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Årsberetning for Hovedlaget
Hovedlagets styre har hatt følgende sammensetning:
Leder:
Kai Henning Stensrud
Nestleder:
Pål Andreas Hoel
Sekretær:
Ann Christin Snoen
Økonomi 1:
Elisabeth Storskogen
Økonomi 2 :
Hilde Solli Kviktstad
Økonomi 3:
Maren Sofie Røise
Sportslig leder:
Vigdis Lynne
Leder barneidrettsgruppa:
Ane Dyste Dewisme
Anleggsleder:
Øyvind Nikkerud
Varamedlem 1:
Lars Helge Furulund
Varamedlem 2:
Camilla
Web- ansvarlig:
Pål Andreas Hoel
KKs undergrupper har hatt følgende sammensetning i 2017:
Håndball:
Leder:
Ski hopp:
Leder:
Ski langrenn:
Leder:
Fotball:
Leder:
KKs representant:
Friidrett:
Leder:
Klatregruppa:
Leder:
Hyttekomite:
Leder:
Innebandy:
Kontaktperson:

Tore Daarstad
Kathrine Olafsen
Lars Owe Berger
Ole Bjørn Sveum
Lars Helge Furulund
Jan Dagfinn Hovde
Lene Slettum
May-Britt Ryttersveen
Ole Bjørn Sveum

Representasjon:
Kai Henning Stensrud:
Kai Henning Stensrud:
Jan Dagfinn Hovde:
Kai Henning Stensrud:
Karsten Nyborg:
Karsten Nyborg:

Medlem av styret i Skreiahallene AS
Medlem av Østre Toten Idrettsråd
Medlem av styret i Østre Toten Idrettspark AS
Varamedlem i styret i Østre Toten Idrettspark AS
Revisor Østre Toten Idrettsråd
Varamedlem kontrollkomité Oppland Idrettskrets

IL Kolbukameratene sitt åttitandre idrettsår er avsluttet. Et år minst like aktivt som tidligere år, både når
det gjelder aktivitet for liten og stor, bygging/opprusting av anlegg, dugnader og ikke minst den
administrative jobben som kreves for å drive et idrettslag med så stor aktivitet. I 2017 har hovedstyret
behandlet 96 saker gjennom 10 styremøter. I tillegg er det gjennomført sportsutvalgsmøter,
arbeidsutvalgsmøter, prosjektmøter pluss veldig mye mer. Imidlertid blir kanskje største delen av jobben
gjort utenom alle disse møtene, den usynlige innsatsen hver enkelt legger ned på sin fritid for å løses sine
arbeidsoppgaver er vanskelig å synliggjøre, men den er enorm.
Ei stund før jul avsluttet vi arbeidet med å renovere sportshytta. Riktignok står det igjen litt rydding og
oppynting, men vi må ha lov til å skryte av sluttresultatet. Vi har nå ei sportshytte som moderne, fin og
funksjonell, det er vel ikke så mange idrettslag på vår størrelse som kan påberope å ha noe liknende.
Sportshytta ved siden av garasjebygget, ny lysløype som er under bygging og våre øvrige anlegg bestående
av fotballbaner m/lys, hånballbane, klatrevegg og hoppbakker gjør oss i stand til å tilby mange typer
aktiviteter som kan gjennomføres på flotte anlegg. Å investere så mye i anlegg som vi har gjort i løpet av
åtte år, vil mange kalle "risikosport" for et lite idrettslag i en kommune som ikke bidrar noe til
investeringer. Dette hadde vi heller ikke kunne gjort, hadde det ikke vært for hard jobbing og god
økonomistyring gjennom flere år, og som da har satt oss i stand til å ta slike økonomiske løft. Vi må også
berømme løypekjørerne våre som gjør en fantastisk innsats vinteren gjennom. Det har Ikke alltid vært like
lett å finne gode snøforhold, men løypekjørerne strekker seg hele tiden langt for å få til bra skiløyper. Det
har i den senere tid kommet ønske om å få anskaffe "Skjeldalsfres" som supplement til løypemaskinen. En
slik fres vil spare maskinen for mye tungt arbeid, så det kan være en fornuftig investering med tanke på å
forlenge levetiden til løypemaskinen.
Når det gjelder idrettslagets aktivitet, som tross alt er vår viktigste oppgave, må vi også si oss fornøyd med
utviklingen. Vi har fortsatt stabil rekruttering inn i de fleste aktivitetene, noen har til og med en positiv
utvikling med hensyn til antall aktive. Vår kanskje minste gruppe, er også vår beste hva resultater angår. Vi
tenker da på hopp, hvor vi har utøvere helt i verdenstoppen. Dette året hadde vi et stort håp om å få
Kenneth Gangnes tilbake i "manesjen", og han var godt på vei med flotte prestasjoner før han skulle gjøre
siste finpussen på plast før "vintereventyret" startet opp for sesongen 2017/18. Dessverre endte det med
nok en korsbåndsskade, og en ny lang periode med nødvendig opptrening for om mulig å komme tilbake
og prestere i hoppbakken. Mens Kenneth var ute med skade, slo Maren Lundby til med sin beste sesong i
karrieren. Nummer 4 i VM, tre verdenscup seiere og nr. 3 sammenlagt i verdenscupen sier det aller meste
om hva Maren er i stand til å prestere, det er bare å glede seg til fortsettelsen og OL i Sør-Korea. Vi skal
heller ikke glemme Fredrik Bjerkeengen, som forsatt presterer bra i bakken på nasjonalt nivå. Dessverre
sliter vi med rekrutteringen til hoppsporten, så her må vi forsøke å finne på noe lurt, for å sikre
etterveksten til Maren, Kenneth og Fredrik.
Vårt hovedfokus er aktivitet for barn og ungdom, og her fortsetter vi også å levere i henhold til klubbens
målsetting som er "idrettsglede i hele bygda". Klatregruppe er vår nyeste tilvekst, og vi er veldig godt
fornøyd med denne gruppa sin utvikling. Ved siden av at vi har vår egen klatrevegg de har å trene i, er det
flere som reiser rundt på Østlandet og deltar i ulike stevner. Med denne gruppa har vi fått til et tilbud til
mange som ikke har funnet sin plass i andre idretter, altså et veldig positivt aktivitetstilbud. Når det gjelder
håndball, så har denne gruppa vært preget av dårlig rekruttering de siste årene. Det er derfor gledelig å se
at dette er i ferd med å snu, og at vi i sesongen 2017/18 vil ha fem lag med i seriespillet. Fotball er ved

