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4 Årsberetning for 2016 

 
Styrets årsberetning 

 

Leder:   Carl Jan Gaarder 

Nestleder:  Karin Trosdahl 

Sekretær:  Karin Trosdahl 

Kasserer:  Stine Nilsrud 

Styremedlemmer: Håkon Aasvestad  

   Terje Martinsen 

Jan Høiden 

Hege Nybråten 

Anders Nupen Hansen 

Varamedlem:  Kjell Grøndahl  

   Krummy Halldorsson 

Revisorer:  Ola Amundrud  

Petter Brenna 

Valgkomité   

Leder:    Svein Simensen 

Medlemmer:   Kari Isnes 

   Malin Østli 

Varamedlem:  Mari Negård-Olsen 

 

 

 

Medlemsoversikt pr 31.12.2015 

Kvinner       Menn     

 0-5 år 6-12 år 13-19 
år 

20-25 
år 

26 år- 0-5 år 6-12 år 13-19 
år 

20-25 år 26 år- Sum 

 0 29 10 0 21 0 18 16 1 44 139 

 

Medlemsoversikt pr 31.12.2016 

Kvinner       Menn     

 0-5 år 6-12 år 13-19 
år 

20-25 
år 

26 år- 0-5 år 6-12 år 13-19 
år 

20-25 år 26 år- Sum 

 0 31 12 0 22 1 19 17 1 46 149 

 

 

Saker i perioden 

 

Styremøter og kurs 

 

Det er avholdt 7 styremøter og behandlet 50 saker i løpet av året. 

Klubben har vært representert på Tinget til Hedmark og Oppland Friidrettskrets og på 

årsmøtet i Kongsvinger Idrettsråd. 

Klubben har nå tilgang til mer enn 70 dommere og funksjonærer til stevnene.  

Vi bruker fortsatt SportsAdmin og KlubbAdmin i forbindelse med terminlista og stevnene 

våre. Programmet KlubbAdmin er i tillegg til å administrere medlemmene våre også tatt mer i 

bruk for meldinger til utvalgte grupper av medlemmer. Systemene forenkler mye av vårt 
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registrerings- og arrangementsarbeid. Opplæring er gitt, men fortsetter også i 2017. Klubben 

bruker dataprogrammet FriRes for registrering og rapportering ved stevner. Alle medlemmer 

som blir lagt inn i KlubbAdmin får brukernavn og passord i Min idrett. Min idrett er 

medlemmenes personlige utgangspunkt for å bruke idrettens medlemsdatabase: 

 

Fra Min idrett kan hvert enkelt medlem: 

 

Endre sin personlige informasjon (eks. adresseendringer ved flytting) 

Se hvilke funksjoner og verv som er registrert 

Betale for sine lisenser og skrive ut lisenskort 

Melde seg på og betale kurs 

Melde seg på og betale arrangementer/konkurranser/stevner/løp (ikke alle idretter) 

Registrere sin familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien. 

 

Sport  
 

I 2016 har sportsutvalget hatt 4 møter: 

• Oppstart utesesongen 2016 

• Sommertrening 2016 

• Høsttrening/vintertrening 2016 

• Oppsummering trening sett under ett for 2016 

I året som har gått, har vi fått noen nye trenere, men har også konkludert med at vi trenger 

flere trenere. Vi har ikke vært aktivt ute med å tilby trenerkurs, noe vi bør gjøre i 2017.  

Vi har i vår hatt utetrening på Skansesletta 2 dager i uken for dem i aldersgruppen 6 – 13 år 

og 3 dager i uken for dem som er i aldersgruppen 14 – senior. Vi hadde oppstart rett etter 

påske. Dette har fungert bra for utøverne.  

I sommerferien var det trening 1 dag i uken. Dette fungerte ikke helt bra, og vi har konkludert 

med at vi bør ha en 3-ukersferie fra treningen om sommeren. Det betyr ikke at utøverne ikke 

skal drive med egentrening. Det var veldig dårlig oppmøte blant utøverne under trening i 

sommerferien.  

Vi har i høst hatt utetrening på Skansesletta 2 dager i uken for dem i aldersgruppen 6 – 13 år 

og 3 dager i uken for dem som er i aldersgruppen 14 – senior. Vi hadde oppstart rett etter 

sommerferien. Dette har fungert bra for utøverne.  

