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Kolbu IL, IL Kolbukameratene og Kolbu/KK fotball er nå Kolbu KK. 

Styrets sammensetning Kolbu KK 2 

Leder:   Line Thirud 
 
Nestleder:  Hilde Kvikstad 
Sportslig leder:  Per Ivar Bekkelund 
Barneidrettsleder: Ann Theres Simenstad Utness  
Økonomi leder:  Anne Lynne Degvold - trakk seg August 2020 
Økonomi marked: Magnus Gran Bjerkeengen 
Anleggs leder:  Jens Petter Ødegård 
Leder Fotball Senior: Hans Christian Møllerhagen  
Leder Fotball Yngres: Ole Bjørn Sveum 
Leder Ski:  Trond Ulsrud 
Leder Allidrett:  Håvard Kvamme 
Leder Håndball: Hanne Ulsrud Bergum 
Varamedlem:  Lene Nyhus  

 

Kontrollkomite: Ivar Dahl og Hans Olav Sethne , Vara: Unni slåtsveen 

Valgkomite: Gunnhild Narum Furulund, Lauriz Dyste, Monika Haugli Pedersen, Vara: 

Representasjon:  

Kai Henning Stensrud: Medlem av styret i Skreiahallene AS 

Kai Henning Stensrud: Medlem av Østre Toten Idrettsråd  

Jan Dagfinn Hovde, Frode Prøven, Frank Nyhus  Medlem av styret i Østre Toten Idrettspark AS  

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

Karsten Nyborg: Revisor Østre Toten Idrettsråd  

Karsten Nyborg: Varamedlem kontrollkomité Oppland Idrettskrets 

 

Styrets arbeid 
Idrettslaget endret navn til Kolbu KK fra 11 Juni 2020.  

Det ble avholdt ordinært årsmøte 9 Mars (Kolbu IL og Kolbukameratene) og  10 Mars (Kolbu KK fotball) der 

sammenslåing ble vedtatt.  

Det ble avhold ekstraordinært årsmøte 11.06.2020 for vedtak av nytt navn, nye klubbfarger og nytt 

hovedstyre.  

Styremøter 

Det er avholdt 9 styremøter hvor 74  saker er behandlet. 

Det har vært ett uvanlig år med nedstegninger pga Covid 19, der fysiske møter ikke har vært mulig. Men vi har 

prøvd og gjøre det beste ut av det og hatt styremøter på Teams og noen få fysiske møter i de perioder det har 

vært mulig.  

  

 
2 Fra Ekstraordinært årsmøte 22 Juni 2020 
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Spesielle oppgaver 

Hovedstyrets hovedoppgave i år har vært sammenslåingen av idrettslagene.  

Holde aktivitet i gang i annerledesåret 2020 

 

Fra Nasjonal nedstegning 12 Mars har mye av tiden gått med på å opprettholde aktiviteten så langt det er 

mulig med hensyn til Covid restriksjoner. Dette har vært ett viktig og krevende arbeid, en stor jobb og følge 

med på alle restriksjoner, protokoller og endringer rundt dette.   

Hovedstyret har hatt som viktigste prioritering og holde flest mulig lengst mulig i aktivitet innenfor gjeldene 

smittevern reglement og besluttet tidlig og følge Nasjonale, Kommunale og idrettsforbundets retningslinjer for 

vedtak. Dette har lettet styrets arbeid med vurderinger over om arrangement, treninger, kampe/renn skal 

gjennomføres.  

Noen større prosjekt har vi gjennomført ut over sporstlig aktivitet: 

- Ferdigstillelse av fotballgolfbane Kolbu plassen 

- Få på plass Containerbygg for garasje, speaker bu og Kiosk  

- Sådd opp og utbedret øvre fotballbane KK.  

- Kjøpt tilleggs eidendom, fotballbane og parkeringsplass KK-Plassen.  

- Utmeldt av Norges Bandyklubb i hht årsmøtevedtak 2020 
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Aktivitet 
Som nevnt har dette vært året da ingenting er normalt, men vi er godt fornøyd med og ha opprettholdt mye 

god aktivitet.  

Det er med ekstra stor glede at vi kan vise til: 

 -Økende aktivitet i fotball. 

 -Flere håndballag enn på mange år, 4 påmeldte lag i 2020/2021 

 -Økende antall barn på allidrett. 

