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Årsmøte for 2019, mandag 4. mars 2019
Saksliste.
1.
2.
3.
4.

Åpning.
Godkjenne de stemmeberettigede.
Godkjenne innkallingen og saklisten.
Konstituering
a. Valg av dirigent /møteleder.
b. Valg av referent.
c. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Behandle idrettslagets årsberetning og gruppeårsmeldinger.
6. Behandle idrettslagets regnskap for 2018 i revidert stand.
7. Behandle innkomne forslag og saker.
a. Presentasjon /videreføring av mandat prosjektgruppe for fremtidig
organisering av idretten i Kolbu

8. Fastsette medlemskontingent for 2019.
9. Vedta idrettslagets budsjett for 2019.
10. Valg.
11. Avslutning.
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Årsberetning fra hovedlaget 2018
Hovedlagets styre har hatt følgende sammensetning fra 22.02.2018:
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Leder hyttekomite
Varamedlem

Håvard Kvamme
Hanne Ulsrud Bergum
Frank Nyhus
Bjørn Roar Løkken
Nina Bøe Taiet
Ronny Ensrudhagen
Per-Ivar Bekkelund
Nina Røkke
Jens Petter Ødegård

Styret har i 2018 hatt 9 styremøter.
Medlemstallet pr 31. desember 2018 er ca. 370 og et vesentlig 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, basarlotteri og kiosk under fotballsesongen.
Vi har sammen med KK og idrettskretsen jobben med hvordan vi i fremtiden kan organisere
idretten i Kolbu.
Det er stor belastning på enkeltpersoner som tar på seg verv og oppgaver,
og for å utnytte ressursene best mulig må vi se på løsninger som kan effektivisere måten vi
organiserer idretten i Kolbu på.
Det ble på høstparten arrangert et folkemøte for å informere om prosessen, samt å få
innspill til hvordan en best kan løse dette.
Prosessen er godt i gang og prosjektgruppen vil på årsmøtet presentere arbeide så lang,
samt be om mandat til å fortsette prosessen
Vintersesongen var bra, det ble arrangert 5 klubbrenn og løypemaskinen ble flittig brukt til å
forsyne alle skientusiaster med fine løyper.
Løypemaskinen holder fortsatt koken takket være dugnadsinnsats, men det er behov for å
fornye denne. Vi har startet prosessen med å samle inn støtte til å bytte maskinen, og er i
søknadsfasen for å få satt opp en ny garasje, før vi kan investere i nyere løypemaskin.
Det har kommet mange flotte bidrag på giro som ble sendt ut på løypemaskin /ski, så en stor
takk til alle som bidro der.
Det er montert nye flomlys i akebakken mellom banene.
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Håndballsesongen har vært preget av sviktende rekrutering og stort frafall. Det må gjøres en
betydelig større innsats dersom det fremdeles på sikt skal kunne opprettgoldes et tilbud.
Hytta har vært flittig brukt både til utleie og interne arrangement.