I vinter har vi hatt trening ved Marikollen skole 1 dag i uken for dem i aldersgruppen 6 – 13 

år. For aldersgruppen 14 – senior har vi hatt trening 1 dag i uken ved Marikollen skole og 1 

dag i uken i Neshallen. Dette har fungert greit, men vi ønsker oss flere treninger i uken på 

Kongsvinger. Dette bør vi løse for neste vinter. 

Under oppsummeringsmøte før jul 2016 ble det foreslått å dele inn i 3 treningsgrupper på 

grunn av stort sprik i alder på yngste gruppen, 6-13 år. Det ble ikke vedtatt, men det ble 

foreslått at de som er i det eldste sjiktet på yngste gruppen skal kunne hospitere i eldste 

gruppen hvis det passet og om de ønsket. 

Vi har gjennom sesongen fått flere nye medlemmer. Oppmøte på treningene har vært greit, 

det har stort sett vært +/- 20 på yngste gruppen og +/- 10 på eldste gruppen. 

Stevnedeltakelsen har for de fleste vært på seriestevnene ved vår stadion på Skansesletta. Det 

er noen utøvere som har valgt å satse og deltatt på stevner utenfor Kongsvinger. Dette bør vi 

oppmuntre til i 2017. Resultatene har vært gode, vi har markert oss på flere nasjonale og 

regionale stevner. 
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Det ble etter endt sesong delt ut forskjellige priser til utøverne: 

 

• Flest treninger gutter: Aleksander Haug 

• Flest treninger jenter: Pernille Haug 

• Høyest rating etter Tyrvingtabellen gutter: Aleksander Haug, 1056 poeng, 7,56s på 

60 m 

• Høyest rating etter Tyrvingtabellen jenter: Pernille Haug, 1020 poeng 2,10m i 

stavsprang 

• Mest allsidige gutt etter Tyrvingtabellen: Sindre Nergaard, 1984 poeng 

• Mest allsidige jente etter Tyrvingtabellen: Pernille Haug, 2590 poeng 

Det ble også oppnådd mange gode resultater denne sesongen: 

 

• UM Sandnes, jenter 15 år: 

o 5. plass, diskos, 29,86m, Ida Evelyn Seterlien 

o 2. plass, spyd, 36,94m, Ida Evelyn Seterlien 

• NM Veteran Nes Arena, menn 40-44 år: 

o 1. plass, lengde uten tilløp, 2,57m, Simen T. Aasvestad 

o 1. plass, høyde uten tilløp, 1,30m, Simen T. Aasvestad  

o 1. plass, 60m hekk, 10,56s, Simen T. Aasvestad 

o 1. plass, høyde, 1,57m, Simen T. Aasvestad  

o 1. plass, kule, 8,81m, Simen T. Aasvestad  

o 2. plass, 60m, 8,07s, Simen T. Aasvestad 

Vi vil si oss fornøyde med året som har gått totalt sett. 

 

Arrangement 

 

Vi har arrangert ett innendørsstevne, i hopp uten tilløp, i Marikollen skoles kroppsøvingssal 

og seks stevner på Skansesletta, hvorav to stevner var kombinert regionleker/ 

regionmesterskap og seriestevne. 

Innendørsstevnet inneholdt høyde og lengde uten tilløp og det deltok 13 stk i lengde og 10 stk 

i høyde. 

Seriestevnene på Skansesletta ble avviklet uten problemer bortsett fra ett stevne, der vi ikke 

fikk elektroniske tider på løpene pga at vår faste operatør hadde meldt forfall og dette viste 

hvor sårbare vi er når vi ikke har "dobbelt sett" med full kompetanse. Dette gjelder ikke bare 

for tidtakersystemet, men også for operatørene av FriRes. 

I begynnelsen av sesongen kjøpte vi ekstern hjelp til FriRes, men mener at vi i 2017 kan klare 

oss selv. 

I løpet av sommeren kjørte vi variert program innen sprint, mellomdistanse, hopp og kast i 

tillegg til at vi prøvde å tilfredsstille egne utøveres ønske om øvelser i ungdomsklassene. 

 

Deltakelsen har vært størst i de yngste årsklassene, men vi får etter hvert flere også blant 13 - 

15 åringene. Det er gledelig. 