 -For første gang eget seniorlag i NM langrenn.  

 -Maren Lundby verdenscupvinner 2020.  

 -Eget senior damelag i fotball. 

 -Åsjakt med ulike turmål på Åsen, med stor deltagelse 

 -Klarte å gjennomføre fotballskole med 75 deltagere og mange gode ledere. 

 -Gjennomførte fjelltur med 50 deltagere i flott miks av store og små.  

Se forøvrig gruppenes egne rapporter. 

Vi jobber fortsatt under visjonen: 

Idrettsglede i hele bygda! 

 

Medlemstall 20203 
 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år-> Totalt 

Kvinner 15 57 39 25 230 366 

Menn 15 88 60 28 257 448 

Totalt 30 145 99 53 487 814 

 

Totalt antall medlemmer siste år.  

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Kvinner   366 – 45 %    

Menn   448 – 55 %     

Totalt   814    

 

 
Pga sammenslåingen har vi ikke relevante tall og fylle inn for tidligere år, 
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Kolbu/KK Fotball Yngres 2020 
 
Fotballsesongen 2020 ble ikke som alle andre sesonger, men vi kan allikevel 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 2020 sesongen har vi totalt hatt ca. 130 aktive spillere fordelt på ca. 85 gutter og ca. 45 jenter. Vi har vært 
påmeldt i seriespill med 12 egne lag og 6 lag i samarbeid med Skreia IL, J13 og J14 samarbeidet i tillegg også 
Eina SK og Reinsvoll IL. 
Av våre påmeldte lag var det 5 rene jentelag. 
Ca. 25 personer har hatt roller som enten trenere eller oppmenn i 2019. 
 
Samarbeidet med Skreia IL var nytt for sesongen 2019 og er en nødvendighet for begge klubbene for å kunne 
tilby våre spillere i ungdomsalderen fortsatt spill i våre klubber.  
 
Selma Bakke f. 2007 og Tristan Sandigo f. 2007 ble tatt ut på sonelag høsten 2020. Selma har også representert 
klubben på kretslag denne sesongen.  
 
Av velkjente årsaker ble det ikke gjennomført noen vårsesong, men alle våre lag trente når det ble åpnet opp 
for dette selv om det var under strenge smittevern hensyn. Høstsesongen ble gjennomført tilnærmet normalt, 
med både kamper og treninger på utmerkede gressbaner i Kolbu. Blant mange høydepunkter så trekker jeg 
fram seirene mot Raufoss på G16 og J15 begge spilt på gress. 
 
Vi hadde planer om mange turneringer som vanlig også i år, dessverre lot ingen av disse seg gjennomføre, 
konklusjonen er at en sesong uten turneringer i barne- og ungdomsfotballen er ikke en skikkelig sesong og vi 
bare krysser fingrene for at noe lar seg gjennomføre i 2021. 
 
Det vi allikevel klarte å få til takket være stort foreldreengasjement på G16 var en vennskapsturnering for 
lokale lag fra Innlandet. 9 lag var påmeldt og kampene ble spilt under strenge smittevernregler på 
Kolbuplassen og Skreiaplassen. Vind 1 og Vind 2 stakk av med seirene i henholdsvis A- og B-sluttspill. For disse 
guttespillerne som vanligvis reiser til Ekebergsletta eller Danmark ble årets cupopplevelse skapt i Kolbu og på 
Skreia. 
 
Vi arrangerte også en runde for årets seksåringer som spiller 3’er fotball på en nylagt KK-bane, der deltok 25 
lag fra Gjøvik og Toten som fikk en solfylt fotballopplevelse på naturgress. Foreldre til årets 6-åringer samt 
mange fra styrene stilte velvillig opp på dugnad for å få gjennomført denne runden som krevde en ekstra 
innsats for å holde oss innenfor smittevernreglene. Vi fikk også testkjørt ny speakerbu og kiosk denne dagen. 
Klubben har hatt ca. 20 6-åringer som har deltatt på kamper og treninger denne sesongen. 
 
Tine Fotballskole klarte vi også å gjennomføre selv om den ble flyttet til slutten av sommeren. Denne ble 
arrangert på Kolbu-plassen med god hjelp av klubbens seniorspillere både på dame og herresiden. 
 
