
 

 

ÅRSBERETNING 2015 

 
Årsmøte på KK- hytta , møterommet 

onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 

 

Vår hovedsponsor:  



Saksliste årsmøte i I.L. Kolbukameratene 

 

1.  Godkjenning av stemmeberettigede 

2.  Godkjenne innkallingen, saksliste 

3.  Konstituering             

                 a. Valg av møteleder   

     b. Valg av referent    

     c. Valg av 2 til å undertegne protokoll   

 

4.  Behandle idrettslagets årsmelding 

5.  Behandle gruppenes årsmeldinger 

6.  Behandle idrettslagets regnskap for 2015 i revidert stand 

7.  Vedta organisasjonskart  

8.  Vedta ny lovnorm 

9.  Behandle innkomne forslag og saker 

10.  Fastsette kontingenten for 2016 

11.  Vedta idrettslagets budsjett for 2016 

 

12.  Valg 

13.  Avslutning 

 



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:   Lars Helge Furulund                                                                                                                                                                  

Anleggsleder:     Øyvind Nikkerud                                                 

Varamedlem:     Leif Bustebakke og Margrethe Rotabakk                                                                 

Web- ansvarlig,styremedlem:   Pål Andreas Hoel                                                                  

Utleie av KK- hytta:    Margrethe Rotabakk 

KKs undergrupper har hatt følgende sammensetning i 2015: 

Håndball:                                                                                                                                          

Leder:  Tore Daarstad                                                                                                                  

Ski hopp:                                                                                                                                             

Leder:   Kathrine Olafsen                                                                                                                

Ski langrenn:                                                                                                                                     

Leder:   Herlaug Overen                                                                                                                 

Fotball:                                                                                                                                             

Leder:   KKs representant Guro Nyhus                                                                                                        

Friidrett:                                                                                                                                           

Leder:   Rolf Mo                                                                                             

Barneidrettsgruppa:                                                                                                                        

Leder:  Lars Helge Furulund 

Hyttekomite:                                                                                                                                      

Leder:   Sigrun Daarstad 

Innebandy:                                                                                                                                

Kontaktperson:  Ole Bjørn Sveum  

 

Representasjon:                                                                                                                          

Kai Henning Stensrud:  Medlem av styret i Skreiahallene AS                                                                      

Kai Henning Stensrud:  Medlem av Østre Toten Idrettsråd                                                         

Jan Dagfinn Hovde:   Medlem av styret i Østre Toten Idrettspark AS                                                                                      

Kai Henning Stensrud:  Varamedlem i styret i Østre Toten Idrettspark AS                                                                 

Per Egil Lundhagebakken:   Leder av Østre Toten Idrettsråd                                                                                                                                    

Karsten Nyborg:   Revisor Østre Toten Idrettsråd                                                     

Karsten Nyborg:    Varamedlem kontrollkomité Oppland Idrettskrets 

 

 

 

 



IL Kolbukameratene har feiret sine 80 år i år. De  har vært et aktivt idretts- og møteår for IL 

Kolbukameratene. Hovedstyret har hatt 11 styremøter og behandlet ca 115 saker. 

 

Vi har hatt mange jubileumsaktiviteter. I friluftslivets år var fjellturen på uten tvil en suksess med 

rekordmange deltakere. En veldig sosial tur for alle uansett alder, erfaring og ferdigheter. 14. juni var det 

duket for åpning av Sæterjakta. Mange møtte opp på familiedagen på Hoelsætra. Enda flere deltok gjennom 

sommeren og høsten. Veldig mange klarte å finne alle 19 sætre og fikk en t-skjorte som bevis. Det har vært 

veldig artig å se at så mange ville delta på jubileumsarrangementet. 19. september var det duket for den 

tradisjonelle aktivitetsdagen med mange aktiviteter rundt om på KK-plassen. Den flotte klatreveggen sto 

klar for åpning og var like populær hos store som små. Det var storkamp Kolbu/KK – Orkla på Kolbu 

samme dag og i den anledning var vi så heldig å få Nils Arne Eggen på besøk med foredraget ”godfot”.  

Dagen ble med avsluttet med jubileumsfest med god mat og overrekkelse av æresmedlemskap til flere 

ildsjeler. Vi er stolte av å ha Kai Henning Stensrud, Vigdis Lynne, Harriet Stensrud og  Maren Lundby som 

æresmedlemmer. Takk til alle som har deltatt gjennom ett år med feiring av bursdagsbarnet. Det er mange 

timers dugnadsinnsats for å få det til, så takk til alle som gjorde dette året til en liten folkefest. Og med så 

mange som deltok og besøkte våre arrangementer så ble det en flott 80-årsfest. Tusen takk til alle, og takk 

for all oppmerksomhet og gaver. 

”Pensjonisten” har vel aldri vært så moderne og aktiv som den er nå. Hytta har fått et ansiktsløft. Kjelleren 

og kjøkkenet er klart. Uteområdet er også utbedret så det er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Til neste år 

står salen og et takskifte for tur. Vi er heldig og glade for at vi har en god hovedsponsor i Totens Sparebank. 

Vi er glade for at de ser verdien i å støtte et idrettslag "litt utpå bygda" når store og tunge investeringer i 

anlegg er nødvendig.  Totens Sparebank har vært sjenerøse og bevilget IL Kolbukameratene 200.000,- 

kroner til den pågående renoveringen av sportshytta. Vi er stolte av å ha en hovedsponsor som stiller opp på 

denne måten. Vi retter også en stor takk til Guttorm Mastad som har spandert på oss nytt rekkverk i trappa 

ute opp til verandaen på sportshytta. 

