
Årsberetning, KIF hovedforening 2021

Sammendrag

KIF og samfunnet rundt oss.
2021 var et nytt korona år med forsiktig åpning utover sommer og høst, og med en ny
bråstans i desember. Rammebetingelsene for alle har vært preget av usikkerhet. Både
økonomiske rammer, men også evnen til å gjennomføre aktiviteter. KIF har ikke vært
skjermet for dette. I arbeidsutvalget har det vært oppmuntrende å se hvordan gruppene
gjør alt som er mulig for å gi utøverne et best mulig tilbud. Arbeidet i hovedforeningen har
også blitt preget. Noen aktiviteter har blitt redusert, noen har blitt avlyst, mens andre har
gått nesten som planlagt. Det å se viljen til å få på plass gode tilbud til medlemmene, og
gleden hos utøverne når aktivitet er i gang, er oppmuntrende og gir alle energi til å
fortsette med arbeidet.
KIF hovedforening
Arbeidsutvalget, daglig leder og hovedstyret har hatt god fremdrift på viktige områder for
foreningen. Fokuset har hele tiden vært at aktiviteten i klubben skal bidra til at
rammebetingelsene for gruppene blir bedre. Dette gjelder blant annet forenkling av
administrative rutiner, deling av erfaringer mellom gruppene, bedre økonomiske
rammebetingelser og utvikling av anlegg.
Klubbhåndbok
Klubbhåndbok er gjort tilgjengelig for alle på hjemmesiden. Denne skal være en hjelp til
alle grupper, medlemmer, foresatte osv, slik at alle aktiviteter blir gjennomført på en best
mulig måte, uten å måtte finne ut alt selv. Målet har vært å gjøre hverdagen enklere for alle
som gjør en innsats i KIF, enten det er gjennom aktivitet eller i arbeidet som ansatt eller
frivillig.
Anleggsutvikling
Anleggsutvalget har jobbet godt. En rapport med behovsanalyse som viser tydelig hvilke
anlegg vi mangler har blitt utarbeidet. Representanter fra gruppene og medlemmer av
arbeidsutvalget har hatt møter med alle politiske partier i forbindelse med
kulturanleggsplanen. De fleste partiene ga uttrykk for sympati for KIFs behov.
Arbeidsutvalget mener at nye anlegg vil ha en betydelig positiv effekt i Kongsberg
samfunnet og denne samfunnsnytten må dokumenteres fram mot lokalvalget i 2023.
Kongsberglekene
Vi gjennomførte Kongsberglekene i august. Dette er et arrangement for mennesker med
ulike funksjonsnedsettelser. Erfaringene fra dette er utelukkende positive! Funksjonærene
fra gruppene opplevde dette som en meningsfull dugnad. Deltakernes store idrettsglede
og begeistring gir motivasjon til å gjennomføre Kongsberglekene som et stort årlig
arrangement.
Klubbutvikling
KIF hadde to seminar hvor vi hadde med idrettskretsen for å snakke om hva KIF skal være
i fremtiden. Vi diskuterte verdier, visjon og virkshetsidé. Det ble enighet om at vi starter
med verdier, og vi ble enige om verdiene stolthet, trygghet og utvikling. Målet er at det
skal gjennomføres årlige seminarer på tvers av klubben.
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Sponsorkontrakten med Kongsberg Gruppen
KIF og Kongsberg Gruppen har skrevet en sponsorkontrakt for de neste 3 årene. Her får
KIF en betydelig sum penger for at KOG skal være klubbens generalsponsor. Dette gjør at
klubben kan bidra til gode oppvekstvilkår for barn og ungdom i Kongsberg. Vi ser fram et
et godt og langt samarbeid med bedriften.

1 Administrasjon og organisasjon
Styrets sammensetning:

Rolle Navn

Leder (Au) Emil Moholth

Nestleder (Au) Laura Helene Sletbakk

Styremedlem (Au) Jarle Nymoen

Styremedlem (Au) Per Kristian Semmen

Fotball + vara (Au) Magnus Stam

Friidrett Runar Teigen

Langrenn Hanna Blom Brevik

Alpin Hans Jørgen Andersson

Ishockey Lars Kveseth

Hopp Morten Fretheim

Snowboard Kaja Steen

Skøyter Eirik Joakim Steinli

Sykkel Hans Tommy Wilhelmsen

Turn Thomas Realfsen

Oppnevnte tillitsmenn, utvalg:
● Politiattestansvarlig - Ron Bjaaland
● Valgkomite - Hege Steffensen (leder), Morten Hammer og Jan Tore Gjendem.
● Anleggskomite - Jon Fredrik Lehn - Pedersen, Per Ole Gravningen og Marius Berg.
● Kontrollkomite - Geir Helgerud, Aleksander Bjerke og Maiken Semmen.
● Hederskomite - Jon Anders Hakkelberg (leder), Bjørg Gimse og Bjørg Jarnæs.
● Styremedlem Birger Ruud minnefond: Steinar Myhra.
● KIF klubbhus AS: Jørn Vidar Nygård og Per Kristian Semmen.
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Organisasjonsplan
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Antall medlemmer

Hele klubben 2021
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47 440 323 56 217 34 52 422 261 28 159 12 2055

Møter
Det har blitt avholdt 8 hovedstyremøter og 12 møter i arbeidsutvalget. Møtene har fulgt
NIF sine retningslinjer for møteinnkalling, saksdokumenter og protokoll.

