
Årsberetning, KIF hovedforening 2022
KIF Har gjennom de siste årene gjort store forbedringer innen organisering og styring og
fremstår i dag som en viktig og synlig samfunnsaktør i Kongsberg. Forholdet mellom
Styret, administrasjonen og gruppene preges av tillit og godt samarbeid. Samarbeidet med
andre klubber, KIR og Kommunen fungerer utmerket.
KIF og samfunnet rundt oss.
2022 ble det første tilnærmet normale året etter Covid. Vi mistet noen utøvere i enkelte
grupper under pandemien, men overordnet har vi en relativt stabil medlemsmasse. KIF har
en målsetting om å være en tydelig og positiv aktør i Kongsberg. Dette har fungert bra
gjennom 2022. Det har vært svært mange positivt rettede innlegg i ordinære og sosiale
media, både om klubb, grupper, lag og enkeltutøvere.
Det er en trend i samfunnet at det er vanskeligere å få frivillige til å delta som
styremedlemmer og trenere. Foreløpig virker det som om vi har generelt god kontroll på
dette i KIF, men det er svært viktig at vi ikke overforbruker enkeltpersoner. God
arbeidsfordeling på flere personer i styrene sikrer kontinuitet.
Vi er svært oppmerksomme på å balansere treningsavgiftene slik at vi har økonomi til å
gjennomføre de aktivitetene vi ønsker å gjennomføre, samtidig som vi ikke legger
treningsavgiftene så høyt at dette blir en belastning på familiens økonomi.
KIF har gjennom arbeidet med verdiene stolthet, trygghet og utvikling lagt større vekt på
på arbeidet med å skape gode utviklingsgrupper. Vi skal ha et trygt og inkluderende miljø
uansett bakgrunn, etnisitet og økonomi. Vi som ledere og trenere skal være gode forbilder
og formidle gode verdier.

KIF hovedforening
På årsmøtet i 2022 ble organisasjonsmodellen endret ved at vi gikk over til et Hovedstyre
uten gruppeledere. Det synes som om dette har fungert bra. Hovedstyret har med
dedikerte ressurser fått større arbeids- og gjennomføringskapasitet innenfor prioriterte
områder, mens gruppelederne får mere tid med egen gruppe. Fokuset har hele tiden vært
at aktiviteten i klubben skal bidra til at rammebetingelsene for gruppene blir bedre. Dette
gjelder blant annet forenkling av administrative rutiner, bedre økonomiske
rammebetingelser og utvikling av anlegg.
KIF har innført et nytt økonomisystem som gjør oppfølging og administrasjon enklere og
mer oversiktlig. Hovedforeningen har fått noen solide samarbeidspartnere og har generelt
god økonomi.

Klubbhåndbok
Klubbhåndbok er gjort tilgjengelig for alle på hjemmesiden. Denne skal være en hjelp til
alle grupper, medlemmer, foresatte osv, slik at alle aktiviteter blir gjennomført på en best
mulig måte, uten å måtte finne ut alt selv. Målet har vært å gjøre hverdagen enklere for alle
som gjør en innsats i KIF, enten det er gjennom aktivitet eller i arbeidet som ansatt eller
frivillig.
Enkelte av våre rutiner trenger styrket fokus. Arbeidet med politiattester er viktig og må
intensiveres ytterligere.
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Anleggsutvikling
Anleggsutvikling har vært vår høyeste prioritet gjennom det siste året. Klubbens prioriterte
tiltak er administrasjons og lagerbygg på friidrettsbanen på Skrim, og i alpinsenteret i
Funkelia samt en kombinert basis og fotballhall. Møter er gjennomført med alle politiske
partier, samt ledere i kommunen og næringsliv. Vi føler vi får god respons på våre behov
og ønsker, men vi ser at politikerne har utfordringer med å prioritere investeringsmidler til
nye anlegg.
Kongsberglekene
Vi gjennomførte Kongsberglekene i august. Dette er et arrangement for mennesker med
ulike funksjonsnedsettelser. Erfaringene fra dette er utelukkende positive! Funksjonærene
fra gruppene opplevde dette som en meningsfull dugnad. Deltakernes store idrettsglede
og begeistring gir motivasjon til å gjennomføre Kongsberglekene som et stort årlig
arrangement.
Klubbutvikling
KIF gjennomførte organisasjonsutviklingsseminar med godt oppmøte. Det er en høy grad
av enighet i at vi spesielt skal arbeide med tiltak for inkludering og integrering. KIF kan og
vil spille en sterkere rolle i arbeidet med å sikre barn og ungdom bedre oppvekstvilkår. Vi
også har implementert et nytt lederutviklingsprogram for nye styremedlemmer og ledere i
klubben.