 

Vår faste funksjonærstab har vært flinke til å hjelpe til også denne sesongen og har gjort en 

utmerket jobb! 
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I løpet av året har vi hatt med funksjonærer i arrangementene av Kongslekene, Tinestafetten 

og Bamselekene. 

 

Vi gleder oss til å ta i bruk det nye kastburet som vil gjøre avviklingen av diskos- og 

sleggekast mye tryggere. 

 

Utmerkelser og gaver 

 

Håkon Aasvestad mottok Kongsvinger Idrettsråds Ildsjelpris for 2016 for sin mangeårige 

frivillige innsats som trener, leder og administrator i flere idrettsorganisasjoner i Kongsvinger 

kommune. 

 

Håkon Aasvestad mottok også ved Hedmark Idrettskrets´ Ting den 16. april 2016 

Idrettskretsens Plakett. 

 

KIL Friidrett har mottatt en gave på kr 10.000 fra Kongsvinger Sanitetsforening for sitt 

genuine arbeid med barn og unge. 

 

Dugnadsarbeid 

 

Det er utført snekkerarbeid på dugnad for å ferdigstille rampen til sekretariatet. Vibekken har 

bidratt med materialet til rampen.   

 

Økonomi 

 

Klubben har god økonomi. Resultatet viser et lite overskudd der de viktigste inntektskildene 

er tilskudd av bingooverskudd og inntekter av reklameskiltene på gjerdet rundt friidrettsbanen 

på Skanseletta. Egenkapitalen er svært tilfredsstillende.  

Sparebank 1 Regnskapshuset Kongsvinger har ført regnskapet for klubben i 20116, se 

vedlegg. 

 
Utstyr 

 

Det er kjøpt inn overtrekk og konkurransedrakter. Medlemmene i klubben kjøper dette til 

redusert pris. Medlemmer kan også kjøpe utstyr til redusert pris i Nye Sporten AS. 

 
Anlegg 

 

Kastburet kom endelig på plass i løpet av ettersommeren, men er ennå ikke tatt i bruk pga feil 

montering av bærestenger. Dette ble delvis rettet opp på slutten av sesongen. Diskos og slegge 

kan nå settes opp på øvelsesprogrammet uten stor risiko. Anlegget tilfredsstiller nå de fleste 

krav til et moderne friidrettsanlegg. 
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Vedtak i Kongsvinger kommunestyre om bygging av ny ungdomsskole på Tråstad fikk 

konsekvenser for utstyrsboden. Styrets anleggsansvarlige tegnet forslag til ny utstyrsbod som 

kommunen i løpet av høsten/forvinteren satte opp innenfor gjerdet og i nærheten av 

sekretariatet. Boden var ennå ikke ferdig før årsskifte, men ser ut til å kunne tilfredsstille våre 

behov på en bra måte.  

  

 

Carl Jan Gaarder  Karin Trosdahl  Stine Nilsrud 

 

 

Håkon Aasvestad   Terje Martinsen  Jan Høiden  

   

 

Hege Nybråten  Anders Nupen Hansen 

 

 

5 Regnskap for 2016 
 

6 Innkomne forslag 
 

7 Medlemskontingent for 2017 

 
Årsmøte 2016 fastsatte medlemskontingent for både 2016 og 2017.  

Satsene er følgende: 

 

Aktive medlemmer 18 år eller yngre : kr 200,-. 

Aktive medlemmer 19 år eller eldre:  kr 400,-. 

Passive medlemmer:    kr 100,-. 

 

KIL Friidrett dekker kontingenten for de som utfører frivillig arbeid i klubben. Kongsvinger 

IL Friidrett dekker startkontingenten for våre aktive ved deltakelse i stevner.  

Alle tillitsvalgte i laget må være medlemmer i Kongsvinger IL Friidrett. 

KIL Friidrett krever ikke treningsavgift for 2017.  

 

8 Styrets forslag til organisasjons- og handlingsplan for 2017 
Se vedlegg 

 

9 Styrets forslag til budsjett for 2017 
 Se vedlegg 

  

10 Valg 

 

11  Representanter til Kretsting for Hedmark Idrettskrets 2017  
 Styrets innstilling til årsmøtet: 

Årsmøtet gir det nye styret fullmakt til å velge representanter til Hedmarks 

Idrettskrets´ årsmøte. 

 

12 Avslutning 