Året avsluttes med verdenscup med tre hoppere i verdensklassen. Vi er stolte av å ha Maren Lundby, 

Kenneth Gangnes og Fredrik Bjerkeengen i våre rekker. Tenk at lille Kolbu og Kolbukameratene skulle få 

”gull, sølv og bronse” på en og samme helg i verdenscup renn. Det er et resultat av hard, grundig og 

tålmodig jobbing over lang tid. For å få til et slikt resultat er en avhengig av voksne som holder skuta stødig. 

Vi har en historie med mange ildsjeler og vi har mange som er aktive i dag. Dette er vi veldig glade for. De 

tilrettelegger for at alle barn og unge skal få delta i våre aktiviteter uansett ferdigheter. Det skapes et 

fellesskap og engasjement som en skal leite lenge etter.  Samtidig som klubben gjør det de kan for å hjelpe 

de som virkelig ønsker å satse på idretten utover det å ha det som fritidsaktivitet. 

I Kolbukameratene er det mange voksne som er i sving hele tida for å ha et godt idrettslag for ungene i 

bygda. Vi er heldige som har dere alle sammen. 

Økonomien i klubben er god takket være sponsorer og dugnadsånden i laget og bygda. Dette er vi glade for 

da det gjør oss i stand til å investere i anlegg og utstyr for å tilrettelegge for aktiviteten. Vi prøver alltid å 

tilrettelegge for dagens aktivitetsnivå og vi gleder oss over at vi har mulighet til å utvikle den så godt det lar 

seg gjøre samt at vi har mulighet til satse på nye aktiviteter som kan gjøre at spesielt unger har lyst til å være 

med i idrettslaget. Vi ønsker velkommen alle som har lyst til å bidra eller starte opp ny aktivitet. Vi prøver 

samtidig å tilrettelegge for aktivitet tilpasset voksne. Vi håper inntektene vil holde seg på samme nivå som i 

år så vi kan videreutvikle tilbudet vi har. Mye av pengene vi hadde i bakhånd er nå brukt på renoveringen av 

hytta men vi vil få tilbake litt gjennom spillemidler.  



Vi har et tett samarbeid med Kolbu IL og vi gjennomfører fellesmøter så ofte det er behov. Oppgaven med å 

få et tettere samarbeid er kontinuerlig men vi mener vi er på rett spor. I tillegg til aktivitetene, samarbeider 

vi nå tettere angående dugnader og inntektsbringende tiltak som basarlotteri og enjoykort.  

Medlemstallet pr 31. desember 2015 er 730 og ved siste idrettsregistrering hadde vi ca 350 aktive 

medlemmer, dvs. alle som er med på en eller annen aktivitet i klubben og alle som gjør en innsats for at 

klubben skal kunne tilby de aktivitetene vi gjør. Vi er glade for at vi har mange aktive.  Men skal heller ikke 

glemme alle våre støttemedlemmer som gir store bidrag slik at vi kan opprettholde aktiviteten vi har, både 

blant unger og voksne. Vi ser gjerne at flere ønsker å være medlemmer, både aktive og støttende. 

Velkommen er dere alle!  

Med alle fritidstilbud som finnes rundt omkring i dag er det til tider vanskelig å opprettholde stor aktivitet 

”over hele fjøla”. Vi har ei lita gruppe med innebandy som ligger litt i dvale for tida men som nok vil vokse 

seg større. Men vi er glade for at det er et tilbud for de som ønsker å være aktive med innebandy. For de 5 

aktive har vært et samarbeid med Raufoss i sesongen 14/15. Vi ønsker velkommen alle som har lyst til å ta 

kølla fatt og være med på innebandy. 

Gjensidigestiftelsen har bevilget 188.800,- kroner til prosjektet "UTE med KK året rundt". Kan ikke annet 

enn å si tusen takk til Gjensidigestiftelsen, vi er utrolig takknemmelige for bidraget. Vårt fellesmål for alle 

aktivitetene er at det skal være UTE, lavterskel, åpent for ALLE, gi gode naturopplevelser både for unge og 

gamle, skape ett godt felleskap i klubben og bygda og få folk opp av sofa´n noe som gir bedre helse både 

fysisk og psykisk. Følg med på vår hjemmeside, så vil dere finne informasjon om hvilke prosjekter som 

settes i gang og når de vil bli gjennomført.Vi har en målsetning om at "UTE med KK året rundt" skal bli en 

årlig tradisjon med varierte aktiviteter og turmål. 

            Styret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsberetning for håndball 

 

Håndballen mister for hvert år spillere og lag må trekke seg. Kolbu/Kk Håndball har denne sesongen 3 lag. 

J8, j10 og j12.  Jenter 8 har i høst fått noen nye spillere og har nå i siste serierunde før jul, spilt med 2 lag.  

Kolbu/KK Håndball hadde sitt årsmøte på KK 16. juni 2015 . Vi har siste år hatt 5 styremøter. 

Styret før årsmøte:    Leder Laila Nedrud 

                                  N.leder   Tore Daarstad 

                                  Kasserer  Trond Are Haugen 

                                  Sekretær  Ann-Merethe Nyberg 

                                  Styremedl.  Nina Bøe Tajet 

                                  Styremdl.  Jan Erik Skogli 

Etter årsmøte 16. juni: Leder  Tore Daarstad 

                                     Kasserer  Ann-Merethe Nyberg 

 

 

Få spillere gir få foreldre til verv og trener/lagleder jobber. Kolbu/kk Håndball sitt mål for neste sesong, må 

være å beholde de lagene vi har og få på plass et fullt styre. 

Sammen med de andre håndballklubbene i Østre Toten har vi i høst, hatt to oppstarts-kvelder for 1. 

klassinger. Vi klarte ikke å samle mange nok, til at det er aktuellt å prøve å starte nytt Kolbu lag i år. 

