høen Trener x X 

Baard Grinberg Hjelpetrener x x 

Dorthe L. Bjørtuft Hjelpetrener  X 

Edvard Ekberg Trener  X 

Elin S. Sogn Trener x X 

Eline  Hjelpetrener  X 

Hedda Ek Trener X X 

Hedda  Muri Thowsen Hjelpetrener  X 

Herman Haugland Gislerud Hjelpetrener x  

Ingrid Kjelsaas Karlsen Hjelpetrener  X 

Iselin Møller Svendsen Hjelpetrener X  

Jannike Madsen Trener x x 

Joachim  Hjelpetrener  X 

Jon Værås Trener (x)  

Lise Marit  Reitan Hjelpetrener  X 

Marie Hotvedt Berg Hjelpetrener  X 

Morten Bjørtuft Hjelpetrener X X 

Morten Karlsen Hovedtrener x x 

Sigve Halkinrud Ansvarlig trener/trener x x 

Siren Sætre Hjelpetrener  X 

Stian K. Nakken Trener x x 

Stine Bakka Odell Ansvarlig trener x x 

Thomas Realfsen Trener x x 

Tonny O. Jensen Trener  (x)  
Tom Ovastrøm Hjelpetrener x x 

Truls Magnus Kaasa Hjelpetrener x  
Vegard Sunde Fredriksen Trener X x 

Øystein Sæta Hjelpetrener/Ansvarlig t x  
     

     
Tusen takk til alle trenere og foreldre-hjelpere vi har på partiene våre som har stått på i hele året, og 

gjort det fint for gymnastene våre å komme på trening. 

 

TILLITSVALG 

- Turngruppas leder, Thomas Realfsen er medlem i hovedstyret i Kongsberg IF 

- Ann Kristin Kjelsaas er medlem i Parautvalget i Viken og Oslo Gymnastikk- og turnkrets 

- Morten Karlsen er styremedlem i kretsstyret Viken og Oslo gymnastikk- og turnkrets 

- Morten Karlsen er styremedlem i stiftelsen Buskerud Trampetten  
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DUGNAD & SPONSOR 

Ingen dugnader i 2020. 

 
 

 

 
 

ØKONOMI 

Resultatet i 2020 viser et overskudd på kr 72.226,21. 

Totale inntekter i 2020 ble kr 556.840,99 og dette er ca kr 400’ lavere enn i 2019, men «bare» ca kr 

106’ lavere enn budsjett.  

Inntekter for KIF-kort er kun kr 800 i 2020 

Personalkostnader i 2020 ble kr 162.044,65. 

Andre driftskostnader i 2020 ble kr 333.623,13, og totale driftskostnader kr 466.614,78.  

Leverandørgjeld pr 31.12.2020 er kr 88.236. 

 
Underskrifter av styremedlemmene: 

 

 

Styrets forslag: Årsmeldingen for KIF turngruppe for 2020 godkjennes som framlagt 
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Sak 9:  Behandle turngruppas regnskap for 2020 
Turngruppas regnskap er ført av Exacta regnskapsbyrå og vil bli revidert sammen med 
regnskapene til resten av KIF. 
 
Se vedlegg. 
 
Styrets forslag: Regnskapet tas til etterretning. 

 
Sak 10: Behandle forslag og saker 

 
Sak 1: Fjerne «Det innrømmes 30 % søskenrabatt fra nr. 2 på rimeligste treningsavgift « da dette 
skaper mye ekstraarbeid for styret da medlemssystemet ikke håndterer dette. Må utføres og 
følges opp i sidesystem.  
Sak 2: Vurdere KIF kort for å sikre et 0 budsjett i 2021. 
 
 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent, og treningsavgift, eller gi fullmakt 
til å fastsette treningsavgifter  
  

Kontingenten vedtatt på KIF turn sitt årsmøte, februar 2020, er på kr. 165,-.  
 
Oversikt over treningsavgifter (til underretning): 

Parti Årlig/ Halvårlig Høst 2020 Nytt forslag 
Treningsavgift 
For vår 2021 

Kontingent 
Kommer i tillegg 

til 
treningsavgiften, 

denne er årlig 

Foreldre og barn H Kr. 700,- Kr. 700,- *2 stk. 
Gymlek H Kr. 700,- Kr. 700,- * 

Idrettens grunnstige partier H Kr. 880,- Kr. 880,- * 
Trampett partier H Kr. 880,- Kr. 880,- * 

Konkurransepartier H Kr. 1400,- Kr. 1400,- * 
Integreringspartiet H   * 

Eldre juniorer H Kr. 750,- Kr. 750,- * 

Kangaroos H Kr. 700,- Kr. 700,- * 
Støttemedlem/styre oa Å Kr. 150,- endring Kr. 0,- 

• 2020: KIF hovedstyre: Kr. 200,- faktureres fra KIF hovedstyre.  