siden av langrenn klubbens største aktivitetsgruppe, og her jobbes det godt med tilbudet i barnefotballen.
Antall lag og rekrutteringen er relativt stabil, og vi er stolte av å ha et aktivitetstilbud som når så mange. De
siste vintrene har vi slitt med snø, og det har nok til tider vært tungt å drive med langrenn og
langrennstrening. Gruppa har imidlertid greid å holde motet oppe og tatt vare på de som er glad i denne
idretten, noe høstens oppslutning har gitt oss gode signaler på. Det rapporteres om stadig nye på trening
og en fin gjeng som er ute og representerer klubben. Gruppa har også flere utøvere som hevder seg godt i
sine klasser, og blant de eldste er det Håvar Kvam og Simen Sethne som spesielt har vist frem sine talent.
Mange av våre skiløpere har også deltatt i noen friidrettsstevner i løpet av året, moro å se at også dette
tilbudet er interessant for noen. I tillegg til dette, er det fortsatt en stabil gjeng som samles og tar
idrettsmerket vært år.
En gruppe som har blitt mer og mer aktiv i klubben vår, er friluftsgruppa. Også i år har de arrangert
postkassejakt på Totenåsen allmenningslodd nr. to med godt besøk på alle postene. Dette er en aktivitet
som sorterer under prosjektet "UTE med KK året rundt". I tillegg har de arrangert både vintercamp og
topptur med veldig god deltakelse. Toppturen har etter hvert blitt så populær, at gruppa sliter med å finne
overnattingssteder som vil ta i mot så mange. Friluftsgruppa bidrar med et tilbud som vi er svært stolte av
å ha i klubben vår. Det finnes ikke så mange andre idrettslag som ønsker bruke tid og ressurser på denne
type aktivitet, men hos oss har blitt et verdifullt tilbud som fanger mange som ønsker noe annet en bare de
tradisjonelle aktivitetene.
Vi må også nevne at vi har tre forskjellige aktivitetstilbud til eldste medlemmene våres. Torsdagstrimmen
er fortsatt et populært tiltak, og det kommer stadig nye trimmer som ønsker å delta. På onsdager har det
startet opp en nye gruppe med enda litt høyere aktivitetsnivå. Gruppa består i det alt vesentlige av voksne
som ønsker å gå litt turløp på ski, og kanskje til og med reie merket i Birken. På dagtid på mandager, har vi
trofast pensjonistgjeng som benytter trimrommet og de mulighetene dette har å by på.
Nytt av året var KK-kampen, dvs. KK's svar på "Mesternes mester". Dette ble også et vellykket tiltak, som
fenget både store og små. Vi satser på at dette skal bli et årlig arrangement, og har stor tro på enda flere
deltakere til sommeren. Alt i alt har vi et godt og variert aktivitetstilbud til både store og små, og vi er
stolte av å være en klubb som gir så mange gode muligheter til hele bygdas befolkning. Alt dette er takket
være at det er så mange som ønsker å være med å legge tilrette for at idrettslaget skal kunne tilby et bredt
og attraktivt aktivitetstilbud.
Som vi har vært inne på tidligere kreves det god økonomi for å kunne tilby gode anlegg og spennende
aktiviteter. Selv om vi har foretatt store investeringer og bruker mye penger for å tilrettelegge aktivitetene,
har vi fortsatt en solid økonomi i bunn. Noe som etter styrets vurdering er helt avgjørende for å drive et
idrettslag på en fornuftig måte. Vi bruker penger der det trengs, men streng økonomistyring og god
planlegging av investeringene som skal gjøres, er helt nødvendig for å få "hjulene" til å gå rundt år etter år
uten å gå på de største smellene. i denne forbindelse er det også riktig å rette en stor takk til våre
sponsorer og øvrige støttespillere, samt alle som bidrar med salg av Enjoy, loddsalg og øvrige
inntektsbringende tiltak.
Samarbeidet med Kolbu IL og Kolbu/KK Fotball fungerer fortsatt bra. Ved siden av felles aktiviteter i fotball
og håndball, samarbeider vi også med inntektsbringende tiltak. Nytt av året, var at vi hadde felles
kioskvakter, dvs. KK's folk har stått i kiosken på Kolbu og motsatt. Et enda tettere samarbeide på sikt, ser vi