J8 

Jenter 8 år er nå i høst 10 spillere og har de siste kampene stillt med 2 lag. De spiller i Isbjørnserien og har i 

tillegg deltatt i TotenTeddy-cupen på Raufoss i April og Isbjørnkøppen i Totenhallen nå i Oktober. 

Trenere er Trond og Inger Kleiven, lagleder Katrine Olafsen 

J10 

Jenter 10 år spiller i Aktivitetsserien. De er 7 jenter. Utover serien deltok de i Yngres-cup på Elverum i April 

og på Starum-cup i August. 

Trenere er Hege Holte og Camilla Ensrud, lagleder Annette Sommerstad 

J12 

Jenter 12 år er 10 spillere og spiller i Regionserien. De deltok også i Yngres-cup på Elverum og Starum-cup 

Trener Elin Nicolaysen, lagleder Laila Nedrud 

Hele Håndballgruppa reiste 28. November til Fjellhallen og heiet på Norge i Møbelringen-cup. En stor 

opplevelse for mange håndballjenter. 

Ved årsmøte i juni, ble det bestemt å legge økonomien/regnskapet i Håndballgruppa inn under hovedlaga 

 

Leder. 

 



 

Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen   
 

Fotballsesongen 2015 er snart omme og vi kan se tilbake på et aktivt fotballår både i barne- og 

ungdomsfotballen i Kolbu/KK. Dette takket være en god innsats fra våre aktive utøvere, fra trenere og 

oppmenn og fra alle andre frivillige mannskaper som legger til rette for og gjør det mulig å kunne tilby 

tilfredsstillende utstyr og anlegg for våre utøvere.   

For å kunne opprettholde den aktiviteten vi p.t. har i barne- og ungdomsfotballen er det nødvendig at vi får 

inn nye krefter i klubben. Forhåpentligvis klarer klubben å engasjere flere som ønsker å gjøre en jobb rundt 

fotballen i Kolbu/KK det kommende året.   

 

Barne og Ungdomsfotballen : 

I år har vi i alt aktivisert 7 årsklasser for gutter og 3 årsklasser for jenter i barnefotballen. 

Lagene i barnefotballen har deltatt på mange turneringer gjennom sesongen, vårcup i totenhallen ble avlyst i 

år og da ble sesongen startet med cup på Gran Idrettspark, videre var det mange lag som var med på  

Reinsvollturneringen, 3v3 på Lena, Otta cup, Knøttiaden, og sist men ikke minst den årlige tradisjonelle 

Fåbergturneringen. I år så deltar 2003, 2004 og 2009 lagene på Romjulscup i Raufosshallen.   

 

Gutter 16 samarbeid mellom FK.Toten og Kolbu/KK Fotball sesongen 2015. 

 

For første gang i historien har FK. Toten og Kolbu/KK hatt samarbeide på gutter og juniorer. Det var lenge 

uklart om vi fikk lov til å samarbeide, men til slutt seiret fornuften og Indre Østland Fotballkrets godtok at vi 

kunne samarbeide. Utfordringen var at vi spesielt på gutt hadde mange spillere og da bestemte de i første 

omgang at den klubben med færrest spillere måtte spille på lag 2.  Heldigvis som sagt seiret fornuften. 

Guttelaget begynte å trene 2 ganger i uka fra midten av oktober. Det var Cato Fjeld og Hans Chr 

Møllerhagen som tok ansvaret for treningen fram til nyttår. Alle trente i sammen og vi  deltok på 

Raufossturneringen med alle sammen i romjula. 

Over  nyttår delte vi lagene inn i to grupper. På gruppe 1 ble det Pål Tallerud og Håkon  Svellet som hadde 

ansvaret. På gruppe 2 Cato Fjeld og Hans Chr. Møllerhagen. 

Gruppe 1 trente 4 dager i uka, mens gruppe 2 trente 3 ganger. Opplegget og alt fungerte meget bra rundt 

gutt, god dialog mellom trenere spillere og foresatte. Dette vart ett godt eksempel på åssen ett samarbeide 

kan fungere. Alle både på nivå 1 og nivå 2 var fornøyde. Lag  1 klarte ikke å kvalifisere seg til elite, men 1. 

div. vart ett greit nivå. Laget kom på 3 plass i 1. divisjon, og med litt mer flaks/dyktighet kunne de ha vunnet 

serien. 

 

Lag 2 spilte i 2. divisjon og det ble mange tette og jevne kamper selv om vi tapte de fleste.  Vi fokuserte på 

sportslig framgang og det sosiale, dette klarte vi. 



 

Høydepunktet for året ble da vi alle reiset til Danmark og Skaw cup. 

Der hadde vi vært offensive og melde på lag 1 til elite. Vi var nok noe skeptiske ( i alle fall noen av oss), 

men det viste seg at Pål Tallerud og Håkon Svellet sine spillere stod med glans. Laget spilte bronsefinale 

mot Hødd i en kamp som blir husket av stiv kuling og ikke noe særlig fint spill. Vi tapte kampen, men 4. 

plass i elite står det respekt av.   

Lag 2, gjorde også sine saker bra, tross 2 tap og en seier over Gresvik. 

 

Ellers var vi med på Otta cup. Denne turneringen tok vi som ei avslutningsturnering og la vekt på det 

sosiale. Vi stilte med 4 i alt. 

Til slutt vil jeg si at dette samarbeidet fungerte meget bra. Guttene har utviklet seg mye på dette året. Håper 

alle fortsetter med fotball også i sesongen 2016. 

