
Årsmelding, Kif Snowboard 2021

Sammendrag
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.

1 Administrasjon og organisasjon
Styrets sammensetning:

Rolle Navn

Leder Kaja Steen (overtok etter Hege Steffensen 6/2021)

Nestleder Vera Hegge

Kasserer Mette Kjærnet Udø

Sekretær Siri Teksle

Marked- og
sponsoransvarlig

Mona Sukke

Arrangementsansvarlig Thomas Rue

Arrangementsansvarlig NK Anders Ruud

Turkoordinator Vera Hegge

Materiellansvarlig Tormod Johnsen

Dugnadskoordinator Anita Johnsen (overtok etter Kaja Steen 6/2021)

Trener- og treningsansvarlig Dagfinn Engemoen

Jentekontakt Anita Nyheim (overtok etter Vera Hegge 6/2021)
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Oppnevnte tillitsmenn, utvalg osv.
● Politiattestansvarlig - Vera Hegge

Antall medlemmer
111 betalende medlemmer (inkl støttemedlem) pr 31.12.2021. Av disse er det 41 kvinner og
70 menn.

Møter
Vi har hatt ti (10) styremøter i 2021. I tillegg planleggingsmøter i fbm gjennomføring av
sommeraktivitetsuka og andre aktiviteter.

Rekruttering
Det har i løpet av 2021 vært noe frafall på KIDS og økning på ungdomsgruppa. Aldri tidligere
har det vært flere aktive utøvere på ungdomsgruppa som nå - det er vi veldig stolte av.

Styrets beretning
● KIF Snowboard skal ha et tilbud til snowboardere fra skolealder og oppover. Tilbudet

består av barmarkstrening og vintertrening, samt varierende
aktiviteter/arrangementer.

● Det har vært stort fokus på å øke inntektene til spesifikke aktiviteter og grupper. Det
er avsatt midler til aktivitet for kids, ungdom og parautøvere.

● Klubben har en sunn økonomi.
● Vi har som mål hvert år å arrangere Norgescuprenn i freestylegrener (Big Air,

Slopestyle) og boardercross (SBX). Pga pandemien ble ingenting gjennomført, vi
måtte kansellere det regionale SBX arrangementet bare dager før pga ny
nedstenging.

● Vi arrangerte ett (1) klubbrenn i slopestyle.
● Christian Ruud Myhre har også i 2021 vært engasjert som hovedtrener. Han har god

erfaring og viser trygghet i rollen.
● Høsten 2021 fikk vi tilskudd av åtte (8) yngre trenere. Seks av disse er selv aktive

utøvere. Trenerne har fått tilbud om kurs og har benyttet seg av dette, og vi er glade
for den kompetansen det bidrar til i klubben. Pga avlyste kurs er det ikke
videreutviklet flere trenere i 2021.

● Trenerutdanning og rekruttering bør det jobbes videre med, særlig for
ungdomsgruppa.

● Vi tilrettelegger for at juniorer og seniorer skal få bedre vilkår for å delta i
internasjonale konkurranser. Kr. 50 000,- ble budsjettert i 2021 til støtte for kjørere (og
reiseledere) som ville konkurrere nasjonalt og internasjonalt, eller delta på
treningssamlinger/camper. 2 utøvere søkte om kjørestøtte innen fristen. Pga kort frist
tett opp mot jul ble det lyst ut på nytt og det ble ytterligere 4 nye søkere. Søknadene
har ikke blitt ferdig behandlet pr dags dato. Kjørestøtte er et godt tiltak for å redusere
kostnaden for de som ønsker å representere klubben i arrangement.

● Klubben skal videreføre rekruttering og satsing på jenter, prosjekt Silvergirls.
Jentesatsingen er videreført og «Silvergirls» er en fin kjerne med jenter. Mange
kids-jenter! På grunn av pandemi ble det kun avholdt en trening sist sesong.