også behov for å utrede. Det er stor belastning på enkeltpersoner som tar på seg verv og oppgaver, og for
ikke å trekke strikken for langt må vi se på løsninger som kan effektivisere måten vi organiserer idretten i
Kolbu på. Med bakgrunn i dette vil det vil det på årsmøtet i 2018, bli lagt frem et forslag til mandat for ei
prosjektgruppe som skal utrede dette nærmere.
Fra og med 2017 var alle idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund pålagt å ta i bruk elektronisk
medlemsregister. Dette krevde samtidig en grundig opprydding i det eksisterende medlemsregisteret, før
dataene kunne konverteres til nytt elektronisk system. Noe stort utslag har ikke dette gjort for oss,
medlemstallet har vært stabilt over flere år, og pr. 31. desember 2017 hadde vi totalt 837 aktive +
støttemedlemmer. Aktivitetstallet var på samme tidspunkt 600. Så som dere ser, det er veldig mange som
støtter opp om idrettslaget og det setter vi stor pris på. Men fortvil ikke du som enda ikke er med, vi har
plass til mange flere så hjertelig velkommen til dere som ønsker å bli med.
Med dette setter vi punktum for nok et aktivt idrettsår, planlegging og oppstart for 2018 er godt i gang og
vi håper på like bra oppslutning i det nye året. Vi må spesielt minne om noen spennende OL-dager som
kommer i februar, vil vi få vår først medaljevinner i OL ?
Tusen takk til alle som har bidratt med frivillig arbeid, slik at vi når de målene vi har satt oss. Spesielt takk
til sponsorer, annonsører og øvrige bidragsytere, uten dere hadde det ikke vært mulig for oss å drive
idrettslaget slik vi gjør. Vi gleder oss til å gjennomføre nok et spennende idrettsår sammen med dere alle.

