
     
   

                                                                                                         
               
 

                                           Nyhetsbrev fra Kongsberg Idrettsforening                                            

Her kommer årets første nyhetsbrev i 2022 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.  

Arrangement: 
I løpet av vinteren har gruppene i alpin, skøyter, snowboard og hopp arrangert regionale eller 
nasjonale stevner i Kongsberg. Alpin gjennomførte helga 5 - 6. februar to FIS renn, og 
kretsmesterskap for Buskerud i Funkelia. Skøyter arrangerte Bergmannsløpet 22. januar og 
Kongsbergløpet 5. februar under stålende forhold i Idrettsparken. Snowboard arrangerte  
Norgescup i Funkelia for boardercross og bigair 12 og 13 februar med over 100 deltakere,  
og hopp gjennomførte Extrarennet 29.01 i Idrettsparken hoppsenter.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aktivitetsuke: 
KIF arrangerte aktivitetsuke for barn i 
Kongsberg fra 3. – 7. trinn i vinterferien. Det 
var 50 plasser til rådighet og disse fylte seg 
raskt opp. Gruppene i KIF stilte med 
kvalifiserte trenere til de ulike idrettene fra 
mandag - torsdag. Deltakerne var innom 
skihopp, skøyter, fotball, ishockey, turn og 
fridrett i løpet av de fire dagene i 
aktivitetsuka. Rema 1000 sponset lunsj til 
deltakerne hverdag og vi fikk besøk av 
Laagendalsposten på mandagen. Neste 
mulighet for å delta på KIF sin aktivitetsuke 
blir i høstferien. 



     
   

                                                                                                         
               
 

 
Medlemsfordeler:   
Alle medlemmene i KIF får gode priser og rabatter hos flere butikker og bedrifter i Kongsberg. Husk å 
benytte deg av tilbudene neste gang du handler. De som har betalt medlemskapet for 2022 kan vise 
dette i Spondappen ved behov. Se alle tilbudene her:   
https://kongsbergidrettsforening.no/om-kif/medlemsfordeler/  
 
Intersport kom i høst med en app som alle medlemmer må laste ned for å få tilgang til rabatten. 
App lastes ned i App Store / Play - søk etter «Intersport» 
1. Register telefonnummer 
2. Trykk «Profil» 
3. «Klubbtilknytning» og finn din klubb KIF 
4. Klubbkode: Kif21 
5. Trykk «Hjem» og oppdater app en gang (trekk ned) 
Strekkoden øverst på «Profil» brukes til å registrere kjøp i butikk. 
 
Medlemskontingent:  
Ble for 2022 ble sendt ut 1. mars til alle medlemmene i Spond. De som må betale 
medlemskontingenten til KIF iht. Norges Idrettsforbund, er de aktive, medlemmer av styrene, 
komiteer og utvalg som bidrar inn i klubben. Det er foreløpig frivillig for trenere og lagledere å være 
medlem, men vi oppfordrer til dette med tanke på bla. forsikringer og medlemsfordelene.   
Enkeltmedlemskap koster kr 200,- og familierabatt for medlemmer i samme husstand er kun kr 500,-.  

Årsmøte: 
KIF arrangerte årsmøte onsdag 23. mars på Vestsiden ungdomsskole og det var tilstede 32 stykker. 
Det ble delt ut både stipender, hedersmerker og vedtatt ny organisasjonsstruktur for klubben. 

Disse lovende utøverne fikk stipend: 

Ingrid H. Kleven 18 år. Hopp kr 15 000,- 
Anine Thoresen 20 år. Alpin kr 15 000,- 
Magnus Grøterud 20 år. Snowboard kr 15 000,- 
Johs B. Herland 18 år. Alpin kr 10 000,- 
Thomas Skalstad 16 år. Friidrett kr 10 000,- 
June B. Herland 16 år. Alpin kr 5000,- 
Oliver S. Ahlstrøm 15 år. Snowboard kr 5000,- 
Niklas Sukke 15 år. Snowboard kr 5000,- 
 
Hedersmerker: 
Jan Erik Stensby (hopp) fikk utdelt KIF sitt 
gullmerke og Marcel Lesche Vanberg (skøyter) ble 
utnevnt til æresmedlem.  

 

https://kongsbergidrettsforening.no/om-kif/medlemsfordeler/


     
   

                                                                                                         
               
 

Ny organisasjonsplan ble vedtatt på årsmøtet: 

 

Ny leder i KIF: 
Jarle Nymoen ble valgt som ny styreleder i Kongsberg 
Idrettsforening. Han har vært styremedlem i 
hovedstyret de siste to årene, og tidligere vært leder 
av fotballgruppa i KIF fra 2012 – 2014. Han erstatter 
Emil Moholth som har vært leder av klubben fra 2020 
– 2022. Vi ønsker Jarle velkommen og takker Emil for 
innsatsen i denne perioden. 

Hovedstyre i KIF:                                            
Jarle Nymoen, leder. 
Laura Helene Sletbakk, nestleder. 
Per Kristian Semmen, styremedlem. 
Øistein Thoresen, styremedlem.                                                     Jarle til venstre i bildet og Emil til høyre 
Elin Nordgård, Styremedlem. 
Magnus Stam, styremedlem. 
Jarle Lein, ungdomsrepresentant. 
Beate Wojtaszek, vara. 

 