1 Administrasjon og organisasjon
Styrets sammensetning:

Rolle Navn

Leder Jarle Nymoen

Nestleder Laura Helene Sletbakk

Styremedlem Øistein Thoresen

Styremedlem Per Kristian Semmen

Styremedlem Magnus Stam

Styremedlem Elin Nordgård

Ungdomsrepresentant Jarle Lein

Vara Beate Wojtaszek

Oppnevnte tillitsmenn, utvalg:
● Politiattestansvarlig - Laila Irene Johansen
● Valgkomite - Hege Steffensen (leder), Morten Hammer og Jan Tore Gjendem.
● Kontrollkomite - Emil Moholth, Therese Askeland og Marit Berdal.
● Hederskomite - Jon Anders Hakkelberg (leder), Bjørg Gimse og Bjørg Jarnæs.
● Styremedlem Birger Ruud minnefond: Steinar Myhra.
● KIF klubbhus AS: Jørn Vidar Nygård og Per Kristian Semmen.
● KIF Idrettssenter AS: Jørn Vidar Nygård
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Organisasjonsplan
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Antall medlemmer
Hele klubben 2021

M M M M M M K K K K K K Total

0-5 6-12 13-19 20-25 26+ IA 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ IA

47 440 323 56 217 34 52 422 261 28 159 12 2055

Hele klubben 2022

M M M M M K K K K K Total

0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+

50 440 323 60 348 52 404 265 50 168 2160

Møter
Det har blitt avholdt 12 hovedstyremøter i 2022, hvorav gruppelederne har deltatt på 2 av
disse. Møtene har fulgt NIF sine retningslinjer for møteinnkalling, saksdokumenter og
protokoll.

2 Anlegg, bygg og eiendom
Oversikt over klubbeide bygg, anlegg osv.

● Klubben eier den sørlige fløyen av KIF huset. Her er kontorene til administrasjonen
og klubbens møtelokaler.

Behov for nye anlegg, eller rehabilitering av eksisterende.
Klubben ønsker seg en kombihall med basishall og nier fotballhall som vil være tilpasset
alle idretter for aktivitet og trening. Dette vil bla. frigjøre og bedre hallkapasiteten for andre
idretter i kommunen ved at bla. turn, snowboard og Kongsberg Freestyleklubb vil benytte
seg av basishallen i stedet for idrettshallen. Det er per i dag reduserte muligheter for halltid
i ukene på vinterstid, og flere idretter får ikke trent så ofte de ønsker eller må si nei til nye
medlemmer grunnet plassmangel. Klubben har hatt møter med de største politiske
partiene i kommunen, kommunaldirektør, KIR og private aktører.
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3 Personell, HMS mv.
● Marius Berg, daglig leder i 100 % stilling.
● Laila Irene Johansen, administrasjonskonsulent i 20 % stilling.

4 Symboler og profilering
Profilering av egen virksomhet

● Markedsføring og profilering via Spond, Facebook, Laagendalsposten, Kongsberg
kommune og infoskriv til skolene.

Profilering av sponsorer
● KIF sine sponsorer har blitt profilert på klubbens hjemmeside, i Laagendalsposten

papir og digitalt, på klubbens arrangementer og i sosiale medier.