 

Lag 1: Trener: Pål Tallerud, Håkons Svellet. Oppmann: Jens Kr. Ulsrud 

Lag 2: Trener: Cato Fjeld, Hans Chr. Møllerhagen, Oppmenn: Torild Nordengen, Jan Kr. Hoel 

De som har deltatt på årets samarbeidslag fra Kolbu/KK er følgende spillere: Simen Kværn, Pål Ringen, 

Emil Nerseth, Harald Ringen, Bendik J. Hoel, Christian B. Nilsen, Amund Møllerhagen, Torgeir Auråen, 

Mikkel S. Ensrud, Elias Hoel og Kristofer Ramsberg. 

 

Samarbeidslaget på Junior som vant Skawcup 2015. 



Oppsummering fra lagene : 

 

Gutter/Jenter 2009 har hatt en fantastisk og morsom sesong der vi har vært med på flere turneringer og spilt i 

3v3 inne i ballbinger som var nytt av året. Vi har vært med på cuper på Gran, Reinsvoll, Lena, Fåberg og 

Knøttiaden som gikk på Gjøvik, Vi arrangerte den ene runden i 3v3 turneringen på Kolbu Idrettsplass, dette 

var et flott arrangement som vi klarte å gjennomføre på god måte med hjelp av forldre på laget, takk til de 

som stillte opp og som gjorde at vi fikk til dette, vil å takke de flinke klubbdommerne som stillte opp og 

gjorde en kjempeflott jobb og HC som speaker. Nå er snart året omme men vi har igjen en cup og det er 

romjulscup i Raufoss storhall. Trener for dette laget har vært Peik Solberg som måtte gi seg etter 

vårsesongen p.g.a skole men da fikk vi med  Anne Lynne i høstsesongen, oppmann har vært Frode Prøven. 

Spiller på laget denne sesongen har vært : Per Lynne Degvold, Jonas Stikbakke, Jacob Nerseth Prøven, ( 

Perik solberg Trener ), Linus Bustebakke, Henrik Sveum, Sebastian Nyhus, Martine Gran Bjerkeengen, 

Trym Dahl Ensrud, Martin Uksrud Bergum, Ivar Farstad, Andreas Narum Furulund og Tobias Busch-

Soberg. 

Til slutt vil jeg få takke alle sammen for en kjempeflott sesong og ønsker alle velkommen til ny sesong når 

den tid kommer. 

 

 

Kolbu/KK G/J 07 har deltatt på Vårcup på Gran, Reinsvollturneringen og Moelven cup. Har mange spillere, 

men med ujevnt oppmøte. Laget har utviklet seg og fokus på å sentre ball har hvert suksess.  

Trenere er: Per Ivar Bekkelund/Raza Dranguzyte.  Oppmann: Guro Nyhus 

 

Fotball gutter født 2006 sesongen 2015 

Det har vært totalt 19 gutter som har deltatt. Vi har trent to ganger pr uke i tillegg til kamper. Fokus i trening 

har vært på å trene basisferdigheter; balanse, koordinasjon, hurtighet, spenst. All trening har vært med mest 

mulig med ball, bevegelse og å unngå at ungene står mye i  kø. 

Det har vært en aktiv og positiv gjeng med gutter! De er glade i å sparke fotball, trene og ha det artig 

sammen. I år har vi blitt flinkere til å sentre pasninger, løfte blikket og finne medspillere. Kort sagt bedre til 

å spille sammen som et lag J. Vi har  8 - 9 gutter som rullerer på hvem som er keeper og ellers må de alle 

prøve seg på ulike spilleplasser.  

Av turneringer har vi deltatt på Gran, Fåberg, Reinsvoll og 3X3 turneringen på Lena. 

Takk til oppmenn: Jan Kristian, Line, Tore og Jorann. 



Fotball gutter 2004                                                                                                               

Lagledere:                   

 Elisabet Storskogen    (trener) 

 Geir Molstadkroken    (trener) 

 Jan Simen Holthe        (oppmann) 

 Kenneth Tandsæther (oppmann) 

 Ola Bergum                  (hjelpetrener) 

 Hanne Ulsrud Bergum (foreldrekontakt) 

Spillere: 

 13 spillere som har deltatt i sesongen. Vi har en ny spiller som har kommet til på høsten. 

Deltagelse Cup og seriespill: 

 2 sju`er lag i kretsserien 

 Vårcup på Gran 

 Reinsvollturnering 

 Faabergturnering 

 3v3 turnering Øtip 

 

 

Oppsummering 

Vi har kjørt treninger sammen med gutter 10. Gutter10 har også hospitert på våres 2 lag. 

Ellers har vi også et samarbeid med gutter 12. Dette med hospitering av våres gutter i serien og på cuper. På 

høstsesongen har vi hatt noen fellestreninger som vi håper utvikler seg videre. 

Noen spillere har også fått prøvd seg som klubbdommere. 

 

 

Styret har gjennomført 5 møter i sesongen 2015. 

 

Fotballgruppa har i år bestått av: 

 

Leder:         Frode Prøven 

Økonomi:      Elisabet Storskogen 

Sekretær:      Guro Nyhus      

Dommerkontakt:        Terje Stensrud 

Materialforvalter:     Simen Holthe   

Dugnadsansvarlig:      Jo Hoel 

Styremedlem:       Frank Nyhuus         

 

ÅRSKLASSE   TRENER      OPPMANN 

 

Gutter/Jenter 6 Peik Solberg   Frode Prøven 

Gutter /jenter 7 Per Ivar Bekkelund    Guro Nyhus   

Gutter 8    Jøran Bakke      Ole Kristian Kvikstad         

Jenter 8     Sigrun Aske Daarstad    Trond Kleiven   

Gutter 9     Bjørn Roar Løkken  Jorann Eriksen 

   Merete Narum   Jan Kristian Hoel 

 

Gutter 10     Arild Tajet      Ole B. Sveum 

Jenter 10      Terje Lundby     Tore Daarstad 

Gutter 11      Elisabeth Storskogen   Simen Holthe 

   Geir molstadkroken    Kenneth Tandsether 

Jenter 11  Anne C. Heggheim    Hanne Røstøen 

Gutter 12     Erik Gran      Irene Hansen 

       Martin Bjerkengen    Heidi Nordengen 

    Jan Kristian Hoel 



Hva har skjedd og hva har vi gjort i sesongen 2015 ?   

