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Årsberetning for Hovedlaget
Hovedlagets styre har hatt følgende sammensetning:
Leder:
Kai Henning Stensrud
Nestleder:
Rune Sommerstad
Sekretær:
Ann Christin Snoen
Økonomi 1:
Elisabeth Storskogen
Økonomi 2 :
Hilde Solli Kvikstad
Økonomi 3:
Maren Sofie Røise
Sportslig leder:
Vigdis Lynne
Leder barneidrettsgruppa:
Stine Paulseth
Anleggsleder:
Øyvind Nikkerud
Varamedlem 1:
Lars Helge Furulund
Varamedlem 2:
Camilla Hoel
KKs undergrupper har hatt følgende sammensetning i 2018:
Håndball:
Leder:
Ski hopp:
Leder:
Ski langrenn:
Leder:
Fotball:
Leder:
KKs representant:
Friidrett:
Leder:
Klatregruppa:
Leder:
Hyttekomite:
Leder:
Innebandy:
Kontaktperson:

Tore Daarstad (frem til 01.05.2018)
Kathrine Olafsen
Eskild Busch (frem til 01.07.2018)
Ole Bjørn Sveum
Lars Helge Furulund
Jan Dagfinn Hovde
Lene Slettum
May-Britt Ryttersveen (frem til 01.10.2018)
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

Klubbens æresmedlemmer
Ole Lundby
Karsten Nyborg
Bjørn Dystebakken
Vigdis Lynne
Kenneth Gangnes
Terje J. Stensrud

Per Arvid Røise
Thor Stensrud
Harriet D. Stensrud

Maren Lundby

Hans Chr. Møllerhagen

Øyvind Nikkerud

Utnevnt år
1975
1985
1995
Kai H. Stensrud
2015
2016
2018

Nok et idrettsår i IL Kolbukameratene er over, et år mange kommer til å huske. 2018, året hvor idrettslaget
ble historisk ved å få sin først vinner av et OL-gull. Maren Lundby var historisk fra før, men ingen ting kan
vel måles opp mot hennes OL-gull i PyeongChang i Sør-Korea. Vi er utrolig stolte av å ha Maren som
representant og ambassadør for klubben vår, det blir spennende å følge henne i årene som kommer.
I 2018 har hovedstyret behandlet 102 saker gjennom 10 styremøter. I tillegg er det gjennomført
sportsutvalgsmøter, arbeidsutvalgsmøter, prosjektmøter og veldig mye mer. Imidlertid blir kanskje største
delen av jobben gjort utenom alle disse møtene. Den innsatsen hver enkelt legger ned på sin fritid for å
løses sine arbeidsoppgaver er vanskelig å synliggjøre, men den er enorm. Hovedfokus til styret, er daglig
drift med tilrettelegging av aktiviteter for barn- og ungdom i bygda vår. Dette innbefatter alt fra å skaffe
nødvendige ressurser, til å få gjennomført aktivitetene på best mulig måte og på best mulige anlegg.
Nettopp anlegg er noe vi har brukt mye tid og ressurser på de siste årene, og høsten 2018 hadde vi en flott
markering av at vi nærmer oss slutten på en intensiv og lang periode med mye mas om dugnadshjelp, og
ikke minst mange søknader og henvendelser om diverse støtte for prosjektene skulle kunne gjennomføres.
I skrivende stund gjenstår litt arbeid med den nye lysløypa, og så vil alle våre anlegg fremstå som flotte,
moderne og ikke minst funksjonelle. I forbindelse med markeringen i høst, valgte vi å gi litt ekstra honnør
til tre personer som alle har en vesentlig ære av at anleggene våre fremstår slik de gjør. Dette ble markert
ved at Hans Chr. Møllerhagen, Terje J. Stensrud og Øyvind Nikkerud ble utnevnt til æresmedlemmer. Alle
tre har gjennom flere år stilt opp på det meste av dugnader, tatt på seg ansvarsoppgaver i forbindelse med
anleggene, og sørget for at sportshytte, fotballbaner og uteareal er presentabelt for alle som kommer på
besøk til oss. I tillegg har alle tre gjennom mange år tatt på seg styreverv og diverse andre oppgaver for
idrettslaget. Vi retter en stor takk til alle tre, og håper de fortsetter å legge igjen noen arbeidstimer på
anleggene våre i mange år fremover.
Som allerede nevnt, er aktivitet for barn og ungdom der vi har vårt hovedfokus. Dersom vi får frem noen
utøvere som også fortsetter i voksen alder, er det en bekreftelse på at vi har lykkes med arbeidet som
nedlegges av en rekke engasjerte og ivrige personer. Maren Lundby og Kenneth Gangnes er gode
eksempler på dette. Maren sine prestasjoner er allerede nevnt, og at Kenneth rett før jul valgte å "kaste"
inn håndkle og offentliggjøre at han legger opp etter flere lange skadeperioder, var svært trist. Vi hadde i
det lengste håpet at Kenneth skulle komme tilbake og fortsatt bevise at han hadde noe i hoppbakken å
gjøre, men det er bare å konstantere at det står stor respekt av avgjørelsen han har tatt. Kenneth er en
fantastisk person og representant for klubben, og en som vi er veldig stolte av "å ha med på laget". Vi
ønsker han lykke til videre, og føler oss sikre på at hans navn vil dukke opp igjen i en eller annen rolle
innenfor hoppsporten. Kenneth vil alltid være KK-gutt, og vi håper også å kunne dra litt nytte av hans
kunnskap i videre rekrutteringsarbeid i klubben vår.
Når vi først er inne på rekruttering, kan vi ikke komme vekk fra at vi sliter når det gjelder hopp og håndball.
Her er det vanskelig å finne personer med erfaring, nødvendig tid og engasjement, slik at vi kan presentere
et tilfredsstillende tilbud til de som kunne tenke seg å drive med disse aktivitetene. Vi har anlegg og
fasiliteter, men mangler trenere og ledere. Dersom noen sitter med litt tid til overs og i tillegg kunne tenke
seg å bidra, vil vi sette stor pris på at dere tar kontakt med styret. Langrenn og fotball er fortsatt de
aktivitetene hvor vi har flest aktive, og hvor det også viser seg å være lettest å rekruttere nye. Hele