2 Anlegg, bygg og eiendom
Oversikt over klubbeide bygg, anlegg osv.

● Klubben eier den sørlige fløyen av KIF huset. Her er kontorene til administrasjonen
og klubbens møtelokaler.

Behov for nye anlegg, eller rehabilitering av eksisterende.
Klubben ønsker seg en kombihall med basishall og nier fotballhall som vil være tilpasset
alle idretter for aktivitet og trening. Dette vil bla. frigjøre og bedre hallkapasiteten for andre
idretter i kommunen ved at turn, snowboard og Kongsberg Freestyleklubb for å nevne
noen som vil benytte seg av basishallen i stedet for idrettshallen. Det er per i dag
reduserte muligheter for halltid på vinterstid og flere idretter og klubber får ikke trent så
ofte de ønsker eller må si nei til nye medlemmer grunnet plassmangel. Anleggskomiteen i
KIF har laget en rapport med behovsanalyse og kravspesifikasjon som har blitt delt med
bla. Kongsberg Idrettsråd, kommunens politiske partier og administrasjonen høsten
2021.Det er også blitt avholdt møter med de nevnte aktørene.
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3 Personell, HMS mv.
● Marius Berg, daglig leder i 100 % stilling.
● Laila Irene Johansen, administrasjonskonsulent i 20 % stilling.

4 Symboler og profilering
Profilering av egen virksomhet

● Markedsføring og profilering via Spond, Facebook, Laagendalsposten, Kongsberg
kommune og infoskriv til skolene.

Profilering av sponsorer
● KIF sine sponsorer har blitt profilert på klubbens hjemmeside, i Laagendalsposten

papir og digitalt, på klubbens arrangementer og i sosiale medier.

5 Stevner, arrangement mv.
Stevner, karuseller, cuper osv. (egne arrangement)

● Kongsberglekene ble for aller første gang arrangert i Idrettsparken lørdag 28.
august. Det var påmeldt 60 deltakere i alderen 12 år og oppover, bosatt på
Østlandet. Aktiviteter som fotball, friidrett, boccia og rebusløp 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 aktivitetene 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

https://www.youtube.com/watch?v=JVjaAjA5CRg
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● Vinteraktivitetsuke:
Det ble gjennomført aktivitetsuke for barn fra 3. – 7. trinn fra mandag - torsdag i
vinterferien. Det var påmeldt 25 deltakere og gruppene i KIF stilte med kvalifiserte
trenere til de ulike idrettene som sto på programmet. Deltakerne var innom skihopp,
fotball, skøyter, ishockey og friidrett i løpet av de fire dagene i aktivitetsuka. Rema
1000 sponset lunsj til deltakere hver dag.

● Sommerskole i samarbeid med Kongsberg kommune:
KIF arrangerte sommerskole i uke 25 i samarbeid med Kongsberg kommune for
barn fra 4. – 10. trinn. Sommerskolen var et gratis arrangement til innbyggerne i
Kongsberg. Det var totalt 50 deltakere som var med på de ulike aktivitetene som
var stisykling, skihopp og friidrett. Gruppene i klubben stilte med trenere og
instruktører til aktivitetene.



Side 7

Arrangementer
Det har blitt avholdt to seminarer på tvers av klubben i samarbeid med Viken Idrettskrets
hvor formålet var utvikling av klubben.
KIF Seminar - del I:
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.
KIF Seminar – del II:
KIF 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
gruppene hvor klubbens verdier ble vedtatt. Disse er: Stolthet, Trygghet og Utvikling.
Verdiene er et viktig verktøy for videre utvikling av KIF og klubbens framtid.
Etter lunsj var det Gap analyse som sto på programmet, dette sier noe om nåværende
tilstand og ønsket tilstand. Målet er å få plass tiltaksplaner på områder hvor klubben
ønsker å utvikle seg videre. Dette arbeidet fortsetter klubben med i 2022, med mål om
kontinuerlig forbedring av organisasjonen og for det beste for KIF.
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6 Økonomi og regnskap
Revidert regnskap

Regnskapsrapporter KIF Hoved
2021

Kontonr Tekst

Denne
periode
regnskap

Denne
periode
budsjett

Hittil i år
regnskap

% av
oms.

