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                             SAKSLISTE TIL A RSMØTET 2021 

1. Godkjenning av de stemmeberettiget 
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 
3. Valg av dirigent, referent og 2 til å signere årsmøteprotokoll. 
4. Behandling av årsberetning.  
5. Behandling av klubbens regnskap–resultat og balanse i revidert stand. 
6. Budsjett for klubben  
7. Fastsettelse av medlemskontingent. 
8. Behandle saker til årsmøtet 
9. Behandle handlingsplan/Strategiplan. 
10. Valg. 

A: Leder 
B: Nestleder 
C: 5 styremedlemmer 2 varamedlem.  
D: Kontrollutvalg med minst 2 medlemmer og minst 1 varamedlem. 
E: Representanter til ting og møter. 
F: Valgkomite med leder og 2 medlemmer + 1 varamedlem til neste 
årsmøte etter forslag fra hovedstyret. 

11. Heder og ære. 
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4. ÅRSBERETNING 2019 § 16.4 

STYRETS SAMMENSETNING 

 

Leder                Joseph E. Brunton 

Nestleder  Svein Tønnessen 

Styremedlem  Terje Frigstad (Kasserer) 

Styremedlem             Jon Robert Reitan 

Styremedlem              Per A. Robstad   

Styremedlem                 Monica Gumpen 

Styremedlem                 Terje Trondsen 

Styremedlem                   Kristin Eastwood (trakk seg) 

 

Styret har hatt 10 møter og behandlet 75 protokolerte saker, samt forskjellige møter knyttet til 
sportslige og administrative oppgaver.  

Det har ikke vært vesentlige endringer i KIF håndballs organisering, hverken i styret eller i 

administrasjonen, ei heller i den frivillige delen i 2020. Et styremedlem trakk seg fra styret i løpet 

denne perioden grunnet jobb og utdanning. 

Administrativ leder Phuong Bakke deltar på styremøtene, og er styrets sekretær. Hun er i henhold til 

våre lover medlem av hovedstyret uten stemmerett. 

 Administrativ leder er ansvarlig for politiattester og kontorets drift. 

Året som har gått har vært preget av korona og restriksjoner som resulterte i at turneringen måtte 

avlyses. Takket være kompensasjonsordningen har det økonomiske vært bra så langt. Det 

planlegges for turnering i 2021, men med restriksjoner på antall lag og overnattinger. I skrivende 

stund ser det ikke lyst ut med gjennomføring av Quart Cup 2021 da smittetrykket har økt i Agder. 

Turneringsstyret skal ha ros for den innsats de legger ned i klubbens viktigste varemerke og 

inntektskilde. 

Det har blitt rekruttert nytt 6 års lag i perioden og medlemsmassen er rimelig stabil. Noe frafall har vi 

hatt, spesielt på senior i og med at de ikke har kunnet trene eller spille kamper siden mars 2020. 

Forsøket på å opprette et herrelag i 4. div har av naturlige årsaker ikke tatt helt av. Ingen av lagene 

har kunne delta på turneringer i perioden, og alle sosiale aktiviteter som 17. mai, grillfest og 

romjulsmoro har måttet avlyses. Som en liten plaster på såret har klubben sponset alle lag med mat 

fra vår samarbeidspartner Lotus Grill Bar. 

Det har blitt engasjert flere trenere og noen av de eksisterende har gjennomført trener 1 og trener 2 

utdanning i perioden, en har til og med startet på trener 3. Dette håper klubben å dra nytte av 

fremover. 
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Vi har i perioden har hatt større fokus på dommerutdanning og oppfølging av aspirantene. Dette er 

noe klubben skal styrke ytterligere. Vi starter opp igjen med nye samlinger og kurs når dette tillatt 

igjen. 

