
Nyhetsbrev fra Kongsberg Idrettsforening

Her kommer årets tredje 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.

Fotballskole:
KIF fotball arrangerte sin tradisjonelle

fotballskole i uke 32 i Idrettsparken. Nærmere

200 deltakere deltok fra mandag – fredag i

alderen 6 – 13 år. KIF fotball sine medlemmer

fra ungdoms og voksenfotballen var med som

instruktører og trenere. Læring, mestring,

idrettsglede og nye vennskap sto på dagsorden

under de flotte dagene i august. Kongsberg

sanitetsforening serverte som vanlig pølser og

hadde pølsefest for alle deltakere på

torsdagen.

Lørdag 27. august ble Kongsberglekene arrangert for 2.

gang Idrettsparken. Det var påmeldt underkant av 60

deltakere i fra alderen 12 år og oppover, bosatt på

Østlandet. Aktiviteter som fotball, friidrett, boccia og

rebusløp var på programmet. SpareBank 1 Sørøst-Norge,

Stendi og Driv var i år hovedsponsorer til

Kongsberglekene, og vi fikk i år besøk av para olympisk

og verdensmester på 100 meter Salum Kashafali. KIF

sine grupper er med som funksjonærer og bidrar til

gjennomføringen av arrangementet. Ordfører (Kari Anne

Sand) var også i år tilstede og delte ut spesialdesignede

medaljer til deltakerne. Akari har laget en film fra denne

flotte dagen: https://www.youtube.com/watch?v=iVkIZUmb6Qo

https://www.youtube.com/watch?v=iVkIZUmb6Qo


Hovedstyret:

IL Skrim og KIF gjennomførte torsdag 22.10

det første felles hovedstyremøte mellom

klubbene i historien(?). Møtet ble avholdt i

Skrim sitt nye klubbhus ved Skrim

Idrettspark. Agenda for møte var å bli enda

bedre kjent, og se på hva de to største

idrettsforeningene i Kongsberg kan

samarbeide tettere om i årene som kommer.

Det ble vedtatt på styremøtet å sette ned en

prosjektgruppe (prosjekt 2024), som skal

gjøre en analyse / mulighetsstudie for å

avklare effekter av et tettere samarbeid mellom Skrim og KIF. Dette skal konkluderes med i 2024.

KIF Kort:
KIF kortet blir for sesongen 2022 - 2023 en del av

Enjoy Idrettsrabatten. Det vil nå være en app

(digitalt) som lastes ned og som alle kjøp

gjennomføres i. Kortet koster kun kr 250,- og

inneholder totalt ca. 1500 butikker fra trøndelag til

sørlandet. Medlemmene i KIF vil selge voucher

(kort) som inneholder en verdikode som innløses

etter at en har lastet ned appen. Dette betyr at

klubben prøver et nytt konsept ved å digitalisere KIF

kortet. Kortet er en årlig tradisjon fra KIF på denne

tiden av året, og har vært en del av lokalsamfunnet i

Kongsberg siden før 2000 – tallet. Dette er en viktig

inntektskilde for klubben og vi takker alle bedrifter som er med og støtter oss med gode tilbud.

Aktivitetsuke:
KIF arrangerer aktivitetsuke i høstferien fra tirsdag  - torsdag med over

50 deltakere fra 3. - 6. trinn. Dette skjer i samarbeid med snowboard,

ishockey, turn, fotball og friidrett som stiller med instruktører. Vi

gleder oss til god aktivitet, mestringsopplevelser og idrettsglede.

Trenerkurs:
KIF arrangerer sammen med Viken Idrettskrets trenerkurset «Barneidrettstreneren» tirsdag 11.10 og

tirsdag 18.10 på KIF huset. Det er gratis for KIF sine medlemmer og delta på dette. Les mer om kurset

på KIF sin hjemmeside: https://kongsbergidrettsforening.no/trenerkurs/

https://kongsbergidrettsforening.no/trenerkurs/