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

● Kongsberglekene ble arrangert for 2. gang i Idrettsparken lørdag 27. august. Det
var påmeldt 55  deltakere i alderen 12 år og oppover, bosatt på Østlandet.
Aktiviteter som fotball, friidrett, boccia og rebusløp var på programmet. KIF sine
grupper var med som funksjonærer og bidro til gjennomføringen av arrangementet.
Det var også felles innmarsj med Guttemusikken og dans med studio 3 til
oppvarming før aktivitetene begynte kl. 11. Viken Idrettskrets sitt styre kom på
besøke og ordføreren delte ut medaljer til deltakerne i Kongsberglekene. Akari har
laget en film fra denne flotte dagen: https://www.youtube.com/watch?v=iVkIZUmb6Qo

https://www.youtube.com/watch?v=JVjaAjA5CRg
https://www.youtube.com/watch?v=iVkIZUmb6Qo
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● Aktivitetsuke:
Det ble gjennomført aktivitetsuke for barn fra 3. – 7. trinn fra mandag - torsdag i
vinterferien og høstferien. Det var påmeldt 50 deltakere og gruppene i KIF stilte
med kvalifiserte trenere til de ulike idrettene som sto på programmet. Deltakerne
var innom skihopp, fotball, skøyter, ishockey, friidrett, turn og snowboard i løpet av
de to aktivitetsukene. Kiwi sponset lunsj til deltakere hver dag.

● Arrangementer
KIF Seminar onsdag 16. november arrangerte KIF et felles seminar på tvers av klubben.
Tema var klubbutvikling og fremtidige satsingsområder og var en videreføring av klubbens
to seminarer i 2021. 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.
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Felles hovedstyremøte med IL Skrim
IL Skrim og KIF gjennomførte 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 det konkluderes
med i 2024

Bruktmarked:
KIF arrangerte på tvers av klubben bruktmarked, tirsdag 1. november på Skavanger skole.
Her kunne medlemmene selge og kjøpe sportsutstyr foran en ny sesong som bla.
snowboard, alpin, skøyter, langrennski og ishockey utstyr. Dette er et av mange tiltakene 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.
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6 Økonomi og regnskap
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Sponsoravtaler for hovedforeningen i 2022
● Kongsberg Gruppen
● SpareBank 1 Sørøst - Norge
● Glitre Energi
● Ag
● Krøderen elektro
● Kongsberg boligbyggelag
● Brødrene Alseth
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7 Annet
Handlingsplan for 2022 med evaluering

Prosjekt Evaluering

Organisasjonsutvikling:
Hovedstyret skal legge fram en helhetlig
organisasjonsplan for klubben til årsmøtet i
mars. Denne skal inneholde tydelige føringer
av virksomhetens struktur de neste årene.

Hovedstyret la fram en ny organisasjonsplan
som ble vedtatt på årsmøtet i 2022.
Endringene innebærer at ingen
gruppeledere sitter i hovedstyret, og at
styremedlemmene har egne roller og
ansvarsområder.

Aktivitetsuker:
Arrangere årlige aktivitetsuker i høst og
vinterferier for barn fra 3 - 7 trinn i
Kongsberg. Formålet er å legge til rette for
fysisk aktivitet og rekruttering av nye
medlemmer til klubben. Gruppene stiller med
instruktører til de aktuelle idrettene.

Det ble arrangert aktivitetsuker i vinterferien
og i høstferien med 50 deltakere. Gruppene
stilte med instruktører og Kiwi støttet
klubben med lunsj. Flotte uker med aktivitet
og idrettsglede.

Økonomiforum:
Forum for økonomiansvarlige i gruppene og
de ansatte i klubben. Det gjennomføres
minst to møter årlig og målet er opplæring,
dele kunnskap og strukturere
regnskapsføringen i KIF.

Det ble avholdt to møter i 2022 hvor
kassererne i KIF ble invitert. Klubben har nå
byttet både regnskapsbedrift (Wærp
regnskap AS) og implementert nytt
regnskapssystem (Tripletex).