Klubben feirer sine 100 år med utstilling på biblioteket og lansering av jubileumsbok på Idda 4. juni 

2021. Om ikke restriksjonene begrenser oss, håper vi at alle som er med i KIF direkte eller indirekte, 

kommer for å feire den store dagen. 
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SENIOR AVDELINGEN 

KIF SENIORAVDELING:  

Bestående av Damelag i 4.div.  

KIF Kvinner 4.div 

KIF håndball sitt damelag består av  20 spillere.   

Damene trener 2 ganger pr. uke i Gimlehallen.  

Sesong 20/21 har vært noe amputert grunnet koronapandemien. Målet for inneværende sesong var 

å være topp 5 av 12 lag i serien.  

Treningen har vært av og på grunnet restriksjonene som kom i forbindelse med pandemien. Flere 

spillere har vært usikre om de vil fortsette på laget når motivasjonen ikke er helt på topp. 

 

JUNIOR AVDELINGEN 

 

Junioravdelingen generelt 2020 -2021 

Korona pandemien medførte til at mange kamper ble utsatt, og treningene ble av og på grunnet 

restriksjoner i løpet 2020. Juniorlagene har igjennom året vært veldig flinke på å finne alternative 

treninger når hallen ble stengt ned. 

Pandemien gjorde at mange arrangementer for minihåndballen og aktivitetsserien ble avlyst. Og 

dermed fikk ikke de i aldersklassen 6-10 år spilt noen kamper. Klubben arrangerte derfor en intern 

turnering på Idda Arena i desember slik at de i denne alders gruppen kunne få kampøvelser. 

Arrangementet ble arrangert med de restriksjonene som er pålagt fra NHF og FHI. 

Alle spillere fikk utdelt medaljer og drikkeflasker fra Intersport. 

Foreldrene var veldig hjelpsomme og stilte på dugnad for at klubben skal kunne få gjennomført 

dette. 

 

Guttehåndballen i 2020. 

I junioravdelingen har vi et G 2006 lag med 15 gutter i alder 14 år. Guttene har trent og spilt mange 

treningskamper der de har vist sine kvaliteter. Trenerne har klart å få opp nivået på disse guttene. 

Der har vært en del utskifting i løpet av året, men fortsatt er det en stabil gjeng i dette guttelaget, 

men klubben har fortsatt en utfordring når det gjelder å bygge opp guttelag i klubben. 
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GLIMT FRA LAGENE I JUNIORAVDELINGEN  

KIF J 2004 (J16) 

Laget består per dags dato av 24 jenter. Og har i sesong 20/21 hatt et samarbeid med Gimletroll 

J2004 via Sentrumssamarbeidet. Laget var påmeldt i regionserien og A-serien. 

KIF J 2005 (J15) 

Laget består per i dag av 7 jenter som spiller i regionserien Jenter 15. Grunnet få spiller har de fått 

hjelp av jenter 2006 som inngår i gruppen.  

KIF J 2006 (14) 

Lagene fra Tinnheia, Hellemyr og Grim ble slått sammen ved sesongoppstart i 2019/2020. 
De utgjør en gruppe på 32 jenter. 
 

KIF J 2007 (13) 

J13 består av fantastisk gjeng med 24 flotte jenter. Laget har hatt gode treninger hvor stort sett alle 

jentene stiller på hver eneste trening med god treningsglede og treningsvilje. Alle spillere har svart at 

de vil fortsetter å spille håndball neste sesong. Spillerne sier at de trives på laget og har det gøy på 

treningene. Det er for tiden 4 trenere på laget, hvor en av treneren ble ansatt vår 2021 for å styrke 

trenerteamet. 

KIF J 2008 (12) 

Totalt er det 19 jenter på laget. Laget har 2 treninger i uka, og i serien er de påmeldt med 2 lag. Etter 

at lagene slo seg sammen, har det blitt satt fokus på det sosiale i tillegg til det sportslige.  