Kolbu, 31.01.2018
Kai Henning Stensrud
Leder

May Britt Ryttersveen
Leder hyttekomite

Pål Andreas Hoel
Nestleder/web-ansvarlig

Lars Helge Furulund
Koordinator - fotball

Ann-Christin Snoen
Sekretær

Ane Dysthe
Leder barneidrettsgruppa

Elisabeth Storskogen
Økonomi 1

Thore Røisehagen Daarstad
Leder håndball

Hilde Solli
Økonomi 2

Jan Dagfinn Hovde
Leder friidrett

Maren Sofie Røise
Økonomi 3

Kathrine Olafsen
Leder hopp

Vigdis Lynne
Sportslig leder

Lars Ove Berge
Leder langrenn

Øyvind Nikkerud
Anleggsleder

Ole Bjørn Sveum
Koordinator - innebandy

Camilla Myrvold
Vara styret

Lene Slettum
Leder klatregruppa

Lars Helge Furulund
Vara styret

Årsberetning for barneidrettsgruppa 2017
Mange barn har vært aktive i sesongen som har gått, og denne påbegynte sesongen for 2017/2018. Forrige
sesong var det ca. 50 barn med, en del færre er det denne inneværende sesongen.
Aktivitetene som idrettskolen tilbyr skal være lystbetonte og være preget av lek, samtidig som vi har fokus
på å utvikle de motoriske ferdighetene til barna. Idrettsskolen legger opp til mange ulike aktiviteter ute og
inne bl.a. lek i sal, turn, ballaktiviteter, ski, skøyter, innebandy, klatring.
På den yngste gruppa er målet at barna skal føle seg trygge og få en positiv opplevelse av fysisk aktivitet.
Det er viktig for barna at de møter de samme voksne hver gang og at det har en fast oppstart og en fast
avslutning.
Den eldste gruppa kan være klare for noen flere utfordringer og møter litt andre aktiviteter.
Det ble ikke noen klubbrenn på mandager i 2017-sesongen, så idrettsskolen ble arrangert som vanlig på
Lund og KK. Skøyter ble prøvd ut blant de fleste, så vi fikk til en del uteaktivitet på tross av lite snø
Vannaktiviteten for idrettsskolen har de senere årene begrenset seg til en tur på Totenbadet, dette ble
også arrangert på tampen av vårsesongen. KK har betalt inngang og pizza for deltagerne på idrettsskolen.
Dette har vært en positiv opplevelse for barna og et godt alternativ til bassengtening (som har vært en
utfordring i forhold til sikkerhet og bassengleie). Sesongen ble avsluttet på Totenbadet med utdeling av
diplomer og premier,
Inneværende sesong startet opp etter høstferien i uke 41 med en felles oppstart for alle på Lund.
I år har vi prøvd å dele gruppene i 3 istedenfor i to, de to yngste årskullene har blitt delt, hvor de barna
som er født i 2012 har hatt treninger på mandager på KK-hytta, med to trenere fra idrettsslinja på Lena,
Malin Heimdahl og Tonje Barheim.
De aller yngste født i 2013 har hatt trening på onsdager de også med trenere fra idrettsslinja, Mina Sørum
og Elin Bergum. På denne gruppa var det dessverre bare 4 barn som var med, i tillegg var det noen 2014barn som var med litt innimellom. Selv om dette ble en liten gruppe har barna hatt det helt topp.
Den eldste gruppa med barn født 2010 og 2011 har holdt til på Lund med ca. 15 barn. Trenere her har vært
Pål Hoel, Katrine Olafsen og Ane Dyste Dewisme.
Siste trening før jul var alle gruppene med på en felles nissemarsj på KK-plassen. I år ble nissemarsjen
gjennomført med ski – med et vellykket resultat. Her ble det delt ut ca. 30 nissemedaljer til barna. Saft,
mandariner og pepperkaker ble også servert.
Avslutningsvis vil jeg takke alle trenere og andre som har bidratt til at barna våre har et aktivitetstilbud her
i Kolbukameratene.
Vi trenger flere aktive barn og flere trenere så ta gjerne kontakt om det skulle være av interesse.
10.01.2018 - Leder for barneidrettsgruppa i IL Kolbukameratene Ane Dyste Dewisme

Friidrett, IL Kolbukameratene
Aktivitet:
Søndag 8.oktober 2017 ble det arrangert merketaking for IDRETTSMERKET. Det var 5 aktive som deltok på
idrettsmerketaking. Alle 5 klarte merkekravene.
For å oppnå godkjent idrettsmerkeprøve, må merketakerne bestå en øvelse fra hver gruppe: trim,
spenst/presisjon, hurtighet, styrke og utholdenhet.
I løpet av sommersesongen var det en del fra klubben som deltok på lokale karusell løp.
Representasjon:
Jan Dagfinn Hovde deltok på kretsting i Oppland Friidrettskrets 24.april 2017.
Fra møtereferat: «Valgkomité: Jan Dagfin Hovde, IL Kolbukameratene. Styret gis fullmakt til å utnevne
ytterligere to medlemmer samt vararepresentant etter innspill fra klubbene».

Planer for 2018:
Friidrettsgruppa satser i 2018 på å motivere skolene v/rektor til å delta på Tinestafetten. Dette gjelder
Toten Montessori, Kolbu skole og Lena ungdomsskole. Tinestafetten 2018 går av stabelen 8.mai 2018.
Friidrettsgruppa vil også tilby praktisk hjelp i forbindelse med å legge til rette for at så mange som mulig fra
disse skolene kan delta på stafetten.

Årsberetning 2017 for klatregruppa
Klatregruppa sitt styre har også dette året bestått av Frode Rotabakk, Kjell Larsen og Lene Slettum.
Medlemsmassen har vært stabil, med noen nye tilskudd. Ekstra moro er det at vi også har tiltrukket oss
aktive medlemmer utenfor Kolbu.

I 2017 har vi hatt ukentlige klubb klatringer i klatreveggen på KK-plassen. Fremmøte på treningene har
vært bra, med ca 10-15 stykker innom klatreveggen. Det sosiale fellesskapet er viktig i klatregruppa. Noen
har med kaffe og kaker mens andre bare har med koppen sin. Når ungene har gjort seg ferdige med å
klatre, er det flere voksne som er ivrige på å utfordre seg selv, og ikke minst de andre voksne, i
klatreveggen. Også i år har værgudene vært snille med oss, og gjort det mulig å klatre ute til langt utpå
høsten. Nå i vinterhalvåret klatrer vi inne i Gjøvik Olympiske fjellhall. Vi har fortsatt tilbud om å delta på
Gjøvik klatreklubb sine treninger for barn, ungdom og de med funksjonsnedsettelse. Men det er ingen av
våre medlemmer som har valgt å benytte seg av dette tilbudet denne høsten.

