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Årsberetning og regnskap for driftsåret 2016 KOLBU IL
Årsmøte for 2017, torsdag 22. februar 2018
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Konstituering
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c. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Behandle idrettslagets årsberetning og gruppeårsmeldinger.
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a. Mandat for prosjektgruppe for fremtidig organisering av idretten i Kolbu

8. Fastsette medlemskontingent for 2018.
9. Vedta idrettslagets budsjett for 2018.
10. Valg.
11. Avslutning.
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Årsberetning fra hovedlaget 2017
Hovedlagets styre har hatt følgende sammensetning fra 17.02.2016:
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Leder Skigruppa
Leder hyttekomite
Varamedlem

Håvard Kvamme
Hanne Ulsrud Bergum
Frank Nyhus
Bjørn Roar Løkken
Nina Bøe Taiet
Ronny Ensrudhagen
Nina Kleven Eriksen
Nina Røkke /Karin Narum
Kristin Lerud Leirdal

Styret har i 2017 hatt 8 styremøter.
Medlemstallet pr 31. desember 2016 er ca. 380 og et stort antall av disse er aktive.
Enten som utøvere eller bidrar på dugnad og funksjoner gjør en innsats for at klubben skal
kunne tilby de aktivitetene vi gjør.
Året har vært et bra driftsår med stor aktivitet ,spesielt i sommersesongen.
Vi har et godt samarbeid med KK.
Ved siden av felles aktiviteter i fotball og håndball, samarbeider vi også med
inntektsbringende tiltak som enjoy og basarlotteri.
Sammarbeidet ble også utvidet med felles kioskvakter for fotballsesongen på de to
anleggene.
Vi har sammen med KK og idrettskretsen jobben med hvordan vi i fremtiden kan organsiere
idretten i kolbu.
Det er stor belastning på enkeltpersoner som tar på seg verv og oppgaver,
og for å utnytte resursene best mulig må vi se på løsninger som kan effektivisere måten vi
organiserer idretten i Kolbu på.
Vi ser derfor et behov for å utredede dette videre.
Med bakgrunn i dette vil det vil det på årsmøtet i 2018, bli lagt frem forslag til mandat for ei
prosjektgruppe som skal utrede dette nærmere.

Vintersesongen var svært kort, det ble ikke arrangert klubbrenn og løypemaskinen fikk så
vidt luftet seg pga snømangel, men på slutten av året dukket snøen opp , så det ble
rekordtidlig start på løypekjøringen 2017/2018.
Løypemaskinen holder fortsatt koken takket være dugnadsinnsats, men det er på sikt behov
for å bytte ut denne.
Det har også kommet mange flotte bidrag på giro som ble sendt ut på løypemaskin /ski, så
en stor takk til alle som bidro der.
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Håndballsesongen har vært stabil med gode resultater, og litt tilfang i rekruteringen.
Dugnadsinnsatsen har vært stor og vil rette stor takk til alle som har bidratt på alle områder,
det er denne innsatsen som gjør det mulig å gi de tilbudene vi ønsker til våre medlemmer.
Det har vært avholdt vår/høst dugnad, med bra oppmøte.
Hytta har vært flittig brukt både til utleie og interne arrangement.
Banene har vært i meget bra stand gjennom hele fotballsesongen.
De har fremdeles så bra standard at det går gjetord om disse på i hele innlandet.
Med Jan Harald Pedersen og Kåre Annexstad i spissen, har mange gjort en formidabel
innsats for at våre aktive skal få de ypperste forhold på fotballbanen.
Her kan det egentlig ikke skrytes nok av de som har tatt på seg ansvaret for dette.
Styret for øvrig vil takke alle som gjør en fantastisk innsats for å holde aktivitetene i gang i
Kolbu IL.
Styret.