• 2020: KIF Turn kontingent: Kr. 165,- (NGTF: Kr. 150,-, VOGT: Kr. 15,-.  
o VOGTK: Viken og Oslo Gymnastikk og turnkrets 

o NGTF: Norges Gymnastikk- og turnforbund 

       
      Styret får fullmakt til å justere treningsavgift hvis driftsmessige forhold tilsier at denne må endres.  
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Sak 12: Vedta turngruppas budsjett for 2021 
 
Forslaget til budsjett 2021: 
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Sak 13: Behandle turngruppas organisasjonsplan for 2021 

 

ORGANISASJONSPLAN 2021 

KONGSBERG IDRETTSFORENINGS TURNGRUPPE 

Organisasjonskart for KIF 

 

 
 
De 10 gruppene har også hvert sitt styre som er valgt av årsmøtet. Dette styret består av 
leder, nestleder, kasserer, sekretær. Dette styret har et varamedlem.  
Hovedstyret består av arbeidsutvalget og lederne i hver avdeling. 
 

KIF Turn: 
Tilknytning: 

 Kongsberg Idrettsforenings turngruppe er tilknyttet: 

- Norges Idrettsforbund (gjennom hovedstyret) 

- Viken Idrettskrets (gjennom hovedstyret) – fra 01.01.2020 

- Kongsberg Idrettsråd (gjennom hovedstyret) 

- Norges Gymnastikk- og turnforbund 

- Viken og Oslo Gymnastikk- og turnkrets – fra 01.01.2020 

- Kongsberg idrettsforening 

Turngruppas høyeste organ er årlig møte.  

Kongsberg Idrettsforenings høyeste organ er årsmøtet. 

Turngruppa følger lover, reglement og retningslinjer gitt av ovenforliggende ledd. 
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Styret: 

a. Leder og nestleder 
b. 3 styremedlemmer 
c. 5 pers valgt (2 kvinner og 3 menn). Arbeidsoppgavene må fordeles. 

 

Leder, nestleder og styremedlemmene er turngruppas arbeidsutvalg (AU), og er ansvarlige 

for gruppas daglige drift 

 

Arbeidsgrupper 

Arbeidsgruppene består av fra en til flere personer, og er ansvarlige for de faglige områdene 

som ligger under ansvaret. Nærmere beskrivelse av arbeidsoppgavene finnes i turngruppas 

håndbok (som er under utarbeidelse) 

Disse har møterett til alle styremøter og stiller med stemmerett i de sakene som omhandler 
deres ansvarsområde 
 

i. Sekretær 
ii. Økonomiansvarlig 
iii. Informasjon/Internett 
iv. Søknad/støtte 
v. Ungdomsrepresentant 
vi. Sport 
vii. Oppmann 
viii. Kurs 
ix. Tøy 
x. Arrangement 
xi. Dugnad 
xii. Kiosk 
xiii. KIF-kort 
xiv. Sponsoransvarlig 
xv. Medlemsregistrator 
xvi. Listemedhjelper 
xvii. Team Kangaroos 
xviii. Trenerutvikling/ansvarlig 
xix. Andre arbeidsgrupper kan oppnevnes etter behov, styret har ansvaret 

 

Aktivitetstilbud: 

Foreldre og barn 
Gymlek 

Idrettens grunnstige partier 
Trampett partier 

Konkurransepartier 
Integreringspartiet 

Eldre juniorer 
Team Kangaroos 

 

Daglig drift: 

Den daglige driften er ledet av gruppas AU etter gitte lover og retningslinjer, blant annet fra  

hovedstyret. Økonomisk føring er gjennom statsautorisert regnskapsbyrå – felles for hele 

KIF. Aktivitetene er styrt av de tilbudene gruppa har pr. dato, og de aktivitetene som blir 

igangsatt av hovedstyre, gruppas årsmøte og styre. Gruppa deltar i stevner, konkurranse og 

andre aktiviteter. 

 

Styrets forslag: Forslaget til organisasjonsplan vedtas som fremlagt 
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Sak 14: Foreta følgende valg: 
 

Foreta følgende valg: (etter § 23 i lovnorm av 23. oktober 2019) 
d. Gruppestyre på minst tre medlemmer 

i. Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet 
e. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
f. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem 
g. Øvrige valg i henhold til turngruppas organisasjonsplan 
 

 

 
 
a. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan: 
 

b. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
 

Styrets forslag: Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til møter og ting 
 
 
 

c. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem 
 
Styrets forslag: Styret gis fullmakt til å oppnevne ny valgkomite 
 
 

  

Fra NIF’s lov: 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene 

samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

1 Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer 
og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Alle 
styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til spesifikke oppgaver.  

 
 

 
Styrets forslag: Valgkomiteens forslag vedtas som fremlagt 

 
 

Sak 15: Avslutning 
 

  



15 
 

VEDLEGG 1 Resultatregnskap med fjorårstall 1-12.2020 
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VEDLEGG 2 Balanse – IB/bevegelse/UB 1-12.2020 
 

 
 
 
 
 
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 24. februar 2021: 
 

• Kun deltagere fra KIF Turn sitt styre deltok på årsmøte. 

• Rettinger ble gjort underveis. 

• Styret fra 2020 ble gjenvalgt til å sitte i 2021. Monica Reitan går ut 
«Sport» rollen, men fortsetter i styret. Ellers ingen større endringer. 

 
 


