
 
 

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.  

Kongsbergløpet: 

KIF arrangerte Kongsbergløpet torsdag 23.juni i 

forbindelse med Kongsberg Agenda. Det var 

påmeldt totalt 98 deltakere på distansene 5 km 

og 10 km. Løpet ble gjennomført i Kongsberg 

sentrum med start og mål ved Magasinparken. 

Målet er at Kongsbergløpet blir en årlig 

tradisjon under Kongsberg Agenda.   

                                          Foto: Ole John Hostvedt   

Info fra hovedstyret: 

Hovedstyret som ble valgt på årsmøtet i mars har jobbet aktiv på ulike områder så langt i 2022.  

Noen av sakene som det arbeides med er klubben skal ta et større ansvar innenfor inkludering og 

integrering i lokalsamfunnet. Styret har opprettet en ny rolle som skal være ansvarlig for området i 

samarbeid med daglig leder. Det er avholdt møter med Nav, kommunen og næringslivet for å se på 

mulige tiltak som klubben kan iverksette. Dette håper vi er på plass i løpet av høsten 2022, slik at 

klubben kan favne enda flere enn det som gjøres i dag. KIF har også valgt å avsette en del midler fra 

samarbeidet med Kongsberg Gruppen til formålet, slik at økonomi ikke blir en barriere for deltagelse i 

vår klubb. 

 

KIF fortsetter arbeidet mot målet om å få realisert en kombinert basishall og nier fotballhall. Det er 

avholdt møter med Kommunedirektør, næringslivet og noen politiske partier i Kongsberg. Arbeidet 

fortsetter over sommeren med møter med flere partier og lokalt næringsliv. Klubbens ønske er at 

partiene skal proggramfeste til kommunevalget i 2023, at de ønsker å bygge en kombinert basis og 

fotballhall i valgperioden 2023 - 2027. Dette vil være en viktig faktor for å utbedre og tilrettelegge for 

mer og bedre aktivitet i Kongsberg.  

 

 

        

  

                

            

          

         

            

         

    
     

             

          

         

       

             

           

       

        

       

     

 
 
  
 

   

  

 
 
  
 

            

            

             



 
 

 

Nye retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidretten: 
Norges Idrettsforbund har kommet med retningslinjer for å sikre at strømning skjer innenfor 
rammene av gjeldende lovgivning, særlig personvernregelverket som stiller strenge krav til hvordan 
personvernet skal ivaretas. 

De overordnede prinsippene i retningslinjene er som følger: 
- Det skal ikke strømmes fra barne- og ungdomsidretten i aldersklasser under 15 år, eller 

dersom det deltar utøvere under fylte 13 år. 
- Filmingen skal ha fokus på aktivitet og ikke på enkeltutøvere. 
- Det stilles krav til god informasjon og bruk av felles reservasjon- og samtykkeløsning, som 

også hindrer strømming dersom barn og unge med beskyttelsesbehov deltar. 
- Det skal ikke lagres eller distribueres filmer av idrettsaktivitet ved bruk av sosiale medier og 

andre åpne kanaler. 
Link til NIF: 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/nye-retningslinjer-for-stromming-av-barne--
og-ungdomsidretten/  

 
Fotballskole i uke 32: 

KIF fotball arrangerer fotballskole i 

Idrettsparken for gutter og jenter fra 

mandag – fredag i uke 32. Oppstart kl. 

10.00 og avslutning kl. 14.00. Torsdag 

arrangerer Kongsberg Sanitetskvinner den 

tradisjonelle pølsefesten. Link til påmelding: 

https://club.spond.com/landing/courses/kif/D5C538AE36F340CABB52A092B401AC5F  

 
 
 
Lørdag 27. august arrangeres Kongsberglekene for andre 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. I fjor deltok det 60 deltakere i de ulike øvelsene som var 
friidrett,rebusløp, boccia og fotball. I år håper vi på over 100 deltakere i Idrettsparken. SpareBank 1 
Sørøst-Norge, Stendi og Driv er i år hovedsponsorer til arrangementet. 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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