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.
Vi har startet prosjekt med å etablere fotballgolf på anlegget. Har mottatt et flott tilskudd
fra sparebankstiftelsen DNB til dette prosjektet, og arbeidet med å rydde og klargjøre til
dette er i gang. Vi har planer om å få ferdigstilt dette i løpet av våren 2019.
Vi har også utarbeidet en plan for utnyttelse av nordre del av anlegget, der det i dag er kratt
og skog. Her er det noen utfordringer i forhold flomsikring, men det jobbes med å få avklart
dette.
Fotball banene har vært i meget bra stand gjennom hele fotballsesongen.
De har fremdeles så bra standard at det går for å være de beste gressbanene i hele
innlandet.
Her er det mange som har lang ned 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.
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Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball Yngres 2018
Fotballsesongen 2018 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 2018 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 2 lag i samarbeid med FK Toten. Av våre
påmeldte lag var det 3 rene jentelag.
Ca. 30 personer har hatt roller som enten trenere eller oppmenn i 2018.
Klubben har vært svært synlige på mange turneringer i løpet av sesongen. Som tidligere år
var Faabergturneringen årets fellesturnering, der blant annet G13 og G14 spilte seg frem til
finale i B-sluttspillet. G13 gikk seirende ut av sin finale. Årets høydepunkt var Norway Cup for
vårt G14 og J13 lag. Der stod J13 laget for en meget sterk prestasjon og spilte seg fram til
finale i B-sluttspillet. Samarbeidslaget med FK Toten på G15 deltok på Skaw cup i Danmark.
Det ble arrangert dommerkurs for klubbens eldste aktive der ca. 15 deltok og alle gjorde en
glimrende dommergjerning i årets sesong.
Vi arrangerte også en runde for årets seksåringer som spiller 3’er fotball på KK-plassen.
Foreldre til årets 6-åringer samt styre stilte velvillig opp på dugnad for å få gjennomført
denne runden. Klubben har hatt ca. 10 6-åringer som har deltatt på kamper og treninger
denne sesongen.
For første gang arrangerte vi egen turnering: Gras cup. Her deltok 8 lag fordelt på Gutter
13/14 og Jenter 13/14. Hele turneringen ble spilt på Kolbuplassen lørdag 16. juni. FK Toten
vant gutteklassen og Reinsvoll IL vant jenteklassen.
Yngres styre har bestått av 9 medlemmer og har gjennomført 9 styremøter igjennom året.
Neste sesong har vært under planlegging hele sesongen og videre samarbeid med FK Toten
ble avvist fra dem sin side og vi har i høst gått i dialog med Skreia IL om langsiktig samarbeid
på ungdomsfotballen. De fleste årskull er små og det tvinger seg fram samarbeid mellom
årstimene og samarbeidslag spesielt når de skal spille 9’er og 11’er fotball.
Styre ønsker å takke alle spillere, trenere og andre bidragsytere for innsatsen i
fotballsesongen 2018.
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Årsberetning Kolbu /KK håndball 2018
Gutter 9 år sesongen 2018-2019
Sesongen startet med Starum cup på høsten. Det var første gang gutta var påmeldt på denne
cupen og første gang de skulle spille ute. Vi deltok der uten å ha hatt noen treninger for
sesongen på forhånd. Gutta spilte med 6 spillere utpå banen. Noe som også var helt nytt for
dem men dette gikk veldig bra. Det ble 2 seire, 2 tap og 1 uavgjort. Topp innsats av alle!
Guttelaget startet opp igjen treningen etter høstferien. De har blitt så store nå at de kan
trene i Totenhallen på onsdager. Det var mening vi skulle bruke denne tiden sammen med
jentelaget men av ulike grunner klarte ikke de å stille lag.
Vi spilte en treningskamp mot Vestre Toten HK G9 før sesongen startet.
Vi fikk raskt en forespørsel fra Lensbygda om vi kunne samarbeide om et felles lag. Det har
vært to gutter fra Lensbygda og 9 gutter fra Kolbu/KK som har deltatt i Isbjørnserien. Alle
guttene er veldig pliktoppfyllende og stiller opp på trening så sant det ikke er sykdom.
Det har blitt spilt 3 runder i Isbjørnserien før jul og 4 runder etter jul. Nå det gjennomføres
en rund spiller vi ca 3 kamper hver gang mot ulike lag fra Oppland. I år har vi spilt mot nye
lag som Sjåk og Øyer/Tretten. Det er veldig moro og få møte andre lag enn de vi har møtt
tidligere.
Vi har også blitt invitert sammen med de andre lagene til Lensbygda på en annerledes
treningskveld i Totenhallen hvor alle håndballagene til Lensbygda deltok. De av guttene som
var med denne kvelden synes dette var artig.
Sammen med at vi ble et samarbeidslag med Lensbygda fikk vi også med flere i
støtteapparatet rundt guttene. Så denne sesongen har foreldregruppa rundt laget bestått av
Sissel Nerseth Granum, Ida Marie Degvold Dalen og Hanne Ulsrud Bergum.
Alle guttene har hatt en veldig fin utvikling siden i fjor. I utgangspunktet burde vi nok ha
trent flere ganger i uka men pga at flere av guttene driver med flere idretter har vi valgt å
kun trene 1,5 time per uke. Allsidighet er viktig! Gutta lærer veldig fort. Øvelser eller ulike
teknikker vi trener på kan de vise igjen i kampsituasjoner like etterpå. Vi prøver å legge opp
treningene slik at det skal være en blanding av lek, basisøvelser og ulike type håndballøvelser
ut i fra de ulike fasene på håndballbanene.
I tillegg har Ida og Hanne deltatt på flere av modulene som går inn under trener 1 kurs, dette
har vært meget inspirerende og lærerikt.
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Guttene som har deltatt i sesongen har vært : Christoffer og Tobias Busch- Solberg, Jonas
Stikbakke, Martin Ulsrud Bergum, Jacob Nerseth Prøven, Henrik Sveum, Trym Dahl Ensrud,
Ivar Farstad, Oliver Lipinski, Sebastian Degvold Dalen og Tobias Koch.
Dette er det enste håndballaget som er igjen i Kolbu noe u.t synes er veldig synd.
Mvh Hanne Ulsrud Bergum
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Årsberetning for hyttekomiteen 2018
Komiteen har bestått av : Nina Røkke, Thea Wolheim Rønning.