Flere av våre aktive klatrere har i løpet av 2017 deltatt på Østlandscup. Dette er en uhøytidelig
klatrekonkurranse med fokus på mestring og klatreglede for barn/ungdom i alderen 6- 16 år. Her har
deltakerne representert KK på en god måte, og vi har i år laget oss klubbgensere for å kunne profilere KK
enda bedre når vi er ute på "oppdrag". På vårparten hadde vi også en deltaker på nasjonal samling for
klatrere med funksjonsnedsettelse. Vi synes det er positivt at klubben får vist seg frem også i slike
sammenhenger. Det tydeliggjør at vi driver med idrett for alle.

I forbindelse med Lena dagene, ble vi forespurt om å ha ansvar for bruskasseklatring i Lena sentrum. Dette
var en ny utfordring for oss, og vi gjorde oss noen nye erfaringer. Her måtte det bla gjøres en del ekstra
avklaringer i fht ansvarsforhold og sikkerhet. Aktiviteten var veldig populær, så pågangen av klatrere var
stor. Kampen om premien, var et rent internt KK- oppgjør mellom Ragnhild Bekken og Anna Slettum.
Førstnevnte stakk av med seieren med sine 25 bruskasser.

I høst arrangerte KK "Mesternes mester". Her deltok klatregruppa med en av øvelsene som deltagerne
måtte igjennom. Vi gjennomførte også Klatringens Dag samtidig. Vi har evaluert at det slo dårlig ut for oss
å slå disse to arrangementene sammen. Vi tenker derfor å gjøre dette annerledes neste år. Klatregruppa
hadde i høst planlagt overnattingstur til klatrefeltet i Etnedal. Turen ble dessverre avlyst pga dårlig vær.

Norges klatreforbund sitt reglement sier at for å kunne tilby organisert klatretrening, må man ha minst en
person som er godkjent klatreinstruktør (inne). Dette kravet har vi ikke oppfylt før nå i november. Da
gjennomførte klatregruppa sitt styre et todagers instruktørkurs, og vi er nå godkjente klatreinstruktører.
Godkjenningen gjør at vi også er kvalifiserte til å ha egne kurs for at folk skal kunne ta Brattkort. Dette er
en viktig kompetanseheving for klatregruppa, da behovet for voksentetthet er stort pga sikring. Målet er å
tilby første Brattkort kurs til våren.

Som i alle andre idretter, medfører det også litt dugnadsarbeid i klatregruppa. Her vil vi rose medlemmene
våre, som har vært positive til å bidra ved behov. Dette året har vi bla fått lagt tak over klatreveggen. Med
økt deltakelse på treningene, har vi også sett behovet for utvidelse av klatreveggen. Det er derfor lagt til
rette for å kunne klatre på baksiden av veggen. Litt papirarbeid hører også med i idretten. Klatregruppa sitt
styre har startet arbeidet med å utarbeide årshjul, rutiner og prosedyrer for aktiviteten. Dette sees i
sammenheng med KK sitt arbeid med en egen sportsplan. Det stilles også en del krav fra NKF.

Klatregruppa ser frem til et nytt og aktivt år, hvor det bla blir viktig å fortsette kompetansehevingen. Dette
gjelder både på instruktørsiden, men også i fht Brattkort kurs til medlemmene våre. Vi har også
forbedringspotensial i fht å samarbeide med andre grupper innad i klubben.

Årsberetning for 2017 Hopp
Sesong 2016/2017
Samarbeid med andre hopp klubber som Lensbygda og ØTS
Vi hadde sammen en Kick off i Karidalen med de klubbene med rundt 20 -25 møtte .
Vært aktive med å vært på hopp renn for å se Maren Lundby og vi var på kk plassen og så Maren på
storskjerm kampen om VM gull i februar 2017.
Aktive hoppere denne sesongen er
Harald Kjeldsberg, Harald Thirud ,Malin Olafsen Alm ,Margrethe Thirud og Nora Kristine Olafsen Alm
Sesongen har vært med lite snø og mye jobb for å prøve å få til noe hopping . Det har vært mest med inne
treninger på kk og ute i plast bakken der. Så mye moro har vi hatt det .
Trener har vært Tom Arne Sommerstad .
I april hadde vi avslutning på kk plassen .
Tom Arne ga seg som trener etter denne sesongen, det har ikke vært mulig å få noen til å ta over som
trener.
Vi har samarbeid med Lensbygda og har mulighet til å trene med dem på Vilberg og hoppe i lønneberget på
Raufoss på vinteren. Vi har ikke hatt noen aktive unger etter Tom Arne ga seg som trener.

Hopp leder
Kathrine Olafsen

Årsberetning for 2017 HÅNDBALL
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

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.

Mvh Hanne Ulsrud Bergum

Kolbu/KK Fotball 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.