KIF 2009 (11) 

Jenter 11 har i denne sesongen trent sammen med J12, men grunnet Covid-19 måtte laget trene for 

seg selv. Laget trenes av 3 ivrige jenter som har gode håndball kunnskaper og er aktiv spiller og 

dommer. 

KIF 2010 (10) 

Jenter 10 på har per i dag 14 spillere på laget denne sesongen.  

Laget har en flott gjeng med foreldre som er positive og alltid stiller opp, og noen glade og 

lærevillige jenter som spillere.  
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Minihåndball 

KIF Jenter og Gutter 2011 Tinnheia/Grim/Hellemyr  

Laget består av 11 jenter og 3 gutter. 

De trener hver mandag på Idda Arena. 

Lagets trenere er Hildegunn Solås Sørhaug og Joseph E. Brunton 

 

KIF Jenter og Gutter 2012 Tinnheia 

Gruppen på Tinnheia har totalt 14 spillere i troppen, 12 jenter og 2 gutter. 

Alle jentene i 3 klasse på Kalla spiller håndball.  

Gruppen på Grim har totalt 18 spillere. Alle jentene går på Solholmen og Krossen skole. 

Fokuset på treningen er å ha det gøy med venner. Samtidig så er det stort fokus på at hver spiller 

skal bli bedre i håndball og få mestringsfølelser på hver trening. Hver spiller skal også bli sett av 

trenerne. Alle øvelsene er  med ball og passer på at spillerne står minst mulig i kø.  

    

 

 

Oppsummering av Minihåndball 

 

Våren 2020 ble det delt ut flyers til Hellemyr barnehage, Tinnstua barnehage, Solkollen barnehage, 

Skomakergata barnehage og Møllestua barnehage.  

Det resulterte i at 20 stk. 6 åringer møtte opp på den første treningen på Solkollen Barnehage 

høsten 2020. Og de er en stabil gjeng som trenes av Hildegunn Sørslåen og Janne Brox. 

Planen er å starte med rekrutteringen allerede på våren. Og det skal høsten 2021 satses på å få til 

et eget 6 års lag bestående av kun gutter. Men også rene jentelag. 
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TURNERINGEN QUART CUP 

Turneringen Quart Cup skulle i utgangspunktet gjennomføres helgen 17-19 april 2020. Men ble 

avlyst pga. Koronapandemien. 

Etter utvikling av Corona viruset våren 2020 og FHI sitt forbud mot arrangementer med over 500 

mennesker så måtte turneringen dessverre avlyses.   

Alle lag som hadde innbetalt penger for påmeldingsavgift og overnatting fikk refundert pengene 

sine. 

Konklusjon 

Turneringen er fremdeles en av de viktigste inntektskildene til klubben, og vi setter stor pris på den 

fantastiske dugnadsånden til foreldre, spillere og ellers alle andre som stiller opp for oss! 

Vi håper på at turneringen Quart Cup 2021 som skal arrangeres 23 – 25 april 2021 kan 

gjennomføres. 
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TAKK 

Styret vil takke alle medarbeidere, trener, foreldrekontakter, ledere og styremedlemmer på 
alle nivåer for vel utført arbeid i et utfordrende arbeidsår. En spesiell takk går til våre 
sponsorer som i en utfordrende tid har sett KIF Håndball som en verdig partner. 

                           Hovedstyret i KIF Håndball, Kristiansand 10.mars 2021 
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REVISJONSBERETNING 
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6. BUDSJETT 2019 § 15. 
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7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT §15.7

Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgift for 2021 -2022 

Medlemskontingent aktive spillere med 8 timers dugnad kr 700,- 

Medlemskontingent uten 8 timers dugnad 2200,- 

Medlemsgruppe  Netto medlemskont.  treningsavg.  Sum 

Spillere 3 -5 div 700 900 1600 

Spillere 17 og + 700 900 1600 

Spillere 12-16 700 900 1600 

Spillere 9-11 700 600 1300 

Spillere 6-8 700 300 1000 

Støtte 400 400 

Leder og trener 100 100 

Fritak for Treningsavgift for et barn/ungdom pr leder/trener. Max 2 fritak pr. ordinære lag. 