Hittil i år
budsjett

Budsjet
tavvik i
%

0 DRIFTSINNTEKTER

3002
Salgsinntekter, avg.pliktig,
barteravtale 74664,78 150000,00 74664,78 3,08 150000,00 −50,22

3020 Sponsorinntekter, avg.pl. 494500,00 290000,00 494500,00 20,4 290000,00 70,52

3110
Salgsinntekter, avg.fritt
samarbeidsinntekter 12810,12 20000,00 12810,12 0,53 20000,00 −35,95

3140 Inntekter annonser KIF-kort 59450,00 52600,00 59450,00 2,45 52600,00 13,02

3210 Grasrotandel 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0

3220 KIF-kort internt 123850,00 115000,00 123850,00 5,11 115000,00 7,7

3250 Arrangement 0,00 164500,00 0,00 0 164500,00 −100

3251 Aktivitetsuke 111090,00 50000,00 111090,00 4,58 50000,00 122,18

3270 Søknader/gaver/annen støtte 101453,00 0,00 101453,00 4,18 0,00 0

3280 Aktivitetsuke 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0

3400
Off. tilskudd/ref. tilv./solgte
varer 7000,00 0,00 7000,00 0,29 0,00 0

0 Sum Salgsinntekter 984817,90 842100,00 984817,90 40,62 842100,00 16,95

3410 Grasrotandel 262562,39 300000,00 262562,39 10,83 300000,00 −12,48

3420 LAM-midler 659012,00 615000,00 659012,00 27,18 615000,00 7,16

3430 MVA-kompensasjon 507145,00 520000,00 507145,00 20,92 520000,00 −2,47

3440 Tilskudd Kongsberg Kommune 175011,00 165000,00 175011,00 7,22 165000,00 6,07

3460 Søknader 85000,00 50000,00 85000,00 3,51 50000,00 70

3600 Leieinntekt KIF Fotball 43056,00 42500,00 43056,00 1,78 42500,00 1,31

3601 Annen leieinntekt 55823,00 52500,00 55823,00 2,3 52500,00 6,33

3900 KIF Kort -  salg 1200,00 2000,00 1200,00 0,05 2000,00 −40

3901 periodisert inntekt −2000,00 0,00 −2000,00 0,08 0,00 0

3920 Medlemsinntekter 380700,00 385000,00 380700,00 15,7 385000,00 −1,12

3930 Allidrett 18500,00 1000,00 18500,00 0,76 1000,00 1750

3980 Refusjon av OTP fra KIF Fotball 3808,00 5000,00 3808,00 0,16 5000,00 −23,84

3990 KOG midler 70000,00 70000,00 70000,00 2,89 70000,00 0

0 Sum Andre salgsinntekter 2259817,39 2208000,00
2259817,3

9 93,21
2208000,0

0 2,35

0 SUM DRIFTSINNTEKTER 3244635,29 3050100,00
3244635,2

9
133,8

3
3050100,0

0 6,38

0 DRIFTSKOSTNADER

4090 Beholdningsendringer 1500,00 0,00 1500,00 0,06 0,00 0
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0 Sum Varekostnader 1500,00 0,00 1500,00 0,06 0,00 0

5000 Lønn til ansatte 617588,99 605000,00 617588,99 25,47 605000,00 2,08

5010 Instruktører, allidrett 3600,00 8000,00 3600,00 0,15 8000,00 −55

5180 Feriepenger beregnet 62994,07 61710,00 62994,07 2,6 61710,00 2,08

5182 Arb.avg. påløpne feriepenger 8882,20 8825,00 8882,20 0,37 8825,00 0,65

5210 Fri telefon 4392,00 4392,00 4392,00 0,18 4392,00 0

5280 Annen fordel i arbeidsforhold 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0

5290 Motkonto for gruppe 52 −10774,00 −4392,00 −10774,00 0,44 −4392,00 145,31

5400 Arbeidsgiveravgift 88599,19 85305,00 88599,19 3,65 85305,00 3,86

5420
Innberetningspl.
pensjonskostnader 6382,00 10000,00 6382,00 0,26 10000,00 −36,18

5941 OTP 10190,00 0,00 10190,00 0,42 0,00 0

5990 Annen personalkostnad 374,25 2000,00 374,25 0,02 2000,00 −81,29

0 Sum Personalkostnader 792228,70 780840,00 792228,70 32,68 780840,00 1,46

6300 Leie lokaler, trening 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0

6301 Leie Hannibalbakken 10000,00 10000,00 10000,00 0,41 10000,00 0

6302
Husleie/felleskostnader
KIF-huset 150947,35 160000,00 150947,35 6,23 160000,00 −5,66

6340 Lys, varme 16936,95 20000,00 16936,95 0,7 20000,00 −15,32

6400 Rubic 1719,00 10000,00 1719,00 0,07 10000,00 −82,81

6540 Felleskostnader - fordeling 11293,61 12000,00 11293,61 0,47 12000,00 −5,89

6700 Revisjon 70000,00 70000,00 70000,00 2,89 70000,00 0

6710 Regnskapshonorar 72505,50 65000,00 72505,50 2,99 65000,00 11,55

6760 Forsikringer 13051,22 15000,00 13051,22 0,54 15000,00 −12,99

6771 Sponsormidler til gruppene 30000,00 30000,00 30000,00 1,24 30000,00 0

6790 Adm kost, lønn + sos kostn 114315,00 115000,00 114315,00 4,72 115000,00 −0,6

6800 Datautstyr/avtaler 21897,39 26000,00 21897,39 0,9 26000,00 −15,78

6820 Kostnader KIF-kort 29990,63 30000,00 29990,63 1,24 30000,00 −0,03

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 410,00 500,00 410,00 0,02 500,00 −18

