
Nyhetsbrev 4

Her kommer årets fjerde og siste 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.

E-sport:
KIF og Skrim oppretter sammen et nytt e-sportssenter i
Kongsberg. Dette skjer i samarbeid med Kongsberg
kommune som stiller gamlekinoen til disposisjon, og
Kongsberg Gruppen som bidrar med menneskelige og
økonomiske ressurser. Vi planlegger med oppstart i slutten
av januar, og at E-sport blir tatt opp i KIF under årsmøtet i
mars.

KIF seminar:
Onsdag 16. november arrangerte KIF et felles seminar på
tvers av klubben. Tema var klubbutvikling og fremtidige
satsningsområder. Vi hadde også besøk av Ørjan
Stengelsrud fra KDA som snakket om Kongsberg Gruppen
sin vekst de neste årene. Vi takker for en inspirerende og
hyggelig kveld, og gleder oss til seminar i 2023.

Aktivitetsuke:

KIF arrangerte aktivitetsuke for barn i
Kongsberg fra 3. – 7. trinn i høstferien. Det var
50 plasser til rådighet og disse fylte seg raskt
opp. Gruppene i KIF stilte med kvalifiserte
trenere til de ulike idrettene fra tirsdag - torsdag.
Deltakerne var innom fotball, ishockey, turn,
snowboard og friidrett i løpet av de tre dagene i
aktivitetsuka. KIWI var med som
samarbeidspartner og sponset lunsj til deltakerne.
Neste mulighet for å delta på KIF sin
aktivitetsuke blir i vinterferien i uke  9.



Side 2

Anleggsutvikling:
KIF fortsetter arbeidet mot målet om å få realisert en kombinert basishall
og nier fotballhall. Det er avholdt møter med Kommunedirektør,
næringslivet og flere politiske partier i Kongsberg. Målsetningen med
samtalene er at partiene skal programfeste til kommunevalget i 2023, at
de ønsker byggestart av kombinert basis og fotballhall i valgperioden
2023 - 2027. KIF håper at Ruudhallen kan åpnes 18. februar 2028.
Budskapet som klubben selger inn er:

● Arbeide for å utvikle innendørs basishall og fotballhall.
● Arbeide for å utnytte idretten til å inkludere og integrere barn

og ungdom bedre i Kongsberg.

Designhåndbok:
Elin Nordgård som sitter i hovedstyret har revidert og utviklet designhåndboken til KIF. Her finner man
informasjon rundt logo, maler, bilder og andre nyttige profileringsmateriell for klubben:
https://kif.my.canva.site/

Bruktmarked:
KIF arrangerte bruktmarked, tirsdag 1. november på
Skavanger skole. Her kunne medlemmene selge og
kjøpe sportsutstyr som bla. snowboard, alpin,
skøyter, langrennski og ishockey foran en ny sesong.
Dette er et av mange tiltak i klubbens satsning på å
ta et større samfunnsansvar med tanke på
inkludering og integrering i Kongsberg.

Nestleder i KIF, Laura Helene Sletbakk var godt
fornøyd med oppmøte og gjennomføringen av KIF
sitt første bruktmarked, og planen er at dette skal
arrangeres to ganger i året. "Økonomi skal ikke være
en barriere for deltagelse i KIF og vi ønsker at
gjenbruk av utstyr skal gjøre det billigere å være
medlem i klubben", sier klubbens nestleder som er
ansvarlig for inkludering og integrering i KIF.

Kaja Steen (v) og Laura Helene Sletbakk (h)

https://kif.my.canva.site/


Side 3

Utviklingstilbud:
Kongsberg Idrettsforening starter opp et
utviklingstilbud i fotball for spillere som går på
ungdomsskolen og siste året på barneskolen. Målet
er at tilbudet begynner torsdag 12.01 med treninger
to ganger i uka på ettermiddagene. Tidspunkt vil vi
komme tilbake med, men planen er å trene mandager
og torsdager fra ca. kl. 15.00 – 16.30. I
vintersesongen vil Sparebank 1 hallen benyttes på
mandager, mens Kongsberghallen og KMT
(styrketrening) vil være lokasjoner på torsdager. I
sommersesongen vil Idrettsparken være en naturlig
base for tilbudet.

Hovedtrener for prosjektet vil være Richard Haavimb, mens Lars Kristian Sjødal og Marius Berg vil også
være med som trenere. Pål Opperud, fysioterapaut på KMT vil være ansvarlig for styrke og
skadeforebyggende treningen i samarbeid med trenerne.
Meld dere på her:https://club.spond.com/landing/courses/kif/F7F1FE6C5ACA413098303C674F2987CD

Kongsberg Idrettsforening vil ønske alle medlemmer, frivillige, foresatte og samarbeidspartnere en
riktig god og fredfull jul.

https://club.spond.com/landing/courses/kif/F7F1FE6C5ACA413098303C674F2987CD