KIF kort:
Det ble satt ned et utvalg i 2021 for å se på
muligheten til å utvikle KIF kortet. De
arbeider videre for å se på hvilken format
kortet skal være i, og hvilke tiltak som må
settes inn for å realisere muligheten til
digitalisering av kortet.

KIF kortet i 2022 kom ut i et nytt format og
ble digitalisert via Enjoy. Det ble solgt ca.
2200 kort. Evaluering rundt hva klubben gjør
videre rundt kortet i 2023 skjer til våren.

Klubbhåndbok:
Denne skal kontinuerlig forbedres og er et
oppslagsverk for medlemmer av klubben
hvor rutiner og retningslinjer for KIF er
beskrevet. Klubbhåndboka er tilgjengelig på
hjemmesiden og skal utvikles det kommende
år.

Klubbhåndboka er i utvikling og det
publiseres stadig flere prosedyrer. Denne er
tilgjengelig for alle medlemmer på
hjemmesiden og skal utvikles videre de
kommende år.

Kongsberglekene:
Arrangere Kongsberglekene i Kongsberg for
utviklingshemmede fra 12 år og oppover,
bosatt på Østlandet. Arrangementet skal
være et supplement for de aktivitetene KIF
organiserer i dag. Klubben samarbeider på
tvers om å gjennomføre arrangementet ved
at gruppene bidrar med funksjonærer og
kompetanse.

Kongsberglekene ble arrangert lørdag 27.08.
med 55 deltakere på startstreken. Flott vær
og blide deltakere var med å gjøre dagen til
en stor suksess. Målet for 2023 er å få enda
flere deltakere med på arrangementet.
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Klubbseminar:
Det skal årlig arrangeres et felles seminar for
alle medlemmer i klubben med fokus på
klubbutvikling og kontinuerlig forbedring av
KIF

Årlige seminarer til KIF ble avholdt i
november på Vandrerhjemmet med ca. 30
deltakere tilstede fra de fleste gruppene.
Arrangementet er viktig med tanke på
forbedring av klubben rundt klubbutvikling.

Anlegg:
Anleggskomiteen arbeider videre med å få
realisert en basishall og nier fotballhall i
Kongsberg. God dialog med politikere,
Kongsberg kommune, Kongsberg Idrettsråd
og næringslivet er viktige faktorer for det
videre arbeid med prosjektet.

Klubben ved styre og daglig leder har hatt
møter med de største politiske partiene i
kommunen, kommunaldirektør, KIR og andre
private aktører. Formålet er å vise til behovet
for anlegget og hva idretten gjør for
samfunnsnytten i kommunen.

Politiattester:
Det skal implementeres nye retningslinjer for
gjennomføringen av politiattester i KIF dette
året. Formålet er å forbedre nåværende
rutine, struktur og oversikt i klubben.

Det har blitt gjort endringer på politiattest
rutinene til klubben i 2022. Laila Irene
Johansen er nå ansvarlig for å følge opp
dette i KIF.

Felles arrangement:
Det skal i løpet av året planlegges for et
felles nasjonalt arrangement i 2023 som
arrangeres av klubben. Det å synliggjøre KIF
og skape entusiasme i Kongsberg er viktig
for å skape  attraktivitet, og rette fokus på
behov for nye og bedre anlegg.

Det har i 2022 blitt nedsatt en komite som
skal se på felles arrangement i samarbeid
med lokale klubber og aktører i 2024 under
byjubileet for Kongsberg.

KIF`s lederkurs:
Etablere lederkurs for nye styremedlemmer i
april / mai måned hvert år. Kurset avholdes
to ganger av 2-3 timer per. gang. Dette vil
gjøre tilnærmingen til et styreverv i KIF
bedre ved at de får informasjon om klubbens
organisering og opplæring / kompetanse.

Det har blitt gjennomført en kursdag for nye
styremedlemmer i klubben i 2022. Det skal i
2023 avholdes to kursdager for nye og
gamle styremedlemmer.
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Sammendrag fra gruppenes årsrapport
Alpin:
Sesongen 2022/2023 var alpin verdenen tilbake for fullt etter et par år preget av Covid.
Buskerud Skikrets og KIF gjennomførte alle renn som planlagt og KIF Alpin sine løpere var
på pallen (en eller flere) i hvert renn.