Familierabatt: fritak på treningsavgift på det yngste barnet. 

P.S Treningsavgiften er ikke et årsmøte sak, men forretningssak i styret. Men vises likevel her for

helhetens skyld.
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  8. BEHANDLING AV SAKER TIL ÅRSMØTET § 15. 

 

Sak fra hovedstyret: 

Ingen saker fremkommet 
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9. LAGETS ORGANISSASJON 2019 § 15.9 

 

 

Organisasjonen 

 

KIF Håndball er en klubb for hele Kristiansand. Klubben har i yngre årsklasser sine 

primære nedslagsfelt i Sentrum, Eg, Grim, Tinnheia og Hellemyr.  

Gimlehallen er klubbens organisatoriske base.   

 

• Styret skal aktivt arbeide for å engasjere flere inn i oppgaver i klubben på alle 

nivåer. 

• Styret skal revidere klubbens organisasjonsplan med sikte på større aktivitet og 

delaktige. 

• De tillitsvalgte i hovedstyret, seniorutvalget og juniorutvalget skal ha avklart sine 

definerte arbeidsoppgaver. 

• Styret skal innen 1. juni oppnevne styre for turneringen som ut fra prosjektskisse og 

budsjett kalkyle har fullmakt til å inngå avtaler og gjennomføre turneringen 2022.  

• Styret skal arbeide mot at klubben får lag i alle årsklasser på junior. 

• Legge til rette for å beholde lag der frafallet normalt er stort og eventuelt gjennom 

sentrumsklubb samarbeidet. 

• Legge til rette for at lag fra KIF håndball kan delta i landserier om de har nivå for det 

og eventuelt søke samarbeid med sentrumsklubbene om Bring/Lerøy lag der dette 

er aktuelt. 

• Arbeide for å ha lag på senior dame og herre. (Ikke elite) 

• Rekruttere og kurse trenere.  

• Rekruttere og kurse dommere 
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KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være 

den første klubb som under siste krig gikk til offisiell idrettsstreik, til sportslige toppnoteringer ved å slå 

Refstad i NM i 1980 med 6000 tilskuere i Gimlehallen og sluttspill mestere i 1984 

Klubben har en sportslig god historikk. I dag er KIF breddehåndballklubb for de yngre årsklasser på Grim, 

Hellemyr, Tinnheia, Krossen, Eg og Kvadraturen. Breddeavdelingens aktiviteter er og skal fortsatt foregå i 

haller og lokaler i nærmiljøet.  

Klubbens senioravdeling er under sportslig utbygging med seniorlag for herrer og for damer. Det arbeides for 

å etablere flere guttelag og styrke det sportslige tilbudet til de etablerte lagene.  

Klubben har vedtatt å utarbeide en strategiplan for å sikre en god organisasjonsmessig forankring og 

kontinuitet i arbeidet på alle plan og i alle ledd. Styret ønsker å fortsette med «klubbhuset» arrangert av NHF 

region sørvest. Klubbens kontor er i Gimlehallen, men vi skal jobbe for å finne egnede 

samlingslokaler/klubbhus. 

Strategiplanen gjelder for perioden 2021 til 2026, og skal oppdateres og fremlegges for årsmøtet som en 

rullerende handlingsplan gjeldende fra årsmøte til årsmøte. 

Kristiansand, februar 2021. 

KIF Håndball 

hovedstyret 
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Visjon og må l 

• KIF Håndball deler det mål Norges Idrettsforbund har om «idrett for alle». I KIF håndball velger vi
visjonen om «Håndball for alle, - i KIF».

Det betyr enkelt:  

• KIF er klubben for de unge fra Kvadraturen, Eg, Grim, Krossen, Hellemyr og Tinnheia som ønsker å
spille håndball uansett nivå og ferdigheter.