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 21921,00 30000,00 21921,00 0,9 30000,00 −26,93

6890 Annen kontorkostnad 10823,50 12000,00 10823,50 0,45 12000,00 −9,8

6900 Telefon 2392,00 3000,00 2392,00 0,1 3000,00 −20,27

6940 Felleskostnader - fordeling 5814,24 0,00 5814,24 0,24 0,00 0

6960
Tap på fordringer,
medlemskontingent 2479,13 5000,00 2479,13 0,1 5000,00 −50,42

6970 Andre adm.kostnader 0,00 1000,00 0,00 0 1000,00 −100

6971 Kontingent, fradragsberettiget 3430,00 5000,00 3430,00 0,14 5000,00 −31,4

7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 0,00 2000,00 0,00 0 2000,00 −100

7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 0,00 2000,00 0,00 0 2000,00 −100

7200 Utgifter, aktivitetsuker 9972,00 25000,00 9972,00 0,41 25000,00 −60,11

7210 Utgifter sommerskole 14000,00 0,00 14000,00 0,58 0,00 0
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7230
Div kostnader
Kongsberg-lekene 112027,40 0,00 112027,40 4,62 0,00 0

7320 Reklamekostnad 3890,75 0,00 3890,75 0,16 0,00 0

7400 Barteravtale 93330,97 187500,00 93330,97 3,85 187500,00 −50,22

7401 Annonse/reklame 0,00 500,00 0,00 0 500,00 −100

7410 Støtte/stipend til utøvere 80000,00 100000,00 80000,00 3,3 100000,00 −20

7411 Støtte til gruppene, LAM 659011,00 615000,00 659011,00 27,18 615000,00 7,16

7412
Støtte til gruppene, komm.
støtte 130825,00 125000,00 130825,00 5,4 125000,00 4,66

7413 Fordeling KOG-midler 70000,00 70000,00 70000,00 2,89 70000,00 0

7414 Støtte til gruppene, grasrot 227927,00 275000,00 227927,00 9,4 275000,00 −17,12

7415
Støtte til gruppene,
mva-komp. 405249,00 400000,00 405249,00 16,72 400000,00 1,31

7420 Andre Adm kostnader 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0

7600 Forsikringer 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0

7700
Støtte til gruppene krisepakke
fra staten 72143,94 0,00 72143,94 2,98 0,00 0

7770 Støtte til gruppene, grasrot 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0

7799 Avrundingskonto 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0

7830 Tap på fordringer 11000,00 0,00 11000,00 0,45 0,00 0

8040 Renteinntekter bankinnskudd −794,51 −1500,00 −794,51 0,03 −1500,00 −47,03

8070 Annen finansinntekt 0,00 −5000,00 0,00 0 −5000,00 −100

8080 Utbytte KIF Klubbhus −150000,00
−150000,0

0
−150000,0

0 6,19
−150000,0

0 0

8100 Bankgebyr 26989,66 0,00 26989,66 1,11 0,00 0

8170 Annen finanskostnad 489,92 20000,00 489,92 0,02 20000,00 −97,55

0 Sum Andre driftskostnader 2355988,65 2285000,00
2355988,6

5 97,18
2285000,0

0 3,11

0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0

0 SUM DRIFTSKOSTNADER 3149717,35 3065840,00
3149717,3

5
129,9

2
3065840,0

0 2,74

0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0

0 DRIFTSRESULTAT 94917,94 −15740,00 94917,94 3,92 −15740,00
−703,0

4

Sponsoravtaler
● SpareBank 1 Sørøst - Norge
● Kongsberg Gruppen
● Glitre Energi
● Ag
● Krøderen elektro
● Kongsberg boligbyggelag
● Brødrene Alseth
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7 Annet

Handlingsplan for hovedforeningen i 2021 med evaluering

Aktivitetsuker:
Arrangere årlige aktivitetsuker i høst og vinterferier for barn fra 3 - 7 trinn i Kongsberg.
Gruppene stiller med instruktører til de aktuelle idrettene.
Evaluering:
Det ble arrangert vinteraktivitetsuke med 12 deltakere. Det var 25 påmeldte, men
dessverre måtte halvparten i karantene (covid 19) helgen før. Fotball, hopp, skøyter,
friidrett og ishockey bisto med instruktører og gjennomføringen. Høstferieuka ble avlyst
grunnet covid 19.