Vi gjennomførte tre klubbrenn, samt gode treninger for medlemmene. Forberedelsene til
sesongen 2022/2023 gikk som normalt med barmarkstreninger, treninger inne på SNØ og
bresamlinger. Det var en god gjeng KIF-løpere som var i Østerrike i oktober. Vi er fornøyde
med tilbudet gitt til både bredde og topp.

Vi jobber med rekruttering og spesielt skiskolen og U8 har vært veldig bra. Totalt 65 barn
på skiskolen og 52 barn i U8. Totalt antall medlemmer inkl skiskole er 175. Vi er også
svært fornøyde med å klare å holde på de fleste av de eldre medlemmene våre.

Det er god økonomi i KIF Alpin. Vi har et årsresultat på 65.207 kr i 2022. Klubbjakker til en
redusert pris for medlemmene ble opprettholdt i 2022. Pr. 31.12.2022 var ca 130 jakker
solgt siden oppstart. Dette fører til god synlighet i Funkelia, samt på renn og samlinger
utenbys.

Skøyter:
Styret i KIF Skøyter har i perioden hatt 9 styremøter, og medlemmer fra styret har deltatt i
møter i KIFs hovedforening, ledermøter i Buskerud skøytekrets, i NSFs seksjonsmøte for
hurtigløp, i NSFs skøyteting og i klubbutviklingsseminarer i regi av KIF.
KIF Skøyter har arrangert skøyteskole for barn i alderen 5-12 år i januar-februar og
oktober-desember i 2022, samt treninger for viderekomne i januar-februar og
september-desember 2022. Spond er brukt som kommunikasjonsmedium ifm. skøyteskole
og trening for viderekomne og det har fungerer fint.
KIF Skøyter har arrangert to skøyteløp i perioden, Kongsbergløpet og Bergmannsløpet.
KIF skøyter har kjøpt inn skøyter i forskjellige størrelser til utlån for å redusere kostnadene
for utøverne/foresatte for å kunne delta på hurtigløps trening. KIF Skøyter har også
besluttet å bidra med økonomisk støtte ifm. kjøp av klubbtøy. KIF Skøyter har søkt og fått
innvilget midler fra Sparebankstiftelsen DNB for innkjøp at trikoter til gruppa.
Klubbens aktive utøvere har i 2022 deltatt på mange forskjellige løp forskjellige steder i
Norge, i tillegg til lokale løp og klubbløp. Det er satt klubbrekorder på 5000 og 10000 m, og
flere av utøverne har satt personlige rekorder på flere distanser.
KIF Skøyter har hatt naturis i Idrettsparken kun i januar og februar, men har høsten 2022
hatt tilgang til ishallen i Kongsberghallen omtrent 2 lørdager i måneden fra september til
desember, samt hver torsdag fra uke 41 til uke 50. Dette har gitt KIF skøyter mulighet til å
ha et bedre tilbud for barn og ungdom som ønsker å gå på skøyter, samt bedre
treningstilbud for barna/ungdommene i viderekomnegruppa.
Sykkel:
Antall medlemmer har vært stabilt 141 betalende de siste 4 årene. Det har vært faste
treningstider for landevei og barn/ ungdomsgruppa. KIF sykkel har deltatt på spinning
høsten 2022 og våren 2023, samt turrittet Lillehammer – Oslo. Det har vært gjennomført
ToNfK (Tour of Norway for Kids) i Kongsberg sentrum i juni 2022 med mange sykkelglade
barn. For Barne-/ ungdomsgruppa har det vært trening hver uke og gjennomført
klubbmesterskap. Gruppa har positivt resultat for 2022 og meget god likviditet.
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Hopp:
Årets sesong startet utendørs mandag 3. januar 2022, (K-5, K-10 og K-25 ble åpnet
onsdag 15.desember 2021). K-41 åpnet vi onsdag 5. januar. Lørdag 15. januar arrangerte
vi åpen dag i Idrettsparken hoppsenter med glimrende forhold. Også i år hadde vi besøk
av Asker skiklubb, Jardar skiklubb og ekstra hyggelig var det at også Gjerpenkollen
skiklubb kom på besøk.