Årsberetning Langrennsutvalget
2017 ble et år med mye god aktivitet i de ulike treningsgruppene på tross av store utfordringer når det
gjelder vær- og føreforhold. Skisesongen startet lovende med en flott familiesamling på Gålå og Wadahl
høyfjellshotell med over 40 deltakere. Det fortsatte med gode treningsforhold i Karidalen i de kommende
to-tre uker før mildværet satte en effektiv stopper for lokal skiaktivitet. Fellestreningene med
basisaktiviteter ble i hovedsak gjennomført på isdekket underlag på KK-plassen før det ble tilfredsstillende
forhold på Lygna. Vinter- og vårsesongen der all treningsaktivitet ble flyttet vekk fra KK-plassen pga.
løypeforholdene, førte til noe redusert deltakelse. At det heller ikke var mange dager med skiløyper på
åsen påvirker også den generelle skiaktiviteten i bygda. Mest uheldig, og bekymringsfullt, er at vi heller
ikke kunne gjennomføre ukentlige klubbrenn, da dette er den eneste reelle rekruteringsarenaen til
skisporten i Kolbu, så lenge det ikke et skiområder ved skolene, og løyper utenfor døra til der ungene bor.
Langrennsutvalget har bestått av Gunlaug Narum, Tor Martin Stensrud, Ole Christian Kvikstad, Merete
Narum, Maren Røise, Eskil Busch og Lars Ove Wangensteen Berge. Mot slutten av året ble også Hans
Kristian Huuse, som også er trener for gruppe A, tilsluttet LU – med hovedansvar for økonomi. Dette har
vært særdeles ønsket, og helt nødvendig. Hovedvekten i arbeidet til LU har vært lagt på ha tilstrekkelig og
engasjert trenerkapasitet med inspirerende treningsaktiviteter ukentlig, samlinger, samarbeid med andre
klubber og egne arrangementer. Gledelig er det at KK-rennet, i ny form med nye løyper og ny
rennledelse(Eskil Busch) er i støpeformen og planlagt til 18. februar. Rennet er tildelt Totenbankcup-status.
Det har blitt gjennomført månedlige utvalgsmøter unntatt mai og juli.
”Skipolitisk dokument 2016 – 2020” og innføring av Skiforbundets utviklingsmodell (SUM-modellen),
fortsetter. Vi har kommet et langt stykke på vei, spesielt mtp. på treningstilbudet til den enkelte aktive i
dagens treningsgrupper. Dyktige, engasjerte, og etter hvert skolerte, trenere sørger for at aktivitetene
tilfredsstiller SUM-målene og dagens standard. Fortsatt har vi betydelige utfordringer med å gi et godt nok
tilbud, og engasjere, et bredere lag av befolkingen, både mtp. alder, interesser og forutsetninger for å
delta.
I 2017 ble det gjennomført 2 klubbrenn inkl. Klubbmesterskapet som også i år måtte flyttes til Storbrenna.
Det har vært ca. 50 deltagere som har gjennomført ett eller flere renn. For sesongen 2017/18 har vi 4
treningsgrupper. Skileikgruppa: født 2010. Gruppe A: født 2008 og 2007. Gruppe B: født 2006 og 2007 og
Gruppe C: født 2005 og eldre. Klubben har to aktive eldre utøvere som gjennomfører sitt eget opplegg, i

regi av Håkon Kvam, Regionsprosjektet under Gjøvik- og Toten Langrenn og i samarbeid med Raufoss IL,
langrenn.
renere i 2016 ar v rt Knut ergum skil usc
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Gruppe A
Treningsåret startet opp ca. 15. oktober på KK med 16 ivrige barn. Fra høstferien hadde vi 2 treningsdager.
Mandager med barmarksaktiviteter på KK og rulleski i Karidalen på torsdager.
I desember startet skisesongen på Lynga og vi flyttet oss til KK når løyper ble kjørt i det nye anlegget.
Mandag er det kombinert trening med klubbrenn, og torsdager skitrening på KK.
I gruppa er det stor variasjon på ambisjonsnivå og ønsket om å gå skirenn, men skigleden er representert
hos alle! Ca. halvparten av gruppa går jevnlig skirenn, mens noen går færre renn og andre har valgt og ikke
gå renn.
Vi trenerne føler at å få barna i aktivitet er det viktigste. Deltakelse på turer er positivt, f.eks høsten tur til
Gålå.

Årets sesongavslutning for KK legges til Gålå helga etter påske, og vi håper også her på høy deltakelse.