sommerhalvåret er det full aktivitet på fire flotte gressbaner i Kolbu, og vi ser stadig nye ansikter som
dukker opp. Imidlertid er vi ikke mange nok til alltid å kunne stille rene klubblag fra 12-13 års alder og
oppover. De siste 5-6 årene har vi forsøkt å få til samarbeidslag med FK Toten, men det har vi ikke lykkes
med. Da muligheten til å inngå et samarbeide med Skreia IL dukket opp i høst, tok vi dette opp til grundig
vurdering og kom frem til at dette var noe vi ville gi en mulighet, til beste for våre egne medlemmer. Med
bakgrunn i dette har vi inngått en treårig samarbeidsavtale med Skreia IL for aldersgruppen 12 år og eldre.
Avtalen tar hensyn til begge klubbene sine behov, og der en av klubbene ikke greier å stille eget lag i en
aldersgruppe vil det bli mulig gjennom et samarbeidslag. Dette prosjektet har vi tro på, og håper det blir så
vellykket at begge klubbene ønsker å fortsette når "prøveperioden" er over.
Den viktigste jobben i rekrutteringsarbeidet blir gjort av idrettsskolen, eller barneidrettsgruppa som den
også blir kalt. Her blir det lagt fokus på allsidighet, slik at barn fra 4 til 7 år skal få prøve seg i de fleste
aktiviteter som idrettslaget tilbyr. Litt færre deltakere har det vært nå siste året, men det håper vi vil ta seg
opp igjen. Antallet her vil helt naturlig svinge litt i takt med størrelsen på det enkelte årskull.
Langrenn er som nevnt også en stor og aktiv gruppe. Sist vinter fikk vi endelig nok snø igjen, og til sammen
deltok det ca 150 barn, ungdommer og voksne på vinterens klubbrenn. Når det i tillegg er ca 40 barn og
ungdommer som velger å delta i sone, krets og landsrenn, må vi si oss godt fornøyd. En god snøvinter
førte også til at mange nye stilt opp når langrennstreninga startet opp igjen i høst. Nå ser ut til å bli en ny
god vinter med mye snø, og det ser lyst ut for rekrutteringen til langrenn. Den gode rekrutteringen har
også ført til at vi har mange flotte talenter som hevder seg godt i sine årsklasser når de representerer
utenfor klubbens egne arrangementer. Klatring er en annen aktivitet som kan vise til fin vekst. Mange nye
og ivrige har kommet til, og vi får stadig tilbakemeldinger om at dette er en spennende aktivitet som byr på
mange utfordringer hos utøverne. Hos oss var tiltaket først fremst tenkt som et treningsalternativ, og en
aktivitet til personer som ikke finner sin plass i de andre og mer tradisjonelle aktivitetene med ball og ski.
Tilbakemeldingene sier mye om at det lykkes vi med, og utfordringen går til de andre gruppene om å ta
tiltaket mer i bruk som alternativ trening.
Friluftsgruppa er fortsatt ivrige med arrangement av fjelltur, vintercamp, postkassejakt og ikke minst
fjorårets nykommer, KK-kampen. Alle disse tiltakene skaper stort engasjement hos våre medlemmer, og gir
etter vår mening et viktig bidrag med folkehelseperspektiv. I tillegg er slike tiltak veldig sosiale og
miljøskapende, noe som også er en viktig faktor for idrettslaget. KK-kampen har vist seg å bli et svært
populært tiltak, og dette er noe vi kan tenke oss å bygge videre på. For eksempel ved å åpne opp for
deltakere utenfor eget idrettslag. Dette blir da i tilfelle et noe større arrangement som krever mer
ressurser. Vi får se hva som skjer, men planene er i alle fall sådd.
Selv om hovedfokus er aktivitet for barn og ungdom, har vi også tre etablerte aktivitetstilbud for voksne.
På mandager er det en gruppe pensjonister som samles og er aktive en times tid i treningsrommet. På
onsdager er det en gruppe voksne som ønsker litt hardere trening, hvor flere er med og går lengre turløp
på ski. Og på torsdager drive "tossdasstrimmen", slik de har gjort i mange år. Se for øvrig egen rapport fra
torsdagstrimmerne. Alle disse tiltakene er viktige for klubben, spesielt med hensyn til å kunne legge til
rette for sunne aktiviteter for alle våre medlemmer.
Som en foreløpig oppsummering av det som nå er skrevet, kan det tolkes dit at alt er vel og bra i klubben
vår, og det stemmer også at mye er bra. Vi trenger utfordringer for å bli enda bedre, og at noen ikke er
enige i måten vi driver på og ville gjort ting annerledes er bare positivt. Men det betinger at folk engasjerer
seg og gir tilbakemeldinger til styret. Dersom vi ikke hører noe, er det vanskelig å vite hva vi skal gjøre noe
med. Det som vi imidlertid har jobbet mye med og hatt sterkere fokus på de siste årene, er at vi skal være
klubbstyrt. Det vil si at når styret har tatt en beslutning er det dette som er retningsgivende, og ikke hva en
trener, en oppmann, eller en forelder mener skal gjelde for den grenen eller det laget. Jobben må vi gjøre
sammen, vi må dra i samme retning, og det er sammen vi blir gode og sterke.