 

Klubbdommerkurs: 

 

Det ble i år arrangert klubbdommerkurs på KK for å lære deltakerne å forstå reglene i fotball, det var 2003 

og 2004 spiller som gjennomførte det sammen med noen foreldre.dette er obligatorisk for å kunne dømme 

kamper for klubben i barnefotballen. Kursansvarlig var Terje Stensrud.   

 

Tine Fotballskole: 

I år er det 15. året det er arrangert fotballskole. I år var arrangementet lagt til KK - plassen. Årets deltakelse 

var omtrent på samme nivå som i fjor, dvs. mellom 70-80 deltakere. Takk til alle som deltok denne helgen. 

Fotballskole lokalt er noe våre barn husker lenge.   

 

Fotballavslutning: 

 

Fotballavslutningen ble i år gjennomført på Lund Grendehus den 28. oktober. Fotballgruppa spanderte frukt 

og brus på utøverne. Alle foresatte hadde fått i oppgave å ta med smørbrød og kaker. I år ble premiene utdelt 

av Espen Myrvold og Michael Urrang fra A-laget. 

  

 

Dugnader: 

 

Vi har i år hatt en vårdugnad og en høstdugnad. På vårdugnaden klargjorde vi alle baner og pusset opp til 

seriestart.   

Kioskdrift: 

Ansvarlig for kioskdrift har i sesongen 2015 vært Trude Børthus på KK og Jeanett Bakke på Kolbu. Dette 

gir oss en ekstra inntektskilde. Takk til dere som har bidratt her.   

Til slutt vil fotballgruppa benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til denne meget flotte og aktive 

sesongen. Det er mange å takke.  Vi takker også i år våre hovedstyrer Kolbu IL og IL. Kolbukameratene  

som har vært positive og har bistått oss med bra hjelp. Ellers må vi takke alle våre sponsorer som har støttet 

oss i 2015. Se på hjemmesiden hvem disse er. 

Vil også få takke alle trenere, oppmenn, klubbdommere og foreldre som stiller opp for at vi skal få 

gjennomført alle de aktiviteter som er bestemt gjennom klubbene, uten dere så hadde vi ikke kunne drevet 

med all denne aktivivteten. STÅ PÅ VIDERE ALLE SAMMEN FOR AT KLUBBENE I VÅRE HJERTER 

FORTSATT KAN HA SÅ STOR AKTIVITET. 

 

Mvh. Fotballgruppa   

Frode Prøven, leder 

 

 

Årsberetning for barneidrettsgruppa 

 

Sesongen 2014/2015 har vært et aktivt år i barneidrettsgruppa, vi har hatt mange ivrige barn på hver trening 

både på vårparten og nå i 2015/2016 sesongen. 

Vi deler fortsatt barna i to grupper, gruppe A fire- og femåringer og gruppe B seks- og sjuåringer. I denne 

sesongen var det 31 registrerte barn i gruppe A og 22 barn i gruppe B. For den påbegynte sesongen har 

antallet med barn økt noe og vi har 24 barn i gruppe A og 21 i gruppe B. De faste trenerne i gruppe A har 

vært Hilde Kvikstad og Ane Dyste Dewisme. For gruppe B har det vært Lars Helge Narum Furulund. I 

tillegg har Rolf Mo vært innleid ekspert hjelp ved noen treninger. 



Treningsformene vi har vært innom er turn, orientering, håndball, fotball, svømming/vannaktiviteter, 

skøyter, ski og bevegelse til musikk.  For gruppa har vi som mål å gjennomføre treningene med en 

innledning – hoveddel og avslutning, treningene skal være lekbetont slik at alle skal føle mestring og ha 

følelsen av å ha lært noe nytt, samtidig som alle har fått noen utfordringer og tøyd grenser i løpet av 

treningene. Den første treningen hadde vi bli-kjent leker ute på Kolbuskolen med begge gruppene samlet, 

her hadde Rolf Mo regien og mange fine aktiviteter ble gjennomført. Resten av treningene har vi delt oss på 

KK-hytta, gymsalen på Lund og Kolbuskolen. Siste trening før jul hadde vi Nissemarsj på Kolbuskole med 

forskjellige poster og aktiviteter, her fikk også mindre søsken være med. Totalt var det 74stk som fikk 

deltakermedalje! Sommeravslutningen brukte vi igjen Tallodden på Kapp, hvor vi grillet pølser og hadde 

forskjellige aktiviteter for store og små.  

Nytt av året var at vi hver gruppe var med hoppgruppa en gang hver for å prøve seg inne med hoppteknikk 

og avsluttet med miniski i hoppbakken på KK-plassen. Håndball aktivitetene hadde Unni Dyste på Kolbu 

skolen regien for, totalt fire treninger fordelt på begge gruppene. Vannaktiviteter i vår ble etter noe fram og 

tilbake en «klubbkveld» på Toten Badet, KK betalte inngang inkl. drikke og pizza til alle deltagere på 

Idrettsskolen. De hadde med seg en foresatt og vi tok virkelig over badeland en helt vanlig mandagsefta i 

mars. Langrennsgruppa arrangerer klubbrenn som sin del av Idrettsskolen og har igjen oppstart i januar. 