● Første samling med jentene ble den tradisjonelle 1. juledag samlingen, som ble 2.
juledag sammen med Silje Norendal og jentene koste seg både i bakken og med
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verdens beste kanelboller inne etter kjøring. Hvordan det skal organiseres for
yngre/eldre utøvere og kostnadsbildet, bør jobbes videre med. Hvordan kan foreldre
involveres i større grad? Hvilke øvrige aktiviteter kan vi gjennomføre for gruppen?

● Vi har ønsket å tilrettelegge for at det skal være attraktivt å fortsette i KIF snowboard
som yngre junior/junior - og aldri før har det vært flere på ungdomsgruppa enn det er
nå. Kjempegøy! Ca 50/50 jenter/gutter.

● Det søkes kontinuerlig midler for aktivitet til ungdomsgruppa. Det sportslige tilbudet
fortsatte med gratis klubbkjøring på Snø en gang per uke i perioden september til
desember. Klubben sponset en del av deltakeravgiften på ungdomscamp til
Folgefonna.

● Samarbeidet med daglig- og operativ ledelse i skisenteret har fungert bra. Parken var
ok, men det var fortsatt potensiale for bedring. Shapecrew var leid inn som
parkbyggere. Dialog mellom KIF snowboard, freestylegruppa og skisenteret om tiltak
for bedring har gitt resultater inn i sesongen 2021.

● Vi kjøpte inn trampolinebrett og rails til innetrening.
● Vi har ønsket å tilby aktivitet for parautøvere. Pga mye nedstengning og

begrensninger har vi ikke fått til dette. Vi har én aktiv parautøver i klubben og ifm
ungdomstur til Folgefonna kunne klubben ved hjelp av støtte fra Trygve Gulbranssens
minnefond sende med en ledsager til denne utøveren.

● Ang inkludering har klubben hatt tre klubbkvelder sammen med Bufdir/Kirkens
Bymisjon. Det har vært to samlinger hvor 5-10 ungdommer har kjørt wakeboard med
instruksjon fra våre trenere, og en samling på Snø hvor to ungdommer har fått
instruksjon på snowboard. Dette arbeidet har vist seg vanskelig å videreføre pga
kapasitet/ressurspersoner, men dersom en ildsjel vil blåse liv i dette arbeidet igjen
støttes det av styret.

● I sommer arrangerte vi en gratis sommer aktivitetsuke for barn mellom 8-12 år.
Gjensidigestiftelsen ga oss muligheten ved å gi oss midler til å lønne
ungdomstrenerne og leie ulike arenaer for aktivitet. Hensikten med aktivitetsuka var å
rekruttere flere barn til klubben og skape aktivitet for barn og ungdomstrenerne våre
etter nedstengingene som har vært.

● Vi opplever at Spond gir oss bedre oversikt over medlemmer og treningsgrupper.
Løsningen benyttes også til kommunikasjon.

● Kasserer har vært aktiv i økonomigruppa til KIF hovedforening og har testet ut mulige
økonomisystem. Målet har vært enklere økonomistyring for alle grupper og bedre
oversikt for KIF hovedstyre. Arbeidet har resultert i vedtak om bytte av både
regnskapsbyrå og økonomisystem som vil bli innført i 2022.

● Dugnadsansvarlig sitter i et utvalg i KIF som ser på muligheten for å  digitalisere
“kif-kort”. Håper å se en mulighet for et resultat av dette i 2022.

● Politiattestansvarlig har deltatt på kurs arrangert av NIF om politiattest ordningen. NIF
sine regler har ikke vært mulig å håndheve siden endring i praksis hos politiet i 2018.
Politiet godtar ikke søknader om regodkjenning av politiattester for personer som
innehar samme rolle. NIF jobber hardt for å få på plass en ny løsning, som en del av
dette så vil det også komme endringer i måten KIF håndterer dette på sentralt.
Endringene er planlagt inn i 2022.

● Vi har i løpet av våren 2021 innhentet og utarbeidet oversikt på eiendeler, ryddet og
sortert i bua vår i skisenteret.

● Vi ønsker videre å sikre at det jobbes for utbedring av anlegg for inne- og utetrening
● Det jobbes fortsatt i en anleggskomite som har utarbeidet situasjonsrapport for

idrettene i KIF. Komiteen jobber videre med basishall som hovedfokus. Vi blir
involvert, og arbeidet fortsetter i 2022.