Yngres styre har bestått av 3 medlemmer og gleder oss til et bredere fotballstyre for Kolbufotballen i 
fremtiden 
 
Styre ønsker å takke alle spillere, trenere og andre bidragsytere for innsatsen i koronasesongen 2020. 
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ÅRSBERETNING LANGRENN SESONG 2019-2020 
 
Langrenns gruppa har tilbud om skitreninger til barn som fyller 8 år og eldre. Vi har som mål at flest mulig skal 
være med lengst mulig.  
Vi har hatt tradisjon for å arrangere klubbrenn fra etter jul, med deltakelse fra alle aldre.  
 
Sesongen 2019/20 startet lovende, med flere nye utøvere, og en fin skisamling på Gålå. 
Vi startet med treninger på barmark og rulleski etter høstferien, og allerede fra midten av november kunne vi 
benytte oss av kunstsnøen på Lygna. 

 

 
 
Det var over 30 aktive barn med på skitreninger. Utøverne var delt inn i 2 grupper;  8-10 år trente med Stine, 
Henning og Kristin, med masse god hjelp fra foreldregruppa.  De eldste trente med Hans Kristian og Per Ivar, 
ved styrketrening fikk de også god hjelp fra Mette.  Gruppene hadde også samarbeid, og avsluttet gjerne 
treningene på felles dager med felles aktivitet. 
 
Snøen uteble, dette gjorde det utfordrende å få gjennomført klubbrenn og trening på snø. Noen treninger ble 
gjennomført innendørs, og noen med utgangspunkt fra Hakksvea.  Videre hadde vi god nytte av vårt 
samarbeid med Lensbyga, som hadde snø og skiløyper, der de fleste av våre treninger på snø ble gjennomført. 
Vi hadde også mulighet for å delta på deres klubbrenn på søndagene.  
 
Vi fikk dessverre ikke avholdt egne klubbrenn, som foruten manglende aktivitet også førte til mindre 
inntekter.  Klubbmesterskapet ble gjennomført 07.03.20 på Storbrenna, der store og små kunne nyte dagen i 
strålende solskinn, på et fantastisk skiføre.   

 
Interessen for å gå skirenn utenfor klubb var forholdsvis liten, flere skirenn ble også avlyst grunnet snømangel. 
Vårt eget KK-renn, som i år skulle gå i fristil og måtte også avlyses på grunn av snømangel. 
 
Sesongen fikk en bråslutt da pandemi satte en stopper for organisert trening fra midten av mars. Vi fikk 
dermed heller ikke arrangert noen avslutning for sesongen.  

 
I vårt samarbeid i GTL har vi hatt med: 

 Håvard Kvam  
 Sindre Owern. 
 

I tillegg har Håkon Kvam vært med i styre og som trener. 
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Sesongen 2020/21 er godt i gang, med treninger og klubbrenn under restriksjoner som en pandemi gir.  Noen 
endringer/tilføyinger i trenergruppa, Pål Andreas og Marthe har blitt med som trenere for den yngste gruppa. 
Jorid har også vært med i høst.  Vigdis har vært med noen ganger med den eldstegruppa, Marius blir også med 
denne gruppa.  Barna trives på trening, og vi ser en økende interesse for å gå renn utenfor egen klubb, og vi 
venter på mulighet for å kunne gå flere renn og stafetter. 
Vi klarte også å gjennomføre første klubbrenn i romjula 2020. Rennet ble avhold på Storbrenna og det var ca 
35 påmeldte. God start på en god klubbrennsesong.   
 

 
 
Ved utgangen av 2020 består langrenns utvalget av Trond Ulsrud, Hans Kristian Huuse, Tor Martin Stensrud, 
Aina Stensvold og Stine T. Paulseth. 
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Friluftsgruppa Kolbu KK 2020 
Friluftsgruppa har i 2020 bestått av Trond Ulsrud, Lars Helge Narum Furulund, Pål Andreas Hoel og Hilde 
Kvikstad. 
 
Vi har hatt 2 fysiske møter resten har foregått på mail, tlf og messenger.  
 
Vi har hatt to hovedaktiviter i år Åsjakt og Fjelltur. 
 

