
                                         Nyhetsbrev fra Kongsberg Idrettsforening                                               

Her kommer årets andre nyhetsbrev i fra KIF. Det blir i løpet av året sendt ut totalt fire nyhetsbrev. 

Formålet er å belyse og informere om arbeidet som gjøres i og rundt klubben.  

Klubbhåndbok: 

KIF har laget en klubbhåndbok for alle medlemmer, frivillige og foresatte i klubben. Denne er 

publisert på hjemmesiden og skal gi svar på viktige spørsmål om KIF. Klubbhåndboka vil bli 

kontinuerlig utviklet og forbedret i tiden som kommer. Her kan du se mer om dette: 

https://kongsbergidrettsforening.no/#1625080491013-0c26f119-3613  

 

Sommerskole: 

KIF arrrangerte sommerskole i uke 25 i samarbeid med 

Kongsberg kommune for barn fra 4 – 10. trinn. Sommerskolen 

er et tiltak som er gratis for alle innbygerne i aldersgruppen. 

Det var totalt 50 deltakere som var med på de ulike 

aktivitetene. KIF hadde sti sykling, skihopp og friidrett på 

programmet. Gruppene i klubben stilte med kvalifiserte  

trenere til aktivitetene denne uka.  

 

Kulturanleggsplanen: 

KIF har levert et samlet innspill til Kongsberg kommune og kulturanleggsplanen som skal vedtas i 

kommunestyret høsten 2021. Klubben kom fram til at en kombinert basishall og nier fotballhall er 

viktig for å utbedre og tilrettelegge for mer og bedre aktivitet i Kongsberg og KIF. Arbeidet med dette 

ble påbegynt høsten 2019 hvor det ble nedsatt en anleggskomite ved leder Jon Fredrik Lehn – 

Pedersen. En skriftlig kartlegging og behovanalyse ble gjennomført i alle gruppene, før det ble 

avholdt møter med de gruppene som ønsket det. Anleggskomiteen la så fram sitt forslag til 

hovedstyret som vedtok at KIF sitt inspill til kulturanleggsplanen skulle være en kombinert basishall 

og nier fotballhall. Klubben har i prosessen hatt tett dialog med kommunens administrasjon og i løpet 

av 2021 hatt møter med flere politiske partier, Kongsberg Idrettsråd og Kongsberg næringsforum. 

Arbeidet vil fortsette utover høsten med sampill med de nevnte aktører og andre idrettslag i 

kommunen.                                    

                      

        

  

                

            

          

         

            

         

    
     

             

          

         

       

             

           

       

        

       

     

 
 
  
 

   

  

 
 
  
 

            

            

             

https://kongsbergidrettsforening.no/#1625080491013-0c26f119-3613


Grasrotandelen:                                                                                                                                                            

 

 

 

 

KIF oppfordrer alle i og rundt klubben til å registrere seg som grasrotgiver hos Norsk Tipping. 

Grasrotandelen er en ordning som gjør at 7 % av din spillerinnsats går til klubben uten at det koster 

deg noe ekstra. De årlige midlene blir fordelt til gruppene i KIF ved en fordelingsnøkkel som baserer 

seg på antall medlemmer i hver gruppe. Gå inn og registrer deg her:  

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen#search=937372876  

 

Kongsberglekene: 

 

 

Lørdag 28. august arrangeres Kongsberglekene for aller første gang i Kongsberg av KIF. 
Arrangementet har som mål å bidra til å skape idrettsglede og fellesskap for utviklingshemmende i 
alderen 12 år og oppover, bosatt på Østlandet. Målet er at dette skal være et årlig arrangement og 
som kan utvides til et to dagers stevne på sikt. Arrangementet vil være et samarbeid på tvers av 
klubben og gruppene er med som funksjonærer. Det har blitt laget en flott hjemmeside for 
arrangementet som kan besøkes her: https://kongsberglekene.no/   

 

 

 

                                              

KIF ønsker alle frivillige, medlemmer og foresatte en riktig god og solrik sommer! 
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