● Niklas Bøyesen Lohne-Hansen som kjører for KIF ble nominert til Brettforbundets pris
for "Årets gjennombrudd".
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● Tina Steffensen og Magnus Grøtterud ble tatt ut på rekruttlandslaget. Niklas Bøyesen
Lohne-Hansen ble tatt ut til paralandslaget

2 Anlegg, bygg og eiendom
Oversikt over klubbeide bygg, anlegg osv.
Klubben har tidtakerbu, et eldre heishus i nedre del av Konningen som vi fikk fra
skisenteret og en utstyrsbod i Funkelia med to innganger (midtbua).
Vi eier en container som er plassert bak skisenterets garasje.

3 Instruksjon, utdanning og trening
Deltakelse på kurs, utdanning mv.

● Aktivitetslederkurs/trener 1: Åtte (8) trenere - Pia Johnsen, Lauritz Steen-Brørs, Vetle
Reitan, Malin Nymoen, Tinius Sletbakk Høen, Sondre Saga Johansson, Guro Teksle,
Håkon Udø – har gjennomført aktivitetslederkurs i regi av Kongsberg idrettsforening
(KIF) høsten 2021. Kursholder: Buskerud idrettskrets.

● TD kurs: Per Willy Hegge

Instruksjon og trening
● Høsten 2021 gjennomførte vi innendørstrening i Idrettshallen i Kongsberg. Vi har

ingen treningsarena for snøbrettkjørerne med godt og egnet utstyr. For mye av
treningstiden benyttes til å rigge opp/ned utstyr. Som følge av smitteverntiltak i
forbindelse med pandemien, har alle grupper fått redusert sin treningstid med 30
minutter. Det var generelt bra oppmøte på kids- og ungdomstreningene. I høst
hadde vi anledning til å ta inn nye medlemmer. Vi hadde tilgang på hele
idrettshallen fra 17:30 – 20:30.

Gruppe Sted Tid

KIDS (6-12 år) Idrettshallen Mandag 17:30-19:00

Yngre Junior/Junior/Senior Idrettshallen Mandag 19:00-20:30

● Trening på SNØ i Lørenskog har vært gjennomført fra september til desember for
ungdomsgruppa.

Gruppe Sted Tid

Yngre/Junior/Senior Snø, Lørenskog Onsdag 18:00-20:30

● Vi har som i fjor hatt avtale med Release treningssenter om trening i gruppe én gang i
uka for ungdomsgruppa vår.

Gruppe Sted Tid

Yngre/Junior/Senior Release Torsdag 17:15-18:00

● Trening på snø ble gjennomført i Skimore Kongsberg.  Det har vært delt inn
i følgende grupper:

○ KIDS (flere grupper etter alder og ferdighetsnivå)
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○ Ungdom (to grupper etter ferdighetsnivå og interesse)
○ Jentegruppe ”Silvergirls” (tilbud kun til jenter)
○ SBX trening (tilbud kun til ungdom)
○ Profesjonelle utøvere og utøvere i utdanning andre

steder (Idrettslinje/HSG/NTG) trener normalt ikke med
klubben, men med sitt respektive tilbud/landslag.

Gruppe Sted Tid

KIDS / Nybegynnere Barnebakken Tirsdager 18-20

KIDS, nivå 2 Skisenteret Tirsdager 18-20

UNGDOM (yjr/jr) Skisenteret Mandag 18-20

UNGDOM (yjr/jr) Skisenteret Onsdag 18-20

Jentegruppe (Utvalg) Skisenteret Torsdag 18-20

KONKURRANSE (utvalg) Skisenteret Mandag/ Torsdag 18-20

SBX (utvalg) Skisenteret Torsdag 18-20

4 Materiell, utstyr og inventar
Oversikt over materiell av betydning

● startgate
● høyttaleranlegg
● målportal
● telt
● rails
● trampoline
● trampolinebrett
● tidtakerutstyr
● radioer/ walkietalkier
● slede til scooter
● diverse materiell for arrangering av renn, inkludert 66 stk. sikkerhetsnett type B.