Åsjakta 2020 Poster med QR koder ble satt ut på 
• Storkoltrjernet  
• Vesle Bergsjøen 
• Skålen 

• Hagltjern 
• Bergevatnet 
• Høverdalskampen 
• Vullumshøgda 
• Skålåsen 
• Gaupåsen  

• Skurvkampen  
 

 
Det var totalt 81 stk som sendte inn på en eller flere turmål og 22 stk som var på alle 10 plassene. Her var den 
en fin miks av aktive medlemmer og andre. Dette er vi godt fornøyd med. 
 
 
 

Fjellturen 2020 
 
Turen gikk til Fondsbu på Eidsbugarden i Jotunheimen. Vi var 48 stk i en fin miks av små og store, nye og 
gamle. På Fondsbu hadde vi det veldig bra med nydelig vær og fantastisk mat. På lørdag ble gruppa delt i to 
etter ønske om lang og litt kortere tur. Alle kom seg opp på en topp og hadde en flott tur - dette er vi svært 
godt fornøyd med. 
 
Det ble allerede der planlagt for tur til Sota Sæter i 2021 og den er planlagt første helga i juli. 
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Kolbu KK håndball sesongen 2020/2021 
Håndballgruppa gikk ut frisk på høsten og inviterte til oppstart kvelder for ulike alderstrinn på Kolbu skole.  
 
Dette førte til at gruppa i vinter har hatt 4 lag påmeldt i serien. Det er mange år siden det har vært så stor 
aktivitet i håndballen i Kolbu. På de ulike lagene er det samarbeid mellom to eller tre alderstrinn. 
 

• Gutter 6 år består av jenter og gutter født i 2015 og 2014, de er til sammen 10 barn. De ble meldt på i 
gutteklassen pga at det var flest gutter i starten.  

 
• Jenter 8 år består av jenter som er født 2013 og 2012, de er til sammen 10 jenter. 

 
• Gutter 8 år består av gutter som er født 2013, 2012 og 2011 de er til sammen 12 gutter. 

 
• Gutter 11 år består av gutter født 2010, 2009 og 2008 og er gruppe på 10 som trener i Totenhallen 2 

ganger i uka. 
 
De tre yngste lagene har hatt treningstid på Kolbu skole hver sine dager i uka, her har det blitt kjøpt inn mål og 
nye baller slik at de har mulighet til å trene på kampsituasjoner. Treningene består av mye lek med og uten 
ball. 
 
Alle lagene har i vinter klart å gjennomføre minimum en runde med kamper. Det har dessverre blitt noe 
begrenset pga korona situasjonen. Lagene har vært flinke allikevel og holdt treningene i gang når det har vært 
mulighet til dette. Vi håper at de kan få litt flere kamper før sesongen er ferdig. 
 
Det er vært veldig bra engasjement rundt lagene og en stor takk til de som har tatt på seg oppgaver som 
oppmenn og trenere, de har et stort engasjement, viser kreativitet og pågangsmot. Flere av treneren har også 
tatt eller startet på trener utdanning, og det er veldig bra. Disse kursene er nå lagt opp digitalt noe som gjør 
det enklere å delta. 
 
En stor takk til alle som har bidratt med håndball i Kolbu KK denne sesongen! Håper neste sesong blir lettere 
 
Leder Håndballgruppa: Hanne Ulsrud Bergum  
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Årsberetning allidrettsgruppene 

Vi har iår hatt gledelig stor deltagelse på allidretten. 

I år ar vi delt opp i 3 grupper: 

 -2016   leder Ingar Norheim 

 -2014-2015 ledere Hanne Trogstad og Mari Tørhaug 

 -2013   leder Øyvind Alm 

Totalt har det vært ca 65 deltagende barn. 

De yngste har vært på Lund mens de to andre gruppene har vært på KK plassen. Det har vært masse 

god lek og varierte aktiviteter. Når skisesongen startet ble klubbrenn på mandager allidrettens 

aktivitet. 

Tusen takk til lederne for at dere stiller opp og skaper masse god aktivitet til de yngste i klubben vår! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 





Beskrivelse Hovedlag Barneidr. Håndball Langrenn Fotball Yngres Fotball Senior Klatregr.