På årsmøte i 2018 ble det lagt frem et forslag til ny organisering av idretten i Kolbu, et forslag som ble
nedstemt i årsmøtene til alle tre klubbene, dvs. Kolbu/KK Fotball, Kolbu IL og IL Kolbukameratene. Alle
årsmøtene stemte for at vi skulle gå videre med planene, og legge frem et nytt forslag til årsmøtene i 2019.
Dette har det blitt jobbet med gjennom året, så får vi se hva årsmøtene sier denne gangen. Håper derfor
riktig mange finner anledning til å møte opp på årsmøtene og sier sin mening slik at vi kan komme frem til
en modell som flertallet av medlemmene har trua på.
Medlemstallet i klubben er fortsatt stabilt, og pr. 31. desember 2018 hadde vi totalt 856 aktive, pluss
støttemedlemmer. Aktivitetstallet var på samme tidspunkt ca 500, dvs. en liten nedgang fra 2017. At så
mange støtter opp om idrettslaget setter vi stor pris på, og vi skulle gjerne sett at flere hadde tatt på seg
verv i styret og utvalgene. Det er både sosialt og lærerikt å være med, så til dere som har lyst til å prøve,
meld dere på og ta sjansen. Vi har plass til alle, så hjertelig velkommen til dere som ønsker å bli med.
Til slutt vil vi få si tusen takk til alle som har bidratt til at IL Kolbukameratene fremstår som et oppegående
og aktivt idrettslag. Alt arbeid foregår på frivillig basis, og den arbeidsinnsatsen dette representerer i løpet
av et år er stor. En spesiell takk til sponsorer, annonsører og øvrige bidragsytere, uten dere hadde det ikke
vært mulig for oss å drive idrettslaget slik vi gjør.
Vi viser eller til egne beretninger fra de enkelte undergruppene.