Vinteren 2015 var noe snøfattig slik at det ikke ble så mange klubbrenn som planlagt, som erstatning for 

disse hadde Rolf og Lars Helge alternative fellestreninger på Kolbuskolen, både med skilek, aking og andre 

aktiviteter. Vi håper på en snørik vinter i 2015/2016 slik at klubrennene blir som planlagt.  

Avslutningsvis vil jeg takke hver enkelt som har hjulpet til på treninger, trenere, idrettsutvalget og styret for 

hjelp og støtte gjennom året. Trenere og engasjerte personer fra de forskjellige gruppene eller utenfor 

idrettslaget som ønsker å bruke idrettsskolen til å reklamere for sin idrett er velkomne til å ta kontakt!  

Leder for barneidretten på KK, 

Lars Helge Narum Furulund 

 

Årsberetning for hopp 

Barnehoppgruppa har også i 2015 hatt mye aktivitet. Gruppa er veldig heldig å ha Tom Arne Sommerstad 

som trener. Det er spennende varierte og sosiale treninger.  I sommer har  helårsbakken Vært åpen på de to 

aktivitets dagene kk  har arrangert , her var det mange unger som synes dette var gøy ,så mye aktivitet var 

det . 

 

Dette har vært aktivitetene i 2015 : 

Vår/Vinter 2014 

- Innetrening på KK-Hytta frem til snøen kom i slutten av Januar.  

- Når det ble snø, trening i Slettumsbakken , der ble det trening ett par ganger  da det ble  mildt og 

snøen forsvant.  

- Bedre forhold på raufoss på vårparten,  trente der sammen med LSK  , ØTS-Hopp og Raufoss .  

- Deltok på Karusellrenn i Kolbjørnrud bakken og på Raufoss.  

- Deltok på samling  og renn  med alle fra Oppland og Hedmark på Raufoss den 22 februar. 

- Deltok på Fredrik  lekene på Raufoss  den 26 mars. 



Høst 2015 

- Ukentlig treninger både inne og ute i helårsbakken. Tirsdager fra 18-20 

- Trond Lundby  er med å hjelper Tom Arne med treningen.  

- Hoppmønstring lørdag 24 oktober  der vi inviterte hopp gruppene  I nærmiljøet. Øts,  Lensbygda og 

Raufoss  . 

- Det er blitt ett samarbeid  med de andre klubbene ang telenor Karusellrenn. Vi i  Kolbukameratene 

skal arrangere  ett renn 23 februar 2016 I Slettumsbakken.  

 

Det har blitt gjennomført dugnad i Slettumsbakken. Gruppa er dessverre  liten og vi ønsker oss veldig flere 

som har lyst til å være med på hopping.  Barn og foreldre har det veldig hyggelig og sosialt på 

tirsdagskveldene.   

KK har mye hopputstyr til utlån, så det er ikke nødvendig med store utstyrsinvesteringer for å være med på 

skihopping i KK. 

Barna som er med er fra 4-10 år. De har i løpet av høsten blitt veldig flinke og alle gleder seg nå til snøen 

kommer.  

Barnehoppgruppa 

 

Årsberetning for langrenn 
 

Året 2015 nærmer seg slutten og det er tid for å skrive årsberetning for langrennssesongen 2014/2015. Et år 

som også i år har vært meget bra sportslig sett for langrennsgruppa i KK! 

Året har vært preget av stor aktivitet blant alle våre utøvere, trenere og utvalgsmedlemmer.   

Langrennsutvalget har i 2015 fått to nye personer inn samtidig som to har gått ut.  Vi har fått på plass en ny 

person som har ansvar for lys i anlegget og speaker-/tidtakerbua.  I tillegg har vi fått en person til å ta 

ansvaret for alt det tekniske utstyret vi bruker ifbm lyd og tidtaking.  Det har blitt gjennomført 9 

utvalgsmøter dette året.   

 

I 2015 har vi gjennomført 5 klubbrenn inkl. klubbmesterskapet, og vi har også i år hatt rundt 150 deltagere 

som har gått ett eller flere renn.  Skigruppa er delt inn i tre grupper, og i sesongen 2014/2015 var gruppe A 

for barn født i 2005-2007, gruppe B for barn født i 2003-2004 og gruppe C for de som er født i 2002 og 

tidligere. Gruppe A har hatt 18 utøvere, gruppe B har hatt 14 utøvere og gruppe C har hatt 6 utøvere.   

Klubbmesterskap ble i år arrangert på Storbrenna pga manglende snø på KK. Det var meget bra oppmøte på 

arrangementet og 74 personer deltok i klubbmesterskapet.  Etterpå var det bålkos og grilling av pølser i det 

fine vinterværet.  Det ble kåret 10 klubbmestere i klassene 11 år og opp til og med senior. 

Årets KK-renn ble arrangert lørdag 14. februar med 120 utøvere på startstreken.  Dessverre for oss var det 

cuprenn i Valdres dagen etter, og vi fikk derfor mange færre løpere enn vi tidligere har pleid å få.  Det ble 

også i år et flott og prikkfritt arrangement takket være en super dugnadsgjeng med kolbuinger!  Det ble 

mange dugnadskvelder i forkant for å kjøre og spa snø ut i løypetrasèen.  Tusen takk alle sammen!    

Sportslig oppsummering av sesongen 2014/2015 

 

I helga 21. november til 23. desember i fjor reiste 50 kolbuinger til fjells for å delta på skisamling.  Stedet 

var Rustad Hotell og Fjellstue på Sjusjøen.  Det ble trening i Natrudstilen skiarena på fredagskvelden og de 

tre andre øktene tok vi på Nordseter.  Her var det fine løyper innover fjellveiene. 

