
                                           Nyhetsbrev fra Kongsberg Idrettsforening                                            

Her kommer årets tredje 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.  

Sommeraktivitet: 

KIF snowboard arrangerte prosjekt brettmoro i 

uke 32 for barn i alder 6 – 12 år. Tilbudet var 

gratis for alle deltakerne som hadde fått plass, 

totalt 30 stk. Målet med prosjektet var øke 

kjennskapen og mangfoldet til brettaktivitet 

samt å introdusere deltakerne for snowboard, 

og starte rekrutteringen av nye medlemmer 

for vintersesong 21/22. Aktivitetsuka var et 

sammarbeid med Kongsberg Wakeboardklubb 

og Kongsberg Skateboardklubb. Flere av 

ungdommene som er medlemmer i KIF 

snowboard er også nyutdannede trenere på 15 

og 16 år. Disse har fullført NIF Aktivitetslederkurs, Brettforbundets Snowboardtrenerkurs og 

Brettforbundets Parktrenerkurs. Snowboard har med dette hevet nivået på trenere for de minste 

barna med adskillige nivåer. Disse trenerne var med som instruktører på aktivitetsuka, og fikk 

dermed tilbud om arbeid og lønn gjennom prosjektet. 

 

Fotballskole: 

KIF fotball arrangerte sin tradisjonelle fotballskole i uke 32 i Idrettsparken. Hele 180 deltakere deltok 

fra mandag – fredag i alderen 6 – 13 år. KIF sine medlemmer i fra ungdoms og voksenfotballen var 

med som instrukører og trenere. Mye god læring, mestring, glede og nye vennskap var på dagsorden 

under de flotte dagene i august. Kongsberg sanitetsforening serverte som vanlig pølser og hadde 

pølsefest for alle deltakere på torsdagen.  

 

Trenerkurs: 

KIF arrangerer sammen med Viken Idrettskrets trenerkurs «Barneidrettstreneren» lørdag 16 og 

søndag 17.10 på Raumyr skole. Det er gratis for KIF sine medlemmer og delta på dette. Les mer om 

kurset: https://kongsbergidrettsforening.no/barneidrettstrenerkurs-i-kongsberg/  

https://kongsbergidrettsforening.no/barneidrettstrenerkurs-i-kongsberg/


 

 

 

 

Lørdag 28. august ble Kongsberglekene for aller første gang arrangert i Idrettsparken. Det var 

påmeldt 60 deltakere i fra alderen 12 år og oppover, bosatt på Østlandet. Aktiviteter som fotball, 

friidrett, boccia og resbusløp var på programmet. KIF sine grupper var med som funksjonærer og 

bidro til gjennomføringen av arrangementet. Det var også felles innmarsj med Guttemusikken og 

dans / aerobic til oppvarming før aktivitene begynte kl. 11. Ordføreren var til stede og delte ut 

medaljer til deltakerne i Kongsberglekene. Akari har laget en film fra denne flotte dagen: 

https://www.youtube.com/watch?v=JVjaAjA5CRg  

  

KIF Seminar: 

Klubben arrangerte seminar 

torsdag 16.09 på Vandrerhjemmet. 

Viken Idrettskrets bisto med 

prosessen og det faglige innholdet. 

De aller fleste gruppene var 

representert blant de 25 deltakere 

som deltok denne kvelden. Målet 

var å se på hva KIF skal stå for, 

hvem ønsker vi å være og hvordan 

skal vi komme dit. Prosessen 

fortsetter sammen med Viken Idrettskrets, lørdag 13.11 fra kl. 09 – 14.00. Da arrangerer klubben et 

nytt seminar, inkludert lunsj og servering. Det er åpnet for medlemmer fra 15 år og oppover, og KIF 

ønsker alle hjertelig velkommen til å forme klubben sin framtid denne dagen. Påmelding blir lagt ut 

via Spond i oktober. 

KIF Kort: 

Kommer til salgs i løpet av uka i Kongsberg og omegn (uke 39). Kortet er en årlig tradisjon fra KIF på 

denne tiden av året, og har vært en del av lokalsamfunnet i Kongsberg siden tidlig 2000 – tallet. Dette 

er en viktig inntektskilde for klubben, og vi takker alle bedrifter som er med og støtter oss med gode 

tilbud. Kortet koster kun kr 200,- Du kan lese mer om årets kort her:  

https://kongsbergidrettsforening.no/kif-kort-salg-klare-i-slutten-av-uke-39/  

https://www.youtube.com/watch?v=JVjaAjA5CRg
https://kongsbergidrettsforening.no/kif-kort-salg-klare-i-slutten-av-uke-39/