Økonomiforum:
Det gjennomføres to - tre møter i forumet årlig. Målet er å strukturere, dele kunnskap
og effektivisere regnskapsføringen i klubben. Forumet er for økonomiansvarlige og de
ansatte.
Evaluering:
Det har vært ett møte i økonomiforumet våren 2021, og det ble da opprettet et
regnskapsutvalg i KIF som skulle arbeidet videre med digitalisering, og evt. bytte av
regnskapsbedrift. Utvalget har hatt flere møter og konklusjonen er at Tripletex benyttes
som nytt verktøy for regnskapsføring, og Wærp Regnskap AS blir ny regnskapsbedrift
fra 01.01.2022.

Besøke gruppene:
Dl og Au besøker gruppestyrene en - to ganger i året. Formålet er å sikre god
informasjonsflyt, bli bedre kjent, dele erfaringer og bidra til kompetanseoverføring
internt i klubben.
Evaluering:
Au og dl har besøk ni av gruppestyrene i KIF dette året. Positive tilbakemeldinger fra
gruppene at styret besøker styremøtene til gruppene. Dette er med å bidrar til å bygge
relasjoner, bedre informasjonen og utvikling av klubben.

Dokumentlagring via Google:
Alle styremedlemmene i klubben får personlig e-post og tilgang på lagring av
dokumenter i Google. Retningslinjer, innhold og struktur på hvordan dette skal gjøres
kommer nærmere i klubbhåndboka.
Evaluering:
Hovedstyret og flere gruppestyrer har tatt i bruk Google Workspace som “kontor- og
administrasjonsverktøy" Vi ser behovet for opplæring av funksjonene og dette
prioriteres i 2022. Per Kristian Semmen bistår med dette.

KIF kort:
Det settes ned et utvalg som skal se på mulighetene til å utvikle KIF kortet til et digitalt
format. Målet er å forbedre og opprettholde kortet som en viktig inntektskilde for
klubben.
Evaluering:
Det ble opprettet et utvalg som ledes av Magnus Stam. De har hatt to møter dette året
hvor de har sett på muligheten til å utvikle og digitalisere korte. Utvalget fortsetter med
dette i 2022. KIF kortet innbrakte en nettoinntekt på kr 480 000,- i 2021.
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Klubbhåndbok:
Dette skal være et oppslagsverk for medlemmer av klubben hvor rutiner og
retningslinjer er beskrevet. Denne blir tilgjengelig på hjemmesiden i løpet av våren og
skal kontinuerlig utvikles og forbedres.
Evaluering:
Klubbhåndboka ble publisert i juni på hjemmesiden og består av 20 ulike prosedyrer og
rutiner for klubben. Denne vil kontinuerlig utvikles og forbedres i 2022.

Kongsberglekene:
Årlig arrangere stevnet for utviklingshemmede i Kongsberg. Arrangementet skal være
et supplement for de aktivitetene klubben organiserer i dag. Målet på sikt kan være å
utvide til et to dagers stevne.
Klubben samarbeider om å gjennomføre prosjektet ved at gruppene bidrar med
funksjonærer og kompetanse.
Evaluering:
Ble arrangert lørdag 28.08 i Idrettsparken med 60 påmeldte deltakere. Fotball,
ishockey, skøyter, friidrett og snowboard bisto med funksjonærer og gjennomføringen
av arrangement. Mange positive tilbakemeldinger fra deltakere, støtteapparat,
sponsorer mm. Dato for gjennomføringen av Kongsberglekene i 2022 er 27.08.

Klubbseminar og utvikling:
Det gjennomføres et felles seminar med idrettskretsen med et formål om å sette ønsket
retning for fremtiden. Målet på seminaret er å få definert KIF sin visjon, verdier og
virksomhetside. Det skal årlig arrangeres et felles seminar med fokuset på
klubbutvikling og kontinuerlig forbedring av klubben.
Evaluering:
Det ble arrangert to seminarer på tvers av klubben denne høsten. Et i september hvor
tema var verdier, visjon og virksomhetside, og et i november hvor tema var forankring
av verdiene og Gap analyse. KIF`s sine verdier er stolthet, trygghet og utvikling.
Resultatet fra seminaret i november arbeides videre med i 2022.

Anlegg:
Det jobbes med å utvikle et anlegg som skal inneholde basishall og nier fotballhall.
Innspillet fra KIF har blitt levert til kommunen for revidering av kulturanleggsplanen som
vedtas i november.
Evaluering:
Innspillet til kulturanleggsplanen ble satt på uprioritert liste av politikerne i
kommunestyret. Dette på grunn av at anlegget ikke er fullfinansiert pr. i dag. Det er
nedsatt en ny anleggskomite som skal arbeide videre med bla. finansieringsmodell,
mulige leieinntekter, samfunnsnytte etc.