Gruppe B
Etter jul 2017 har det i snitt vært en treningsgjeng med 6 jenter og 5 gutter. Fra oppstart høsten 2017 har
vi vært 9 ungdommer, 3 jenter og 5 gutter i alderen 10 og 11 år i tillegg til to trenere.
Etter jul når det etter hvert kom litt snø har vi fortsatt med basistrening på mandager og hatt mange fine
økter på ski på Lygna. Basis trening på ski har vært alt fra å stå framlengs, baklengs, på en og to ski. Vi har
hoppet, kjørt slalåm tauet hverandre. Hatt stafetter blant annet med kortstokk. Disse treningene har gjort
at vi ser stor framgang på balanse og koordinasjon. De har blitt så mye tøffere til å sette fart i
nedoverbakkene.
Skitreningene har stort sett foregått på Lygna og der har vi hatt gode forhold. I tillegg har vi hatt et par
turer på ski ut fra Torsætera.
På skirenn har det vært variert deltakelse, men på stafetter har vi hatt med mange deltakere. Det er en
aktiv, artig, kreativ, skravlete og engasjert gjeng. Spennet er stort, alt fra ekstremt konkurranseinstinkt,
middels konkurranseinstinkt til ikke konkurranseinstinkt i det hele tatt.
Høsten startet opp med barmarkstrening med løping, allsidighet og styrke med fokus på varierte aktiviteter
og lek. Denne treningen har vært på KK plassen og inne i gymsalen på Lund grendehus. I tillegg har vi i høst
startet opp et samarbeid med Raufoss og vi har trent sammen annenhver uke og dette har vært meget
positivt. Positivt både treningsmessig og sosialt. Sammen med Raufoss stiftes nye bekjentskaper og nye
relasjoner, i tillegg til at vi som trenere lærer mye av hverandre.

Da snøen kom trente vi på Lygna og da det kom enda mer snø har vi benyttet varierte traser i Kolbu i tillegg
til løypene på Raufoss.
Det er en meget sosial, trivelig og inkluderende gjeng med unger som er positive til trening. Det er stor
oppslutning på trening og det er en glede å kunne være trener for denne gjengen!
Gruppe C
Gruppa består av 10 ungdommer i alderen 13-15 år samt 3 trenere.
Treningsåret startet opp ca. 1. juni med rolige løpeturer på søndager.
Fra skolestart og frem til høstferien hadde vi 2 treningsdager. Onsdager en kombinert økt med løp
(spenst/hurtighet) og rulleski. Søndager var det langkjøring (varierte mellom løp og rulleski).
Fra høstferien til midten av november hadde vi 3 treningsdager. Mandag (intervall og styrke), onsdag
(rulleski/KK) og søndag (rolig langtur). I desember startet rennsesongen og det ble da slutt på
søndagstreninga. Som et supplement til egne treninger, har vi fått til et samarbeid med Raufoss sine 13-16
åringer om at vi kan delta på torsdagstreninger sammen med dem. Dette har vært en positiv opplevelse for
de som har ønsket å delta.
Etter nyttår har det vært styrketrening på torsdager i regi av fotball, noe mange av ungdommen i gr. C har
benyttet seg av. Samlet sett har vi i stor grad kunnet tilby 3 ukentlige treninger f.o.m høstferien.
Treningsoppmøtet har gjennom sesongen vært stigende. Det startet med et begrenset oppmøte på
sommerens søndagstreninger, økte betydelig på rulleskitreningene etter sommerferien og har vært veldig
bra etter høstferien. Det er sjelden vi er færre en 8 ungdommer på trening, og det synes vi trenerne er
veldig bra. På høstens treningssamling var vi også tilnærmet fulltallige. Miljøet og tonen blant
ungdommene er veldig bra på trening. Gruppa har hatt et svært begrenset frafall fra fjoråret, noe vi
trenerne setter stor pris på.
I gruppa er det stor variasjon på ambisjonsnivå og ønsket om å gå skirenn, men skigleden er representert
hos alle. Ca. halvparten av gruppa går jevnlig skirenn, mens noen går færre renn og andre har valgt og ikke
gå renn.
Vi trenerne føler at det sosiale er viktig i gruppa. Deltakelse på turer er veldig bra, jfr høsten tur til Gålå.
Årets høydepunkt for mange blir ungdomsbirken den 11.mars. Da leier vi oss en hytte og blir borte hele
helga (sammen med 12-åringene fra gr. B). På UB deltar også flere av de som til vanlig ikke deltar på renn.
Dette synes vi er kjempebra! Årets sesongavslutning legger vi til Gålå helga etter påske, og vi håper også
her på høy deltakelse.
Det er imidler d ere gode utøvere i vår langrennsgruppe og nedenfor følger resultatene fra de største og
viktigste rennene i sesongen:
Fler fra gruppe B og C har deltatt i ulike krets og regionsrenn.
Avslutning på sesongen
26. april ble det arrangert skiavslutning med premieutdeling på KKa. radis onen tro startet
arrangementet med l sbilder fra årets sesong satt sammen av Tor Martin Stensrud. Premieutdelingen i år
ble foretatt av klubbens fremste representant, og forbilde for våre unge aktive, Maren Lundby. Etter
premieutdelingen var det servering loddsalg og trekning. De fleste som har deltatt i ett eller fler av
klubbens tilbud gjennom vinteren tok del i seansen.