4

Årsmøte Kolbu IL
2018

Regnskap hovedlaget 2017
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Budsjett hovedlaget 15.2.2017
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Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/yngres 2017
Fotballsesongen 2017 er over og vi kan se tilbake på et aktivt fotballår i yngresfotballen i
Kolbu/KK. Dette takket være en god innsats fra våre aktive utøvere, fra trenere og oppmenn
og fra alle andre frivillige som legger til rette for vår aktivitet.
I 2017 sesongen har vi totalt hatt 135 aktive spillere fordelt på 92 gutter og 43 jenter. Vi har
vært påmeldt i seriespill med 12 egne lag og 3 lag i samarbeid med Lena IF, av disse lagene
var det fire jentelag. Ca. 30 personer har hatt roller som enten trenere eller oppmenn i 2017.
Klubben har vært svært synlige på mange turneringer i løpet av sesongen, blant annet
Reinsvollturneringen der vi var den klubben med flest påmeldte lag.
Som tidligere år var Faabergturneringen årets fellesturnering og vi var største klubb utenom
lagene fra Lillehammerregionen.
Av andre cuper så kan det nevnes at samarbeidslagene med Lena var på Sandarcup og
Gutter 13 deltok på Norway cup.
Det ble arrangert dommerkurs for klubbens eldste aktive der ca. 25 deltok og alle gjorde en
glimrende dommergjerning i årets sesong.
Vi arrangerte også en runde for årets seksåringer som spiller 3’er fotball på Kolbuplassen.
Det var ca. 500 store og små innom Kolbuplassen denne solfylte lørdagen og vi fikk mange
positive tilbakemeldinger fra fornøyde foreldre. Foreldre til årets 6-åringer samt styre stilte
velvillig opp på dugnad for å få gjennomført denne runden.
Yngres styre har bestått av 9 medlemmer og har gjennomført 10 styremøter igjennom året.
Neste sesong har vært under planlegging siden oktober og det ligger an til minst like god
aktivitet også til neste år. Det kan nevnes at vi kommer til å ha samarbeidslag på G15 med FK
Toten og det ligger an til at vi stiller med eget J13 og G14 lag i både seriespill og i Norway
Cup.
Flere årskull er små og det tvinger seg fram samarbeid mellom årstrinene og vi har også
enkelte lag der vi har utfordringer med å få på plass trenere og andre ressurspersoner.
Styre ønsker å takke alle spillere, trenere og andre bidragsytere for innsatsen i
fotballsesongen 2017.
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Årsberetning Kolbu /KK håndball 2017
J10 - Sesong 2016/2017
Laget J9 består av 11 ivrige jenter som er en god blanding fra Kolbu skole og Toten Montessori skole.
Spillere denne sesongen :
Emma Lundhaug Kleiven, Vilde Nyberg, Mathilde Gran, Selma Bakke, Selma Kvamme, Ambjørg Stuen,
Hedda Bøe Kristiansen , Nora Kristine Olafsen Alm , Elise Daarstad ,Veronika Polun og Mina Sandberg.
Starten av 2017 frem til sesong avslutning i april så har jentene spilt på liten bane i isbjørn serien , vi
har da stilt med 2 lag da ett lag er( 4 på banen) og mer spilletid har det da blitt.
Vi har hatt trening på mandager på Lund grendehus og onsdager i Totenhallen.
I april deltok jentene på Elverumscup for 2 gang , det er alltid stas med cup og overnatting på skole
og konsert med Freddy Kalas og Katastrofe. Av 4 kamper den helgen , ble det 4 seiere.
Trenere denne sesongen var Hilde Kristensen Gran og Trond Kleiven .
Etter dette avsluttet vi sesongen og ventet en ny sesong i oktober 2017 .
Vi deltok på vår lokale Starum cup på Lena i august her ble laget ledet av Hilde og Kathrine .
Sesong 2017 /2018
Oktober startet første del av sesongen for j10, da i aktivitets serien og stor bane.
Vi startet opp med å miste 2 spillere og vi fikk ei ny jente som ikke hadde spilt håndball før , så 10
jenter totalt klare for denne sesongen , disse spillerne denne sesongen:
Emma Lundhaug Kleiven, Vilde Nyberg, Mathilde Gran, Selma Bakke, Selma Kvamme, Anine Eriksen
Skogli ,Hedda Bøe Kristiansen , Nora Kristine Olafsen Alm ,Veronika Polun og Mina Sandberg.
Her fikk vi to unge jenter som selv er aktive håndball spillere til å være med å trene dem , Marte
Mari Vestli og Tirill Holmen i tillegg til Trond Kleiven .
Treninger er mandager og torsdager i Totenhallen.
Fra oktober til desember 2017 har vi hatt 4 kamp helger med 3 kamper per dag til sammen 12
kamper totalt og av dem har vi hatt 9 seiere og 3 tap.