Daglig leder:
Skal være styrets forlengede arm mot alle interessentgrupper, og er en av de viktigste
ressursene til å gjennomføre aktiviteter i regi av hovedforeningen. DL skal også være
en ressurs for gruppene og kan bidra til hjelp med administrasjon, kurs, søknader,
sponsorer, trening og aktiviteter. Stillingsbeskrivelsen revideres i juni hvert år.
Evaluering:
Stillingsinstruksen ble revidert i sommer av hovedstyret. DL fortsetter arbeidet i
samarbeid med styret og de frivillige for utvikling av klubben.
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Sammendrag fra gruppenes årsrapport
Hopp:
Årets sesong startet utendørs 13. januar 2021, da åpnet vi K-5, K-10 og K-25. Årsaken til
den sene åpningen denne gangen var Covid-19 og ikke snøforholdene.
K-41 åpnet vi mandag 18. januar. Årets Extra-renn ble avlyst på grunn av Covid-19 og vi
arrangerte i stedet treningssamling for KIF Hopp lørdag 23. januar.
Det ble arrangert Telenorkarusell og klubbmesterskap for KIF onsdag 24. februar.
Anlegget ble stengt for sesongen etter å ha gjennomført siste trening mandag 15. mars.
Årsmøte for 2020 ble holdt i Kongsberghallen torsdag 18. februar 2020.
2021 ble preget av pandemien Corona/Covid-19. På grunn av dette ble det ingen
sesongavslutning for 2021.
KIF Hopp inviterte til hopping på plast i Vikersund lørdag 25. september.
Vi hadde oppstart av sesongen 2021/2022 den 13. oktober med innetrening på
Gamlegrendåsen Skole. Innetreninger ble gjennomført mandager og onsdager helt fram
til 15. desember denne høsten. Her møtte 10-12 utøvere opp i alle aldersgrupper. Vi
gjennomførte også en kombinert sosial- og barmarkssamling på Ruud hytta i høst med
godt oppmøte.
Hoppgruppa arrangerte miljøkveld for store og små på Kvarten onsdag 10. november,
med mat fra Jonas B. Gundersen og omvisning på Skimuseet for de som ønsket det. I
tillegg til dette så fikk vi også hatt premieutdeling for klubbmesterskapet for 2021.