Intekter:   
Medlemskontingent 100 000kr                       

Aktivitetsavgifter 22 000kr           20 000kr             100 000kr               125 000kr              2 000kr             

Kommunale tilskudd 92 000kr                         
Inntekter egne arrangem. 10 000kr           87 000kr             4 000kr                  240 000kr              

Utleie av KK-hytta og Kolbuhytta 44 000kr                         

Tilskudd løypekjøring 60 000kr                         

Gaver tildelinger 100 000kr                       15 000kr             30 000kr                

Utleie av utstyr 4 000kr               

Salg kiosk/restaurant 5 000kr                           75 000kr             164 000kr               

Momskompensasjon 100 000kr                       

Lotterier 200 000kr                       3 000kr               4 000kr                  

Grasrotandel 120 000kr                       

Dugnader 150 000kr                       20 000kr                

Reklame/annonser
Sponsorer 450 000kr                       35 000kr             250 000kr              

Tilleggsmidler NIF 110 000kr                       
Renteinntekter 50 000kr                         

Sum inntekter fordelt på grupper 1 581 000kr                    -kr                   32 000kr           239 000kr           272 000kr               665 000kr              2 000kr             

Brutto inntekter 2018 2 791 000kr                    

Utgifter:
Innkjøp kiosk / enjoykort 3 000kr                           38 000kr             82 000kr                

Påmleding Cup/KM med mer. 10 000kr           25 000kr             45 000kr                25 000kr                

Trening/innstruksjon 10 000kr                         10 000kr           10 000kr             30 000kr                220 000kr              

Utdanning/kurs/dommere 10 000kr                         10 000kr             3 000kr             1 500kr               15 000kr                20 000kr                

Reiseutgifter 13 000kr                130 000kr              

Premier/gaver 20 000kr                         5 000kr               4 500kr             25 000kr             15 000kr                20 000kr                

Møteutgifter 10 000kr                         10 000kr                

Administrasjonsutgifter 100 000kr                       1 000kr               500kr                  2 500kr                  5 000kr                  

Klubbavis

Avskrivninger 200 000kr                       

Sosialt samvær 20 000kr                         10 000kr             5 000kr             10 000kr             20 000kr                100 000kr              

Drakter 20 000kr                

Materialutgifter 130 000kr                       5 000kr             5 000kr               40 000kr                50 000kr                

Leie haller/bakker/kunstgress 10 000kr           3 000kr               60 000kr                75 000kr                

Elektrisitet 130 000kr                       

Forsikring 80 000kr                         50 000kr                

Kommunale avgifter/Renovasjon 60 000kr                         

Annonseutgifter 5 000kr                           30 000kr                

Vedlikehold hytte 150 000kr                       

Fotballanlegg 130 000kr                       

Vei/andre annlegg 40 000kr                         

Løypemaskin/scooter 120 000kr                       

Gressklipper 20 000kr                         

Kretsavgift/Påmelding lag 12 000kr           10 000kr             12 000kr                5 000kr             

Dommerutgifter 80 000kr                

Gebyr - Betalingsløsninger 15 000kr                         

Omprofilering 50 000kr                         
Kostnader juniorlag   100 000kr              

Sum utgifter fordelt på grupper 1 303 000kr                    26 000kr             59 500kr           128 000kr           354 500kr               915 000kr              5 000kr             

Overføringer til gruppene 26 000kr             27 500kr           (111 000)kr          82 500kr                250 000kr              3 000kr             
Brutto utgifter 2020 2 791 000kr                    

Forklaring på budsjettposter:

Lotterier Basarlotteri kr. 100000 og erstatning for Enjoy 100 000

Dugnader Jernskrap og andre betalte dugnader 

Sosilat samvær Seinor Fotball ; Treningshelg senior, Kickoff, Avslutning med mer. 

Administrasjon Regnskapshonorar, porto og andre betalte adm. tjenester

Fotballanlegg Kun normalt vedlikehold denne sesongen

Vei og andre anlegg Andel av vedlikeholdsutgifter på veien fra RV 244 og frem til hytta, samt grusing og annet vedl. på uteareal og snøbr.

Løypemaskin/scooter Drift og vedlikehold

Leie haller osv Evt. inkl. leie areal

Materialutg. Div. småinvesteringer

Avskrivninger Avskrivn. Løypemaskiner, nybygg og sportshytte

Gebyrer  

Omprofilering Nye skilt, Logo, Evt trenings t-skjorter til aktive barn og ungdom. 

 

 

BUDSJETT 2021

KOLBU KK 

Vipps og Klubbadmin