Skisesongen 2014-2015 har vært sportslig og sosialt meget bra.  49 barn og ungdommer har representert 

klubben på junior-NM, krets-, sone- og landsrenn.  Det har totalt vært 239 rennstarter fordelt på 36 renn inkl. 

noen stafetter for våre utøvere. 



Blant årets beste prestasjoner må nevnes Kristian Røise sin meget gode 12. plass i sprint fristil i NM for 

juniorer på Nes.  

 

Håvard Kvam fikk også i år en meget god sesong og gjentok bragden fra i fjor og ble kretsmester.  Denne 

gangen i klasse gutter 14 år i klassisk fellesstart og i sprint.  I tillegg ble han nummer to i klassisk.  Håvard 

vant også Ungdommens Holmenkollrenn i fristil, samt ble nummer fem i klassisk.  I tillegg til dette vant han 

også Totenbankcup’n og Tour de Hedmarken.   

 

Simen Sethne, Sivert Bakkelund og Håvard Kvam gikk dessuten stafett i Oslo Skifestival og stakk av gårde 

med seieren i G14.  De gjentok dermed suksessen fra to år tidligere da de vant stafetten som tolvåringer. 

Martinius K. Gran, Petter Sommerstad og Sindre S. Overen i klasse G12 stilte også stafettlag. Dette laget 

oppnådde 152. plass. 

 

Det er imidlertid flere gode utøvere i vår langrennsgruppe og nedenfor følger resultatene fra de største og 

viktigste rennene i sesongen: 

 

KM Oppland skikrets 

 G13: Tobias Ramsberg nr 14 i fristil, nr 12 i klassisk og nr 4 i sprint 

 G14: HåvardKvam nr 2 i fristil, nr 1 i klassisk og nr 1 i sprint, Simen Sethne nr 5 i fristil, nr 3 i klassisk 

og nr 2 i sprint, Sivert Tallerud Bakkelund nr 10 i klassisk 

 G16: Kristoffer Ramsberg nr 4 i fristil, nr 4 i klassisk og nr 5 i sprint 

 

NM Junior 

 M18: Kristian Røise nr 12 i fristil sprint, samt nr 50 på Opplands 5. lag i stafetten. 

 

Ungdommens Holmenkollrenn (klassisk lørdag og fristil søndag) 

 G13: Tobias Ramsberg nr 57 og nr 84 

 G14: Håvard Kvam nr 5 og nr 1, Simen Sethne nr 12 og nr 27, Sivert Tallerud Bakkelund nr 54 og nr 61 

 

Ungdomsbirken 

 G12: Karsten Grønnerud nr 172, Sindre S. Overen nr 253 og Martinius K. Gran nr 345 

 G13: Tobias Ramsberg nr 77 

 G14: Håvard Kvam nr 5, Simen Sethne nr 22 og Sivert Tallerud Bakkelund nr 55 

 G15: Torgeir Auråen nr 180  

 

Norges-cup jr. 

 M18: Kristian Røise nr 49   

 

Gålå-cup 

 G16: Kristoffer Ramsberg nr 7 

 

Totenbank-cup 

 G11: Kristoffer Nikkerud nr 10, Emil Martmann Dyste nr 18 og Engebret Narum nr 34 

 G12: Karsten Grønnerud nr 15, Sindre S. Overen nr 23, Haaken Jonas Hoel nr 37 og Martinius K. Gran 

nr 41 

 G13: Tobias Ramsberg nr 17 og Martin Aleksander Hoel nr 20 

 G14: Håvard Kvam nr 1, Simen Sethne nr 2 og Sivert Tallerud Bakkelund nr 8 

 

Tour de Hedmarken – sammenlagt 

 G14: Håvard Kvam nr 1 



 

Oslo skifestival 

 G12: Sindre S. Overen nr 96 

 G13: Tobias Ramsberg nr 69 

 G14: Håvard Kvam nr 6, Simen Sethne nr 15 og Sivert Bakkelund nr 44 

 

Turer 

Tjuvåskampen: 

Den årlige høstturen på åsen ble i år arrangert søndag 27. september.  Det var fint vær, så man trodde det 

skulle bli mange på tur i år også, men den gang ei.  I år var det nok innhøsting og andre aktiviteter som ble 

prioritert, så det var bare to personer som gikk turen denne gangen. 

 

Torsby og Trysil: 

Gruppe C som i inneværende sesong består av barn født i 2003 og tidligere, har i høst vært på helgesamling 

og gått på ski i snø-tunellen i Torsby i Sverige.  Dette ble en erstatning for den opprinnelige turen til 

Lenningen hvor det ikke var snø.  I tillegg har de vært på helgesamling i Trysil.  Begge helger har det vært 

gjennomført fire treningsøkter med to i klassisk og to i fristil. 

 

Trening 

Trenere i 2014/2015-sesongen har vært Jon Harald Bakkelund, Roar Ringen, Håkon Kvam, Johan Narum, 

Erik Gran, Frode H. Syvertsen, Merethe Narum, Camilla Myrvold og Anne Cathrine Heggheim.  For 

inneværende sesong har vi i tillegg fått med Unni Slåtsveen, Knut Bergum, Hans Kristian Huuse, Tore 

Ensrud og Trond Grønnerud. 

Etter at skisesongen 2014/2015 var ferdig, startet gruppe C opp med søndagstreninger fra slutten av april. 

Treningsøktene har vært på rulleski, sykkel og løping i skog og mark. I tillegg har de fleste vær aktive på 

fotballtreninger og kamper i hele sommer og høst.   

Etter høstferien startet barmarks- og styrketreningen opp for alle våre tre grupper. Gruppe A er delt i to 

hvorav de som er født i 2008 har en trening i uka, og de som er født i 2006/2007 har to treninger i uka.  