Utleie:
Hytta har vært utleid 17 ganger i løpet av 2018, for det meste på helg.
Rengjøringen etter leie har vært bra. Utleieavtale er blitt sendt leier pr. mail av meg,
som har fungert bra med forskuddsbetaling.

Vasking:
Sette opp vaskeliste og levere ut, har Thea Wolheim Rønning hatt ansvaret for.
Vaskeliste ble satt opp fra 10 Mai til 18 Oktober. Ingen rundvask ble satt opp, men det
er blitt vasket noe på dugnad. Vask en gang i uka utfra vaskeliste. Som er blitt bra fulgt opp,
av de som ble satt opp der. Mopper levert på vaskeri på Raufoss ved behov.
Kluter og kjøkkenhåndklær vasket privat.

Vedlikehold:
Generell vedlikehold, ved dugnader. Gulvet i salen er blitt bonet, av Ronny
Ensrudhagen. Dette ble bestemt gjort, etter nyttårsfesten den 31.12.18. Leier var uheldig
med av-farging fra farget papir til gulvbelegg, som ikke gikk av ved vanlig rengjøring. Gulvet
ble meget bra etterpå!
Innkjøp:
Bestikk:
20 stk av hver sort, kniver # gaffler # spiseskjeer og teskjeer. Så nå er det garantert 70
stk av hver. Fire kakespader, en glassbolle og to moppestativer.
Ellers:
diverse vaskeartikler, dopapir, tørkepapir og søppelsekker
Med hilsen
Nina Røkke
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Årsberetning fra skigruppa 2018
Det var en snørik vinter.
Det ble gjennomført 5 renn, 4 av dem telenorkarusell renn med etterfølgende kiosk/kafe.
Løypenettet ellers ble også holdt i stand og preppet.
Dugnad på løypetrase før snøen kom, hogging og rydding og sjekke lys. Med smått og stort
deltok totalt 36 stk. på skirenn.
Også her er dessverre dårligere rekrutering, og det er for få som deltar på hvert renn så
styret har bestemt at det ikke arrangeres klubbrenn vinteren 2019.
Skileikanlegget er videre preppet og nye lys har blitt montert slik at det kan brukes med og
uten ski av store og små.
Vi har et bredt og variert løypenett som går fra Ytter-kolbu til Bøverbru. Det blir også
preparert løyper rundt skole og barnehager.
Det har i skigruppa blitt lagt ned en flott dugnadsinnsats både av løypekjørere og øvrige
medlemmer.

skigruppa Kolbu il
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Regnskap hovedlaget 2018
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Budsjett hovedlaget 4.3.2018
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