andrepokalen var det ere løpere som k empet om også i år. andrepokalen må ldeles tre ganger før den
be oldes l odel og eie og ldeles den utøveren som både kan vise l sportslig framgang sportslige
resultater deltakelse på klubbens treninger turer og andre arrangementer. llegg må vedkommende vise
god sportsånd samt framstå med god oppførsel og oldninger i forbindelse med klubbens arrangementer,
og under representasjon av klubben. Kort fortalt fremstå som et posi vt forbilde for klubbens øvrige
utøvere. rets suverene vinner ble åvard Kvam. Vi gratulerer!
20. april ble alle utøvere som har deltatt på klubbens treninger invitert til en sosial sammenkomst, med to
runder bo ling pi a og brus på øvik.
Vi vil takke alle som med sine små og store bidrag gjør at barn, ungdom og voksne i Kolbu har et variert og
godt aktivitetstilbud i vårt nærområde på vintertid. En spesiell takk til dere få som bruker det meste av
deres fritid til glede og inspirasjon for de mange. Enten de gjelder den gode og lekbetonte aktiviteten for
våre fleste aktive, de kalde lange dagene på et av de utallige skirenn eller de endeløse turene i maskin eller
på scooter for at vi alle skal kunne glede oss over trikkeskinner, OL-standard, eller den flotte
naturopplevelsen, her hos oss. En takk til de som deltar med ski på beina - små og store. Vi må også takke
våre sponsorer, grunneiere, sjåfører og bidragsytere som er med å gjøre dette mulig. Vi håper å kunne
fortsette. For å få til det er vi gjensidig avhengig av hverandre. Klarer vi å nå fram med effektene og
betydningen av dette vil vi kunne se lyst på framtiden – og det vil vi.
Et riktig godt nytt år.

Langrennsutvalget v/Lars Ove W. Berge

Årsberetning Tossdasstrimmen 2017
Tossdasstrimmen har lagt et nytt aktivt år bak seg, med flere nye deltakere. Vi har trent hver torsdag
gjennom hele året bortsett fra juli måned da vi hadde sommerferie. Stort sett er det en fast kjerne som
deltar hver uke, men vi har hatt flere innom underveis som deltar når det passer i forhold til jobb osv. At
flere deltar når de har mulighet synes vi er fint, og tilbudet skal være tilrettelagt slik at alle som har lyst til å
delta skal kunne bli med. I sommer så deltok vi på CC Løpet med en gjeng på 8-10 stk. Vi gjennomfører
som regel en rask gåtur som oppvarming før vi gjennomfører ei styrkeøkt av forskjellig slag enten inne eller
ute.
Tusen takk til Lene som har vært vår faste trener og motivator, og takk til alle andre som har stilt opp som
trenere når det har vært behov for det. Ikke minst takk til alle deltakerne som gjør at vi faktisk kan ha
dette tilbudet. Dere bidrar med både humor og moro som gjør at vi har lyst til å komme igjen uke etter
uke. Vi håper at mange nye har lyst til å bli med oss i 2018, og det er bare å møte opp når du har lyst.
Oversikt over tidspunkt og sted ligger på hjemmesida vår, under Voksentrim.
Der finner du også etter hvert oversikt over felles turer og aktiviteter som idrettslaget arrangerer.

Vigdis Lynne

Årsberetning friluftsgruppa:
Friluftsgruppa i KK har i år arrangert 3 ulike arrangementer i løpet av året.
I mars var det vintercamp på Hoelsætra. Da var det ca 20 som var med og overnattet ute under åpen
himmel. Dette har for noen blitt en tradisjon, men det for andre var en helt ny opplevelse. Også i år var det
å lage sin egen soveplass og ulike aktiviteter med truger, spikking og grilling populære innslag. Mange
tilbakemeldinger gjør at vi viderefører dette som en tradisjon.
Så kom sommeren og dermed tid for årets fjelltur. Denne gangen var det Spiterstulen som var vår base, og
der hadde vi vårt eget hus hvor vi sov. Årets mål var en brevandring på Eventyrisen, som er en del av
Svellnosbreen, og evt bestige Galdhøpiggen. Pga været ble det ingen som tok turen til Galdhøpiggen, men
vi fikk en flott bretur. Etter en bratt oppstigning kom vi til foten av breen hvor vi ble inndelt i grupper og
fikk på sikringsutstyr. Hver gruppe ble så tatt med på ulike utfordringer som bl.a å kunne bli firt ned i
bresprekker, bestige snøtårn og passere snøbroer. Etter endt tur var det tid for sosialt samvær, og det
klarte vi fint.
På søndagen dro mange av deltakerne opp til Galdhøpiggen klatrepark hvor de som ønsket det fikk utfolde
seg høyt og luftig over bakken. Også dette tiltaket er noe vi også vil ha i 2018, og da går turen til
Breisjøsætra i Alvdal Vestfjell.
Også i år arrangerte i postkassejakt på lodd nr 2, og det var mange som besøkte de 5 postkassene som var
satt opp på Bergsjøbrenna, Høverdalskampen, Narumssætra, Molstadbrenn og Vindflosætra. Flott at dette
kan være med å få folk ut og til å oppdage nye steder på åsen.