Vi har hatt litt stillstand i prosjekt «snøkanonanlegg» på grunn av vanntilførsel. Vi har et
håp om at dette skal komme fra Rundtjern 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 betaling til 31.12.2021
(prosjektet skulle egentlig ha startet). Prosjektgruppa har sammen med Kongsberg
Kommune kommet fram til at vi prioriterer å legge porselensspor i samtlige tilløp framfor
snøproduksjonsanlegg. Gleden var stor da dette ble vedtatt i Idrettsrådet, spor bestilt og
alt ankom Idrettsparken Hoppsenter tirsdag 21. desember. Vi åpnet anlegget for hopping i
de tre minste bakkene onsdag 15. desember.
Turn:
2021 har som 2020 vært et meget spesielt (turn-) år og skriver seg inn i Norges- og
verdenshistorien pga COVID-19 pandemien.
Vi har i store deler av 2021 gjennomført turnaktiviteter i kohorter i henhold til nasjonale
retningslinjer. Turn tilbudet har åpnet og stengt hurtig i henhold til retningslinjene – fokuset
har vært å gjennomføre treninger og skape idrettsglede til barna så lenge som mulig og så
fort det har vært gitt tillatelse til det.
Medlemstallene har vært stabile og på de fleste partiene begrenset av pandemi
restriksjoner.
Mange av våre tidligere turnere har i år bidratt som trenere og vi begynner å få en fin ung
gjeng som vi må fortsette å ta godt vare og utvikle videre. Foreldre involveringen har
sunket litt i perioden, men vi ser og håper på økt involvering fremover når pandemien
rundes av.
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Det ble ikke avholdt juleavslutning pga COVID situasjonen og nedstengningen i desember.
Isteden ble det delt ut jule godteposer 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 2022 og krysser fingrene for at vi kan holde aktiviteten
uavbrutt i år samt runde av med en fin sommeravslutning!☺
Ishockey:
Året har igjen bydd på store utfordringer ifm Covid-19 pandemien. Mange av kampene i
vårsesongen har blitt omberammet pga sykdom og problemer med å stille tilstrekkelig
mannskap til kampene. Nå som gjennomføring av treninger og kamper er åpnet, håper vi
på å avvikle en tilnærmet normal vårsesong.
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.
Rekruttering har vært, og vil være, en høyt prioritert oppgave. Denne sesongen stilte vi i
utgangspunktet lag i regionscupen (JU 10 og U10), U12, 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 ønsker også å kunne stille med et senior damelag. Grunnlaget legges med jentelaget,
men vi må også jobbe her med å sørge for en jevn tilstrømming av nye slik at vi blir i
stand, på sikt, til å etablere et seniorlag for damer.
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 Regionen med trenerutdanning. Fair Play aktiviteter skal synliggjøres og
det vil bli en prioritert oppgave i styret
Snowboard:
Antall betalende medlemmer pr 31.12.2021 (inkl.støttemedlemmer) var 111 stk. KIF bruker
nå Spond i alle grupper og vi i snowboard har nå fått god oversikt over medlemmene med
dette systemet.
Ti (10) styremøter er gjennomført i 2021. Vi har i tillegg hatt flere møter ifm planlegging av
sommeraktivitetsuka og andre aktiviteter.
Snowboardgruppa har vært representert i KIF-hovedstyre, kontrollkomiteen for
Brettforbundet (Hege Steffensen), snowboardkomiteen i Brettforbundet (Mona Sukke)
samt diverse møter i Brettforbundet og i utvalg for medlems- og økonomisystem hos KIF
(Mette K. Udø).
Klubben gjennomførte foreldremøte med foreldre for utøvere i aldersgruppen 6-12 år og
ungdomsgruppa.
NM skulle egentlig arrangeres på Trysil 2021, men ble avlyst på grunn av
smittesituasjonen og nasjonale retningslinjer. Løsningen ble derfor et et mesterskap kun
for landslag og toppidrett-skolene NTG Geilo, Wang og Hovden Skigymnas.
Skøyter:
Styret i KIF Skøyter har i perioden hatt 8 styremøter, og medlemmer fra styret har deltatt i
møter i KIFs hovedforening, ledermøter i Buskerud skøytekrets, i NSFs seksjonsmøte for
hurtigløp, i NSFs skøyteting og i klubbutviklingsseminarer i regi av KIF.
KIF Skøyter har arrangert skøyteskole for barn i alderen 5-12 år i januar-februar og
oktober-desember i 2021, samt treninger for viderekomne i januar-februar og
september-desember 2021. KIF Skøyter har fått med en relativt ung og tidligere
skøyteløper som trener for viderekomnegruppa, og dette har vært bra for denne gruppa. Vi
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har tatt i bruk Spond som kommunikasjonsmedium ifm. skøyteskole og trening for
viderekomne.
KIF Skøyter har arrangert kun ett skøyteløp i perioden, Kongsbergløpet 6. februar. Pga.
Covid-19 og gjeldende smittevernregler på det aktuelle tidspunktet kunne ikke løpet
gjennomføres som nasjonalt løp, det ble i stedet arrangert klubbløp for klubbens egne
utøvere og rekrutter. Det deltok 20 skøyteløpere fra skøyteskolen og viderekomnegruppa.
KIF skøyter har kjøpt inn skøyter i forskjellige størrelser til utlån for å redusere kostnadene
for utøverne/foresatte for å kunne delta på hurtigløps trening. KIF Skøyter har også
besluttet å bidra med økonomisk støtte ifm. kjøp av klubbtøy.
Klubben har i perioden tatt i bruk nyanskaffede sikringsputer ifm. treninger inne i
Kongsberghallen/ishallen, samt tatt i bruk nyanskaffet elektronisk start- og
tidtakingssystem.
Klubbens aktive utøver har i 2021 deltatt på Spinnoløpet, Furumoløpet, Furomo Regional,
Landsmesterskapet, Sommerløpet, Norgescup 1 og Flikkerudløpet i tillegg til lokale løp og
klubbløp.
KIF Skøyter har naturis i Idrettsparken kun i januar og februar, men har høsten 2021 hatt
tilgang til ishallen i Kongsberghallen omtrent 2 lørdager i måneden fra september til
desember, samt hver torsdag fra uke 41 til uke 50. Dette har gitt KIF skøyter mulighet til å
gi et bedre tilbud for barn og ungdom som ønsker å gå på skøyter, samt bedre
treningstilbud for barna/ungdommene i viderekomnegruppa.
Fotball:
KIF fotball har hatt nok et utfordrende år grunnet Covid-19. Alle restriksjoner har vært fulgt
opp av ledelsen, sportslig leder, trenere, lagledere og spillere. Vi har hatt en positiv
medlemsutvikling, noe frafall i de yngre gruppene, men bra tilgang på de eldre gruppene.
Kongsberg ligaen, Sommertrening og Fotballskolen ble alle gjennomført som planlagt i
2021.
Fair Play har hatt fokus også dette året og utstyrsplan er fulgt opp.
FotballStyret har jobbet med Kvalitetsklubb nivå 2, samt skolering av egne
trenere/lagledere.
Sykkel:
Voksengruppa
Vi har invitert alle medlemmer til «gratis» spinning på KMT i 2021.
(November 2021 tom. Mars – 2022) Godt frammøte med 12-13 stk hver gang.
Barn og ungdomsgruppa
Det er ca. 45 deltagere i barne- og ungdomsgruppa, med 7 trenere ivaretar treningene.
Gjennomførte 12 treninger denne sesongen og gjennomførte klubbmesterskap på høsten.
Det ble da brukt tidtakingsutstyr, noe som var veldig spennende.
Petter og Erlend deltok på sommerskolen til hovedforeningen i samarbeid med Kongsberg
kommune med to dagers stisykkelkurs, det var ca. 20 barn fra 4- 10. trinn fra alle
skolekretser i Kongsberg.
Friidrett:
Styremøter er avholdt etter behov, totalt 3 stk. i løpet av året. Dialogen har for øvrig
foregått pr. epost, telefon og på treningene.
Tradisjonell sesongavslutning i Raumyr skoles gymsal med pizza ble avholdt 25.
november. Innsatspremie for treningsoppmøte (plakett med bilde av utøver) ble delt ut til
38 utøvere (i 2020: 32). Thomas Skalstad Aaker ble kåret til Årets utøver i KIF Friidrett
sesongen 2020-2021.
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Barnegruppe 6-9 år (1.-4. klasse):
Hovedtrener vårhalvåret: Jakob Brunvatne (elev 3. klasse ved idrettslinja på KVS).
Hovedtrener høsthalvåret: Andrea Thorrud (elev 2. klasse ved idrettslinja på KVS).
Innendørstrening (07.01-29.04 og 14.10-16.12) på torsdager kl 17.30-19 på Raumyr
skole.Utendørstrening i Idrettsparken foregikk i perioden 06.05-30.09.
Ungdomsgruppe 1, 10-12 år:
Hovedtrener vårhalvåret: Kaj Weslien, hjelpetrenere: Runar Teigen + Knut Henrik
Skramstad. Hovedtrener høsthalvåret: Runar Teigen.
Innendørstrening (05.01-30.04) ble i vårhalvåret gjennomført i Kongsberghallen på
tirsdager og fredager kl 16.30-18. I perioden 06.05-30.09 foregikk treningene utendørs i
Idrettsparken på tirsdager og torsdager kl 17.30-19.00.
Ungdomsgruppe 2, 13 år og eldre:
Hovedtrener til medio mai: Aidas Aleksonis, hjelpetrener: Knut Henrik Skramstad
Hovedtrener fra medio mai: Kaj Weslien.
Innendørstrening (05.01-30.04) ble i vårhalvåret gjennomført i Kongsberghallen på
tirsdager og fredager kl 16.30-18.I perioden 06.05-30.09 foregikk treningene utendørs i
Idrettsparken på tirsdager og torsdager kl 17.30-19.30.
Løpegruppe 10 år og eldre:
Løpegruppa var inaktiv i vårhalvåret pga liten interesse og manglende trener. Men vi
startet den opp igjen i høsthalvåret da Silje Dammen fra Skrim tilbød seg å være trener,
via daglig leder i Skrim. Fokus er å trene utholdenhet og intervall med tanke på litt lengre
distanser. Utøverne er i aldersgruppa 10-13 år. De kommer delvis fra Friidrettsgruppas
Ungdomsgrupper, men det er også noen som ikke har vært med på friidrett før.
Det ser ut til at vi må ha et litt annet fokus for å trekke til oss litt eldre langrennsløpere og
andre som trener mye løping i sommerhalvåret. Løpegruppa har vinterpause fram til etter
påske.