• Klubben skal tilby kvalifiserte treninger og organisering av aktiviteten innenfor trygge rammer for de
unge håndballspillere.

• På seniornivå tar KIF sikte på å avansere i divisjonssystemet uten elitesatsing.

• Et sportslig forsvarlig tilbud skal gis dame og herrelaget.

• Det legges til rette for å utvikle byens beste tilbud for gutter og jenter.

• Det legges til rette for å utvikle byens beste tilbud for trenere.

• Det legges til rette for å utvikle byens beste tilbud for dommere.

• Klubben skal ha en sunn økonomi tuftet på god, felles innsats med Quartcup som
hovedinntektskilde.

• KIF Håndball skal skape et omdømme sportslig og organisasjonsmessig som gjør klubben attraktiv
som sponsor og samarbeidspartner.

• KIF Håndball skal preges av en åpen kultur, åpen dialog og god informasjonsflyt.
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Måndåt og årbeidsoppgåver KIF 
Hå ndbåll 
Styret 

Styret er det øverste organ for klubben mellom årsmøtene og har det overordnede ansvar for driften av 

klubben. Styret oppnevner ansvarlige for seniorutvalg og juniorutvalg. Den/de styret oppnevner, skal 

representere klubben utad. Styret skal iverksette alle vedtak gjort på årsmøtet.  

Styret har ansvar for: 

• Løpende drift 

• Økonomioppfølging 

• Arbeidsgiveransvar for klubbens ansatte, også spillere dersom dette ikke er delegert 

• Oppnevne medlemmer av de utvalg styret eller årsmøtet har vedtatt skal opprettes og etableres, og 

utarbeide mandat og arbeidsoppgaver, blant annet seniorutvalg, juniorutvalg og turneringsutvalg 

for Quartcup.  

• Sørge for en fortløpende oppfølging av mål- og strategiplaner, og forelegge planen for årsmøtet. 

• Sørge for at det føres referater fra styremøtene, og publiserer innholdet og relevant informasjon 

videre til medlemmene og andre involverte 

• Har ansvaret for klubbens sider på sosiale medier og klubbens egen nettside. 

• Klubbens leder, eller den som får delegert ansvaret, skal til enhver tid være ansvarlig for innholdet 

de digitale plattformer klubben bruker.  

 

Seniorutvalget har ansvar for: 

• Den sportslige satsing og organisering av all aktivitet knyttet opp mot klubbens seniorlag. 

• Skal skrive referater fra sine møter og sende disse til hovedstyret. 

• Bistå, sammen med seniorspillerne, til gjennomføringen av Quart Cup. 

• Organisere seniorspillernes kontakt mot aldersbestemte lag 

 

Juniorutvalget har ansvar for: 

• Organisere og tilrettelegge treninger, kamper og aktiviteter for klubbens lag 

• Bistå, sammen med foreldre, trenere og andre relevante til gjennomføringen av Quart Cup 

• Oppfordre lagene til å melde seg på innenbys og utenbys cuper 

• Øke samholdet mellom lagene ved å arrangere felles tilstelninger, kamper og aktiviteter. 

• Inkludere lagene ved å kommunisere og informere bredt nedover i avdelingen.  

• Skrive referater fra sine møter, og sende disse til hovedstyret 

• Arrangere minimum et fellesmøte høst og vår med alle trenere og foreldrekontakter. 
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Quårt Cup 
Klubbens viktigste inntektskilde er Quart Cup.  Det forutsettes at alle klubbens medlemmer og spillere deltar 

under avviklingen av turneringen. Et eget turneringsstyre har ansvaret for forberedelsene. 

En beskrivelse av oppgaver knyttet til cupen følger som vedlegg til rapporten. 
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Sportslig såtsing senior 

Seniorlag er på mange måter et «flaggskip» for de fleste klubber, og bidrar til økt interesse blant 

medlemmer, aldersbestemte spillere og deres foresatte, publikum, mediene og andre samarbeidspartnere. 