Lagleder
Kathrine Olafsen

10

Årsmøte Kolbu IL
2018

Gutter 8 år sesongen 2017-2018
Guttelaget startet treningen i oktober, vi trente da sammen med jentene og samlet alle barna fra 6-8
år som ønsket å kaste håndball. På første trening på Lund Grendehus møtte det opp ca 20 gutter og
jenter. Vi oppdaget fort at dette ble veldig mange og vanskelig å organisere når aldersforskjellen var
så stor og at det å blande både gutter og jenter var en utfordring. Etter hvert ble dette til et guttelag
og et jentelag. Guttene har vært en stabil gjeng på 11 gutter i alderen 8-9 år som er veldig
pliktoppfyllende til å møte opp på treninger. De startet sesongen med Isbjørnkøppen som ble
avviklet i oktober i Totenhallen.
Utover vinteren har vi deltatt i Isbjørnserien, og spilt 3 runder før jul i 2017 og det blir 4 runder fra
nyttår og utover 2018. Dette er et veldig bra opplegg hvor vi spiller i ulike haller og treffer ulike lag,
det negative er at dagene kan bli litt lange med mange pauser mellom kampene. Gutter 8 er en gjeng
hvor de fleste også sparker fotball på sommeren og en veldig sammensveiset gjeng med et stor
konkurranse instinkt. Alle har et høyt aktivitetsnivå og er glade i å bruke kroppen sin, utfordringen for
trenerne er å få ut energien på riktig plass. På treningene prøver vi å leke med og uten ball, samtidig
som å benytte noen basisøvelser.
I sesongen 2017-2018 har vi hvert så heldig å få hjelp av Ane Slåttsveen, Sissel Nerseth Granum og
Inger Solberg til å være med i trenerteamet og støtteapparatet rundt barna og det er kjempebra.

Guttene som har deltatt har vært fra venstre foran: Christoffer og Tobias Busch- Solberg, Jonas
Stikbakke, Martin Ulsrud Bergum. Bak fra venstr: Jacob Nerseth Prøven, Henrik Sveum, Trym Dahl
Ensrud, Linus Neråsen Bustebakken. Ikke tilstede på bilde: Andreas Narum Furulund, Ivar Farstad og
Oliver Lipinski.
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Årsberetning for hyttekomiteen 2017
Komiteen har bestått av : Nina Røkke, Thea Wolheim Rønning og Hanne Stikbakke

Utleie:
Hytta har vært utleid 26 ganger i løpet av 2017, for det meste på helg.
Rengjøringen etter leie har stort sett vært bra, men salen har enkelte ganger måtte vaskes
over. Det har blitt utarbeidet ny utleie kontrakt, med nye strengere punkter etter en del
uheldige episoder ved utleie.Denne er nå tatt i bruk.

Vasking:
Sette opp vaskeliste og levere ut, har Thea Wolheim Rønning fått ansvaret for.
Vaskeliste ble satt opp fra 4 Mai til 26 Oktober, med rundvask den 29 April. Deretter 1 gang i
uka, fortrinnsvis på torsdager. Mopper levert på vaskeri på Raufoss ved behov.
Kluter og kjøkkenhåndklær vasket privat.

Vedlikehold:
Generelt vedlikehold, ved dugnader. Handicap doen som ble ødelagt i fjord, er nå reparert.
Usikker om ny varmtvannsbereder er installert.
Innkjøp:
100 nye stoler ble kjøpt inn i fjor, og i år ble nye bord kjøpt inn. Ellers
diverse vaskeartikler, dopapir, tørkepapir og søppelsekker
Med hilsen
Nina Røkke
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Årsberetning fra skigruppa 2017

Skisesongen kom vel aldri i gang i fjor vinter..fikk ikke gjennomført noen skirenn pga
manglende snø.
Litt service på løypemaskinen ble holdt på senvinteren før sesongen. Og snøen kom helt på
slutten av året, så løypenettet ble kjørt opp og ryddet for kratt og busker.
Vi har et bredt og variert løypenett som går fra ytterkolbu til Bøverbru.
Skileikanlegget er videre preppet og lyssatt, og kan brukes med og uten ski av store og små.
Fikk fine premier av Telenorkarusellen, som vi ikke fikk delt ut, men de deles ut sammen
med nye premier for 2018.
Vi arrangerer Telenorkarusell renn som en del av skirennene.
Dugnadslister blir delt ut i forkant av sesong og med alle som hjelper til er vi ca 25/30 til å
gjøre alt fra: løypekjøring, mekking/skruing, på løypemaskinen, vaffelsteking, kiosksalg,
start/stoppeklokke, vasking og rydding.

Nina Kleven Eriksen- for skigruppa Kolbu il
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