Alpin:
Sesongen 2021/2022 ble preget av Covid. Det ble avholdt færre renn en normalt og de
store nasjonale rennene, BAMA, Telenorlekene og Hovedlandsrennet kunne dessverre
ikke gjennomføres. I Buskerud Skikrets ble det gjennomført totalt sju renn, og KIF Alpin
sine løpere var på pallen (en eller flere) i hvert renn. I klassene U12-16 fikk vi totalt seks
førsteplasser, seks andreplasser og tre tredjeplasser. Til tross for Covid fikk vi gjennomført
tre klubbrenn, samt gjennomført gode treninger for medlemmene. Forberedelsene til
sesongen 2021/2022 gikk som normalt med barmarkstreninger, treninger inne på SNØ og
bresamlinger. Vi er fornøyde med tilbudet gitt til både bredde og topp. Vi har jobbet med
rekruttering og økt antall totale medlemmer fra 139 til 154. Vi er også svært fornøyde med
å klare å holde på de fleste av de eldre medlemmene våre. Det er god økonomi i KIF
Alpin. Vi har et årsresultat på 78.448,21 kr i 2021. I 2021 besluttet vi å anskaffe nye
klubbjakker til en redusert pris for medlemmene. Pr. 31.12.2021 var ca 100 jakker solgt.
Dette fører til god synlighet i Funkelia samt på renn og samlinger utenbys.
Langrenn:
Litt mindre aktivitet enn tidligere år på grunn av endret bosted og studier, samt
militærtjeneste. korona situasjonen har gitt avlyste treningssamlinger og konkurranser.
Flere av medlemmene stilte til klubbmesterskap og det er planlagt fellesarrangement til
turrennet Marcialonga januar 2023. Felles treningsplaner frem mot dette er igangsatt.
Styret har stabil sammensetning og gruppens økonomi er god.


