Nyhetsbrev fra Kongsberg Idrettsforening
Her kommer årets fjerde og siste nyhetsbrev i 2021 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.
Kongsberg Gruppen ny generalsponsor:
KOG har inngått en ny og utvidet samarbeidsavtale
med KIF som vil gjøre bedriften til klubbens
generalsponsor de neste tre årene (2022 – 2024).
Samarbeidet omfatter nå hele klubben og alle
grenene i KIF. Avtalen vil bidra til at klubben kan ta et
enda større samfunnsansvar og bedre
rammebetingelsene for utvikling av utøvere, trenere
og ledere. Målet til KIF er å tilrettelegge for god
psykisk og fysisk helse for våre medlemmer med fokus
på idrettslegde, mestring integrering og utvikling. Vi
setter stor pris på tilliten fra Kongsberg Gruppen og
ser fram til et godt og produktivt samarbeid.
Ny friidrettsbane:
Endelig har Kongsberg fått på plass en ny
friidrettsbane med tartandekke. Ved Kongsgårdmoen
skole har Kongsberg kommune i samarbeid med flere
aktører fått bygget en topp moderne fridrettsbane til
glede for befolkningen i Kongsberg. Her vil det bli
muligheter til både uorganisert og organisert trening i
tiden som kommer. Banen vil bli KIF friidrett sitt
tilholdssted fra våren 2022, da banen offisielt vil bli
åpnet. Mangeårig friidrettsutøver og trener Knut
Henrik Skramstad (bildet) gleder seg veldig til banen
offisielt kan tas i bruk.
Gave fra Sparebank 1 stiftelsen:
I forbindelse med arbeidet til den nye friidrettsbanen
søkte friidrettsgruppa til KIF Sparebank 1 stiftelsen for
midler til et servicebygg . Det er foreløpig ikke avsatt
noe midler fra Kongsberg kommue til bygging av
dette, men banksjef Torstein Aakre kom med en
gledelig julegave til KIF i november. Han hadde med
seg en sjekk til leder av friidrettsgruppa, Runar Teigen
(midt på bildet) til en verdi på kroner 2 millioner.
Klubben er allerede godt i gang med forberedelsene
for at servicebygget skal bli realisert så raskt som
mulig.

KIF Seminar – del II:
Klubben arrangerte høstens andre seminar, lørdag
13.11 på Vandrerhjemmet. Viken Idrettskrets bisto
nok en gang med gjennomføringen og faglig
innhold. Alle grenene i KIF var representert blant de
30 deltakerne som hadde satt av lørdagen til
klubbutvikling, og forankring av KIF sine verdier.
Det ble en fin og inspirerende dag sammen på tvers
av grenene hvor klubbens verdier ble vedtatt.
Disse er: Stolthet, Trygghet og Utvikling. Verdiene
er et verktøy for videre utvikling av KIF og klubbens
framtid, de skal være med oss i hverdagen ved å
sette retning, med oss i prosesser og beslutninger vi
gjør for medlemmene og klubben.
Etter lunsj var det tid for Gap analyse, dette sier noe om nåværende tilstand og ønsket tilstand. Hvor
målet er å få plass tiltaksplaner på områder hvor klubben ønsker å utvikle seg videre. Dette arbeidet
fortsetter klubben med i 2022, med alltid som mål om kontinuerlig forbedring av organisasjonen og
for det beste for KIF. Vi gleders oss til neste års seminar og ønsker alle medlemmer velkommen.
Frivilligheten:
KIF har flere hundre frivillige hvert år som tar på
seg styreverv og oppgaver for at medlemmene våre
skal kunne utøve aktivitet, og ha et trygt og godt
sted å gå til. Uten disse bidragene fra de frivillige
hadde klubben ikke hatt så mange og gode tilbud til
barn og unge i Kongsberg. I høst ble en av KIF
fotball sine trenere og trenerveileder, Bjørn
Johannessen (med caps) kåret til årets
«Grasrottrener» i NFF Buskerud.
Kongsberg Idrettsforening vil ønske alle medlemmer, frivillige, foresatte og samarbeidspartnere en
riktig god og fredfull jul.