Årets Extra-renn arrangerte vi lørdag 29. januar med påfølgende bankett på Best Western
Gyldenløve Hotel.
Sammen med KIF hovedforening arrangerte vi aktivitetsdag i Idrettsparken hoppsenter
mandag 28. februar med nesten 40 deltakere.
Det ble arrangert Telenorkarusell og klubbmesterskap for KIF mandag 7. mars. Anlegget
ble stengt for sesongen etter å ha gjennomført siste trening onsdag 16. mars.
Årlig møte for 2021 ble holdt i kafeteriaen i Idrettsparken tirsdag 15. februar 2022.
Sesongavslutningen ble arrangert på Kvarten/NBVM mandag 4. april.
Vi hadde oppstart av sesongen 2022/2023 den 12. oktober på Gamlegrendåsen skole.
Inne ble treninger gjennomført mandager og onsdager helt fram til 15. desember denne
høsten på Gamlegrendåsen og Skavanger skole. Her møtte 10-12 utøvere opp i alle
aldersgrupper. Vi gjennomførte også en kombinert sosial- og barmarkssamling på Ruud-
hytta i høst med godt oppmøte.
KIF Hopp markerte hjertestarterdagen lørdag 15. oktober med et eget arrangement
sammen Kongsberg Røde Kors på Stortorvet. Daniel-André Tande deltok også på dette
arrangementet som ble en stor suksess.
Hoppgruppa arrangerte miljøkveld for store og små på Kvarten torsdag 10. november,
med mat fra Jonas B og omvisning på Skimuseet for de som ønsket det. I tillegg til dette
så fikk vi også hatt premieutdeling for hoppkarusellen i regi av Buskerud skikrets.
Prosjektgruppa har sammen med Kongsberg Kommune kommet fram til at vi prioriterer å
legge porselensspor i samtlige tilløp. Vi startet dette arbeidet i slutten av mai måned og
gjennomførte dugnader hver onsdag fram til slutten av oktober (unntatt fire uker i juli
måned).Vi konstruerte og bygde en helt ny K-5 og fikk lagt porselensspor i K-5 og K-10.
Målet for 2023 er å få lagt tilsvarende spor i K-25 og K-41. Vi fikk også anledning til å teste
de to minste bakkene onsdag 23. november før snøen forsvant igjen. Dette var et historisk
øyeblikk for oss alle i KIF hoppgruppe. Vi åpnet anlegget for hopping i de tre minste
bakkene onsdag 15. desember.
Fotball:
De sportslige resultatene er ikke det viktigste for KIF Fotball, selv om det er veldig hyggelig
når lag gjør det godt, noe vi gleder oss over. Da er det også moro å kunne gratulere G -19
som vinnere av kretsens pokal. G-15 med tredjeplass i adidas cup og G -13 med
andreplass i Obos cup. J-13 og G-19 fikk hver sin tredjeplass i Sandarcup. Lag fra KIF
hadde også fine resultater både i Dana-,Norway cup og i den hjemlige serien
Det må også nevnes at vi har med jente og gutte spiller i kretslagstroppen for årgangene
2008 og 2009. På toppet satellitt for årgangen 2010 har KIF fått med 3 spillere.
Det blir lagt ned mye godt arbeid i barne og ungdomsfotballen noe vi kan takke engasjerte
trenere og lagledere for. Tusen takk for alle timene dere legger ned.
Seniorlag damer spilte i år i 3.div og har hatt en bra sesong. Det blir omlegging av
seriesystemet for damer til neste år noe som medførte at veldig mange lag fra 3. div rykket
ned etter årets sesong. Neste år må derfor damene spille i 4. div.
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Seniorlag herrer hadde i 2022 en veldig tung sesong. Berget plassen i 4.div “i 12 time”.
Neste år satser vi på at det går bedre.
Styret anser at klubben har hatt god kontroll på økonomien gjennom 2022. Klubbens evne
til å utarbeide et realistisk budsjett og følge dette gjennom året er vanligvis god.  Året 2022
har vært utfordrende da inntekter og utgifter har også i 2022 delvis vært påvirket av