5 Personell, HMS mv.
Dommere

● Følgende medlemmer er godkjente dommere: Christian Christensen (NTG, Geilo)

Trenere
● Vi hadde for sesongen 2020/21 seksten (16) trenere høst og vinter. Alle trenere har

tilbud om kompensasjon/lønn for arbeidet og kontrakt. Christian Ruud Myhre har vært
hovedtrener gjennom hele sesongen.

Tekniske delegert (TD)
● Klubben har en (1) godkjent TD: Per Willy Hegge

Rennleder
● Per Willy Hegge
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● Hans Christian Hagen (ikke medlem)

Fremtidig behov, utfordringer
● Det hadde vært gunstig å få flere kvalifiserte rennledere, dommere og TD´er i

klubben. I tillegg til ønsker vi videreutvikling av trenerne, med f.eks. praktisk og
teoretisk instruktørkurs og trampolinesikringskurs. Pga pandemien er ikke dette blitt
gjennomført, men det vil jobbes videre med dette neste sesong.

6 Symboler og profilering
I en periode med lite aktivitet grunnet pandemi har profilering i all hovedsak foregått via
sosiale medier.

Bruk av logo og symboler
● Salg av KIF silvergirls gensere med egen logo.
● Munnbind med Kif Snowboard Logo
● Sosiale medier med emne tag’er  #kifsnowboard og #kifsilvergirls

Profilering av egen virksomhet
● Aktiviteter til klubben er synliggjort gjennom innlegg i sosiale medier. Kontoer på

Facebook og Instagram er aktivt i bruk. @kifsnowboard, @kifsilvergirls

Profilering av sponsorer
● Sponsorer er profilert med tag i sosiale medier samt med beachflagg og bannere ifm

sørperennet.

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

● Nybegynnerkurs for barn 6-14 år januar 2021
● Klubbrenn i Slopestyle 8.mars 2021
● Sørperenn 1.mai 2021
● Sommeraktivitetsuke for barn mellom 8-12 år i Kongsberg - uke 32
● Kick-off Norsjø 22.august 2021

Stevner, karuseller, cuper osv (deltakelse)
● NM på Geilo for de som ble definert som toppidrettsutøvere
● Samling på Folgefonna for ungdomsgruppa
● Noen ungdommer var deltakende på samlinger med toppidrettsskoler
● NC SNØ, første norgescup i sesongen 2021/2022
● Continental Cup para
● “Få flere jenter på landslaget”, Bettforbundet sin satsningsgruppe for å få flere jenter

på landslaget. Pia Johnsen, Malin Hostvedt Nymoen og Nora Hegge er deltakere fra
KIF.

Arrangementer

● Salgskveld med Intersport og Cyclone ble gjennomført 8.desember.  Inntil 25%
rabatt for medlemmer på utstyr.

● Kveld for kjøp/salg av brukt utstyr før sesongstart 22.november
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● Foreldremøte Silvergirls
● Foreldremøte - Kids og Ungdomsgruppe
● Sommeravslutning for styret

Resultater
● NM slopestyle herrer - Magnus Grøtterud 8.plass
● NM bigair herrer - Magnus Grøtterud 6.plass
● Klubbmestere slopestyle

○ Yngre jr gutt: Niklas Sukke 1., Oliver Steen Ahlström 2., Fredric Gravningen 3.
○ Yngre jr jente: Nora Hegge 1., Thea Christine Rue 2., Pia Johnsen 3.
○ Junior gutter: Petter Teksle 1. og Lasse Steffensen 2.
○ Senior dame: Tina Steffensen
○ Senior herre: Dagfinn Engemoen

● Continental Cup Finland Snowboardcross Para: Niklas Lohne-Hansen 4. plass
● Continental Cup Finland Snowboardcross Para: Niklas Lohne-Hansen 4. plass
● Continental Cup Nederland Banked Slalom Para: Niklas Lohne-Hansen 2. plass
● Continental Cup Nederland Banked Slalom Para: Niklas Lohne-Hansen 3. plass
● NC SNØ slopestyle