KIF Håndball skal sørge for en balansert rekruttering av spillere til seniorlagene, ved å legge til rette for 

utvikling av yngre spillere via opprettelse av lag i junior serien. 

Klubben skal samordne sine trener-ressurser med sikte på et nært samspill med sikte på rekrutteringen. 

KIF Håndball skal også være en attraktiv klubb for studenter i området, og arbeide for å sikre seg de spillere 

som ikke når opp mot eliteseriespill samt trenere. 

For Klubben er det viktig at spillerne: 

1. Viser en god profil utad

2. Skape sosiale tiltak blant spillere

3. Bærer KIF drakten med stolthet

Seniorspillerne skal etablere et forhold til de aldersbestemte lag. Det forutsettes at samtlige spillere tar vare 

på sitt fadder-lag.  

Klubben legger til grunn at spillerne i KIF er rollemodeller og bidrar ikke bare til sportslige resultater, men 

også til å bygge opp om klubbens omdømme. 
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Sportslig såtsing junior 
I planperioden skal KIF Håndball sørge for: 

Alle lagledere og foreldrekontakter skal innkalles til møte før sesongen starter. 

Alle de som skal ha ansvar for organisert trening skal delta på en faglig samling hvor det skal tilbys forenklet 

innføring i elementære treningsmetoder for barn, med spesiell vekt på håndball. 

De trenere/lagledere som ønsker å ta trenerutdanning skal gis tilbud om dette.   
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Orgånisåsjonsmessig utvikling 
Styret i KIF Håndball skal hvert år utarbeide en handlingsplan for kommende periode (sesongbasert) som 

sikrer en kontinuerlig oppdatering av gamle og nye medlemmer av hovedstyret, seniorutvalg og juniorutvalg. 

Klubben skal sørge for å ha oppdaterte rutiner som sørger for at det til enhver tid er et oppdatert 

medlemsregister som tilfredsstiller kravene fra NIF, og som automatisk sørger for at klubben får levert 

korrekte tall ved idrettsregistreringen. 

Klubben skal delta på Særkretstinget og Forbundstinget og være en aktiv aktør innenfor idrettens organer. 

KIF bør arbeide for å være representert i idrettsrådet i Kristiansand.  

Fortløpende kommunikasjon med medlemmer og omgivelsene gjennom oppdaterte digitale plattformer. 

Sørge for en åpen og tillitsfull organisasjonskultur med inkludering og respekt.  
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10 VALG § 15.10

Valgkomiteen fremmer følgende forslag til årsmøtet: 

Hovedstyret 

Leder     Joseph E. Brunton 

Nestleder    Per A. Robstad  

Styremedlem     Terje Frigstad (Kasserer)   

Styremedlem    Monica Gumpen    

Styremedlem   Karen Madsen Kvam 

Styremedlem    Jon Robert Reitan  

Styremedlem   Terje Trondsen     

Varamedlemmer: 

Varamedlem      Emma Sletteng    

Varamedlem  Marie Kyrkjeeide 

Kontrollutvalg:     Medlem  Svein Tønnessen 

 Medlem  Merete Sletteng 

 Varamedlem Maziar Golshani 
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Styrets forslag til valkomité: 

Leder     

Medlem     

Medlem     

Varamedlem 

Representanter til ting og møter: 

Styret får fullmakt til å oppnemnde representanter til ting og utvalg. 



ÅRSRAPORT  2020 

31 

11 HEDER OG ÆRE

Æresmedlem: 

Ruth Wiik  

Karl Kristiansen  

post. mortem Britt Kristiansen 

Inge Halvorsen 

Lasse Løland og Trygve Helleren

Heder og Innsatsprisen vil i år bli tildelt i forbindelsen med 100 års 

markeringen sammen med KIF Friidrett. 