Gruppe B er for de som er født i 2004-2005 og de har tre treninger i uka.   I tillegg har det vært et 

supplerende tilbud for jentene i gruppe B i form av en egen jentegruppe på en del treninger. Gruppe C er for 

de som er født i 2000-2003 og de har fire treningsøkter i uka.   

For utøverne som er født i 2007 eller tidligere, videreføres tilbud om basistrening på tvers av idrettsgrenene 

tilsvarende det opplegget som ble startet opp i fjor høst. 

 

Skiavslutning med premieutdeling 

Onsdag 15. april ble det arrangert skiavslutning med premieutdeling på Lund grendehus. Som tidligere år 

startet kvelden med slideshow fra årets sesong laget av Tor Martin Stensrud.  Det er alltid spennende med 

hvem som skal dele ut premiene, og i år satset vi på våre egne løpere Kristian Røise og Kristoffer Ramsberg.  

Disse gutta er flotte forbilder for våre yngre løpere. Etter premieutdelingen ble det tradisjonen tro, servering 

og utlodning. Det var bra oppmøte på grendehuset denne kvelden, noe som vitner om stor deltagelse og 

interesse for langrenn i klubben.   

 

Vandrepokalen var det mange løpere som kjempet om også i år. Vandrepokalen må vinnes tre ganger før 

den fås til odel og eie, og tildeles den utøveren som både kan vise til sportslig framgang, sportslige 

resultater, deltakelse på klubbens treninger, turer og andre arrangementer. I tillegg må vedkommende vise 

god sportsånd, samt framstå med god oppførsel og holdninger i forbindelse med klubbens arrangementer, og 

under representasjon av klubben. Kort fortalt fremstå som et positivt forbilde for klubbens øvrige utøvere. 

Årets tildeling gikk til Simen Sethne. Vi gratulerer! 



Bowlingtur 

Torsdag 23. april var det duket for en sosial sammenkomst for alle utøverne som har deltatt på klubbens 

skitreninger gjennom høsten og vinteren. 28 barn og ungdommer fra langrennsgruppa takket ja til en 

hyggelig kveld med to runder bowling, pizza og brus på Gjøvik.   

Til slutt vil vi få lov til å takke alle som har bidratt til at skisesongen 2014/2015 ble en stor suksess.  En 

spesiell takk til våre trenere for den innsatsen de gjør for ungene våre!  Dere stiller opp time etter time opp 

og sprer idrettsglede til alle sammen.  Gode og inspirerende trenere er viktig for å gi utøverne våre et godt 

tilbud, og vi er veldig glade for at dere bruker av deres fritid til å stille opp for ungene i klubben.  En stor 

takk også til alle våre små og store utøvere som representerer klubben vår på en meget god måte!  I tillegg 

vil vi få takke sponsorer, grunneiere, løypekjørere, funksjonærer, foreldre og andre bidragsytere som har 

vært svært viktige for at dette har latt seg gjøre.  Vi håper dere vil være med oss i de kommende 

skisesongene også! 

 

TUSEN TAKK alle sammen og godt nytt skiår !!! 

 

Langrennsutvalget  

v/Herlaug Røise Overen 

 

 

Årsberetning for Voksentreninga 
Seniorgruppa har gjennom skoleåret fortsatt med treninger på tirsdager.  Det har ikke vært så mange aktive, 

men de som holder på er godt fornøyde med tilbudet.  De vil fortsette i 2016 med samme opplegg, og planen 

ligger på hjemmesida under voksentrim. 

 

”Tossdasstrimmen” har også hatt et aktivt år, med treninger hver torsdag unntatt i juli måned da vi har 

sommerferie.  Det er en god kjerne som har deltatt hver torsdag, og noen som har vært med når det passer.  

Gjennom våren og sommeren har vi gått turer, syklet og svømt og i vinterhalvåret har vi gått en halv time 

ute før vi har trent inne på sportshytta.  

 

Tilbudet har vært variert med forskjellige typer styrketrening som blant annet tabata og kettlebell.  Vi håper 

vi får enda flere deltakere i året som kommer, og viser til treningsplanen som ligger på hjemmesida under 

voksentrim.  Her ligger også de turene som vi arrangerer i tillegg til den faste ukentlige treninga. 

Vigdis Lynne 

Årsberetning for friidrett 
Kontaktperson for friidrettsgruppa har i år har som i fjor vært Rolf Pettersen Mo. Bortsett fra idrettsmerket 

har det ikke vært noen særlig aktivitet i regi av denne gruppa i år. 

 Imidlertid har flere medlemmer i KK stilt på stevner og løp med gode resultater. Det ble flere 

pallplasseringer i KM-terrengløp på KK -ungdom. I tillegg har Håvard Kvam og Karsten Grønnerud deltatt i 

GD-lekene med flere årsbeste noteringer for Oppland! Det er helt sikkert flere som har deltatt for KK som 

jeg ikke har oversikt over. 

Idrettsmerkeprøvene ble arrangert av i forbindelse med aktivitetsdagen i september samt en kveld etterpå.  

Mange deltok på aktivitetsdagen. Spesielt ungene syntes det var skikkelig gøy med løp, hopp og kast 

øvelser.  13 stykker (over 16 år) klarte merkekravene i alle disiplinene og får innrapportert  at de har klart 

idrettsmerket 2015. Disse er:  

Ann Heidi Holthe, Erik Dokken, Anna Holthe, Harald Holthe, Bjørn Dystebakken, Åse Jorunn Holthe, Rolf 

P. Mo, Marit Amlie, Tomas Eiliv T. Rundkås, Anne Siri Holthe Gunstad, Guro Mo, Paul Dahl og Hans 

Holthe Gunstad. 

            Rolf Pettersen Mo 