○ Yjr jente: Pia Johnsen 1., Nora Hegge 3., Malin Hostvedt Nymoen 5.
○ Yjr gutt: Olav Tuko-Gjærvoll 9., William Hansen 14., Rasmus Steen Ahlström

17.
○ Jr Gutt: Oliver Steen Ahlström 7. og Lasse Steffensen 11.
○ Kids: Alexandra Løvall, Zelia Hegge og Ana Nes

8 Økonomi og regnskap
Revidert regnskap



Side 8

Budsjett for kommende sesong
Vær obs på at Resultat pr 31.12.2021 ikke er komplett i budsjett for kommende
sesong da flere av postene fra 2021 mangler da de ikke blir videreført i 2022.
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Dugnader
● KIF-kort
● Kongsberglekene i august
● Sommeraktivitetsuke i august
● Toalettpapir-salg

På grunn av pandemien har vi ikke arrangert så mange konkurranser som ønsket. Det mest
dugnadskrevende arrangementet er NC i SBX, der vi vanligvis har 50 pers på dugnad i ulike
roller. Normalt ser vi at foreldre stiller opp og er positive til å ta i et tak for klubben og barna
våres.

Sponsoravtaler 2021:

Håkonsen og Sukke Landskapsentreprenør
AS

6 000

Bergene Holm AS 3 000

Kongsberg Entreprenør AS 6 000

Høyt og Lavt AS 7 500

Kongsberg Gruppen 10 000
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PK Gruppen 15 000

AG rom for alt 5 000

Murmester Dag Arne Nilsen avd.Kongsberg 5 000

SUM SPONSORINNTEKTER 57 000

Tildelte midler 2021:

Hvem Sum Formål

Glitre Energi 10 000 Vester og bånd

Gjensidigestiftelsen 100 000 Sommeraktivitetsuke

Trygve Gulbrandsens
Minnefond

10 000 Ledsagerstøtte Folgefonna

Sparebankstiftelsen 50 000 Trampolinebrett og rails

KOG midler 11 000

SUM TILDELTE MIDLER 181 000

Rabattavtaler 2021:

Boardshop Gaver til renn

Boardshop 20%

Intersport 20%

Intersport klubbkveld 25%

Cyclone klubbkveld 25%

Planlagte inntektsbringende tiltak for kommende sesong
● Salgsdugnad (toalettpapir osv)
● Samarbeid med Renotec for å sette ut klesbeholdere videreføres da disse vanligvis

gir en stabil inntekt på ca. kr 40 000,-. Renotec har dessverre redusert drift og
opplever sterk konkurranse i sitt marked. På grunn av pandemisituasjonen og dårlig
likviditet, har vi akseptert at det i en periode ikke gir oss inntekt.

9 Annet

Styret takker alle medhjelpere og sponsorer for bidrag i form av nedlagte dugnadstimer,
økonomisk støtte og premier. Innsatsen og dugnadshjelpen fra foreldre og frivillige har
gjort det mulig å gjennomføre de planlagte aktiviteter i 2021, selv om det ble færre enn vi
ønsket.
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En takk til den motiverte trenerstaben, under ledelse av hovedtrener, for å lære opp
våre barn på snowboard og opprettholde brettglede. Hurra for alle glade brettbarn vi
ser i bakken!

Brettforbundet har også i år bidratt til klubbaktivitetene, tross litt vanskelige tider for
dem og vært gode støttespillere for styret.

Vi vil også takke Skimore Kongsberg for godt samarbeid, og ressurspersoner for sin
innsats til våre arrangement.

Styremedlemmene har gjort en formidabel innsats, takk for at dere bruker fritid og
noen ganger også ferier på å holde oss i gang!

Kongsberg, 17. februar 2022

Kaja Steen (sign) Vera Hegge (sign)
Leder Nestleder

Siri Teksle (sign) Mette Kjærnet Udø (sign)
Sekretær Kasserer