pandemien. Fotballstyret anbefaler å ha kvartalsavslutning for hvert kvartal, og rapportere
dette til hovedstyret.
Ishockey:
Endelig har Covid pandemien sluppet taket og vi har kunnet få i gang årets sesong på
normalt vis.KIF Ishockey trener på is i Kongsberghallen. Vi fortsetter samarbeidet på tvers
av lagene ved at spillere som har ønsket mer trening har fått mulighet til å delta på de
andre lagene sine treninger. Dette er i henhold til klubbens policy om hospitering. Det vil si
at det er trenerne på begge lag som avklarer hvilke spillere som skal delta på de ulike lags
treninger. F.eks. U13 spillere har fått deltatt på U15 sine treninger.
Vi ønsker også å kunne stille med et senior damelag.Grunnlaget legges med jentelagene,
men vi må også jobbe her med å sørge for en jevn tilstrømming av nye slik at vi blir i
stand, på sikt, til å etablere et seniorlag for damer.
For å kunne gi et tilfredsstillende sportslig tilbud denne sesongen har vi også i år gått for
ideen med delt isflate mellom noen av lagene. Vi i styret syns dette har vært en god
løsning, og vi klarer å få gode treninger. Det stiller litt andre krav til de som organiserer
treningene, med at det blir flere spillere på isflaten, men vi har fått tilbakemeldinger på at
dette er noe som fungerer. På denne måten får vi også økonomien til å spille bedre hvor vi
får flere effektive is timer.
Jentesatsingen bærer frukter, og vi har nå 2 aktive jentelag, JU 11 og JU 13. Utfordringen
blir her, som for de andre lagene, at vi klarer å holde gruppen sammen over tid slik at vi
kan opprettholde dette viktige tilbudet for jentene.
Åpen hall tilbudet som Kongsberg kommune gir til sine innbyggere vil alltid være en viktig
rekrutteringsarena, og vi vil fortsatt oppmuntre til å benytte seg så mye som mulig av dette
tilbudet.
Det er viktig med en helhetlig sportslig retning/treningsfilosofi i det vi gjør i klubben,
gjennom alle aldersgrupper og lag. En slik filosofi vil føre til at man kan utnytte
trenerressurser på tvers av lagene, da alle vil ha forståelse for hvordan man spiller i KIF.
Det vil bli enklere å hospitere på andre lag da man vet hva som vektlegges. Og til slutt vil
det føre til økt klubbtilhørighet, at “Dette er KIF, sånn gjør vi det her!”. Denne sesongen har
en gruppe jobbet med å ta frem første utgave av denne sportsplanen. Den er presentert
for trenergruppen og er nå klar til å bli tatt i aktivt bruk.
Langrenn:
KIF langrenn er en stabil gruppe med tidligere aktive langrennsløpere som fortsatt trener
og ønsker å gå renn. De aktive medlemmene trener mer målrettet mot langløp som f.eks
Marcialonga og Birkebeinerrennet. Det arrangeres klubbmesterskap og sesongavslutning
hvert år. Det er noe mindre aktivitet enn tidligere. På inntektssiden arrangeres blant annet
skikurs. Klubben har oversiktlig og grei økonomi.
Friidrett:
Nytt anlegg for friidrett i Skrim idrettspark: Selve banedekket var ferdig lagt og merket i
oktober 2021, men på grunn av gjenstående arbeid med grøntarealer og området rundt
anlegget ble det ikke åpnet for full bruk før sommersesongen startet i april 2022 da
utetreningene startet opp etter påske.
Det er en tradisjon å arrangere 4 barne-/ familie karusellstevner i Idrettsparken om
sommeren, så også i 2022, men da ved Skrim Idrettspark: To før sommerferien og to etter.
De 4 stevnene samlet hhv. 32, 21, 25 og 25 barn og ungdommer – 52 deltok på ett eller
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flere stevner.

Det tredje stevnet var samtidig Kongsberg-mesterskap i friidrett. Her ble det kåret
Kongsbergmestre i 3-kamp (60m, lengde og kule) og 800m.
De uhøytidelige karusellstevnene er en viktig rekrutteringsarena for å tiltrekke nye utøvere
til friidrettsgruppa, og deltakelsen i stevnene resulterer gjerne i økning i antall utøvere på
treningene. Deltakerantallet var noe lavere enn i 2021.
Ansvarlig for stevnene var Runar Teigen, og for øvrig bidro trenere, styremedlemmer og
andre foreldre i gjennomføringen.
Mosjonskarusellen ble i 2022 igjen gjennomført i full utgave med 8 løp etter to år med
pandemi. Det var 43. året løpene ble arrangert, og Per Kristian Semmen har vært
ansvarlig. 122 deltakere (58 i 2021), har vært med på ett eller flere av løpene, og det har til
sammen vært 191 individuelle starter (93 i 2021).
Under Kongsberg Agenda i juni ble et nytt gateløp, Kongsbergløpet, arrangert med
distansene 5km og 10km. Det ble et vellykket arrangement med 88 deltakere til sammen.
Løpet inngår i mosjonskarusellen.
Snowboard:
Antall betalende medlemmer pr 31.12.2022 (inkl.støttemedlemmer) var 113 stk. KIF bruker
nå Spond i alle grupper og vi i snowboard har nå fått god oversikt over medlemmene med
dette systemet.
Åtte (8) styremøter er gjennomført i 2022. Vi har i tillegg hatt flere møter ifm. planlegging
av arrangement 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.
Klubben planla gjennomføring av foreldremøte med foreldre for utøvere i aldersgruppen
6-12 år og ungdomsgruppa - her var det dessverre kun tre som meldte seg på og vi
avlyste.
Vi har som mål hvert år å arrangere Norgescuprenn i freestylegrener (Big Air og
Slopestyle) og boardercross (SBX). I 2022 arrangerte vi en helg med NC i SBX på Hafjell
(løypa som ble brukt til para VM), en helg med NC i SBX og en dag med NC Big Air i
Skimore Kongsberg.
NM 2022 ble arrangert i Uvdal ( Boardercross og Halfpipe ) og på Geilo ( Slopestyle og Big
Air).
Turn:
2022 har vært et tilnærmet vanlig turnår, og endelig er COVID-19 pandemien over.
Målsettingen har som alltid vært å gjennomføre treninger med fokus på å skape
idrettsglede og mestringsopplevelser til barna.
Antall medlemmer har økt. Vi er ca. 360 medlemmer; Stor interesse for turn. Alle partiene
unntatt rytmisk gymnastikk og IG 2 + er fulltallige.Og det er lange ventelister på foreldre og
barn, gymlek og idrettens grunnstige 1. Dessverre er det ikke nok hallkapasitet til at alle
barn i Kongsberg som vil delta på turn, kan få dette tilbudet.
Mange av våre tidligere turnere har i år bidratt som trenere og vi begynner å få en fin ung
gjeng som vi må fortsette å ta godt vare på og utvikle videre. Vi har kjøpt nye trenings
t-skjorter med Kongsberg gruppens logo på. Alle medlemmene har også fått en rød
t-skjorte med logo på. Mange trenere har vært på trenerkurs, og deltatt på trenerkurset KIF
arrangerte
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Det ble avholdt juleavslutning med etterfølgende pizza avslutning for trenere og
styremedlemmer. Trenere og styremedlemmer fikk alle et kongsberg gavekort på 250
NOK. Styret gleder seg til et flott turn år i 2023 med et 100% normalt turn år!