Kolbu, 31.12.2018
Kai Henning Stensrud
Leder

Leder hyttekomite

Rune Sommerstad
Nestleder

Lars Helge Furulund
Koordinator - fotball

Ann-Christin Snoen
Sekretær

Stine Paulseth
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

Leder langrenn

Øyvind Nikkerud
Anleggsleder

Ole Bjørn Sveum
Koordinator - innebandy

Camilla Myrvold
Vara styret

Lene Slettum
Leder klatregruppa

Lars Helge Furulund
Vara styret

ÅRSBERETNING BARNEIDRETT 2018
Idrettskolen følger delvis skoleåret, med oppstart av aktivitet i uke 41 til ca medio april. Ved inngangen til
det nye året var idrettsskolen 2017/18 dermed halvveis i sesongen. 33 barn var fordelt på 3 grupper.
Vinteren bød på masse snø, og flotte skiløyper, sesongen ble utvidet, og dermed også tilbudet om
klubbrenn forlenget. Vi avsluttet sesongen med felles grilling, aking og premiering i Slettumsbakken. Før
dette ble det også aktivitet i vann ivaretatt med en tur til Totenbadet.
Ved oppstart av 2018/19 sesongen var nytt av året påmelding i forkant, for å kunne gjøre en mest mulig
hensiktsmessig gruppeinndeling i fht. antall barn per gruppe. Tilbud om idrettsskole og påmelding ble
annonsert gjennom Totens blad, flygeblad til aktuelle årstall i barnehage og skole, hjemmesiden til KK samt
Facebook. Det antas at sistnevnte har nådd flest foreldre. Det ble også avholdt foreldremøte 2 uker før
oppstart, der var 10 barn representert. Ved oppstart var 26 barn påmeldt, per i dag er det 31 barn. Barna
er fordelt på 2 grupper de trener i hovedsak på Lund og KK mandager. Gruppene trenes av Ann- Christin
Snoen og Stine T. Paulseth, med masse god hjelp fra foreldrekontakter; Snorre Evjen og Åse Marit
Nordengen samt foreldre ellers. En stor takk til alle som er med og bidrar!
Idrettsskolen skal ha fokus på lekbasert trening, der barna får prøve ulike aktiviteter, både ute og inne.
Barna skal oppleve mestring og utvikling av ferdigheter. Et av høstens høydepunkt kan trygt sies å være
felles orientering ute på KK i uke 44 med Rolf Pettersen i Toten Troll. Gruppe 2 (2012, 2011, 2010), har også
tilbud om å være med på «Gøy med ball i hall» to tirsdager før jul, og er oppfordret til å prioritere dette
som ukas aktivitet. Høstsesongen avsluttes med 2 felles økter: Bevegelse til musikk i uke 49, og den
tradisjonelle Nissemarsjen i uke 50.
Etter jul fortsetter sesongen med klubbrenn som aktivitet, og annen aktivitet etter det. Det er blant annet
ønskelig å prøve ut klatreveggen, aktivitet i vann, innebandy og annet. Foreldre er bedt om å komme med
innspill til aktivitet barna kan tenke seg å prøve. Program oppdateres og legges ut fortløpende på
hjemmesiden til KK.
Vi trenger flere aktive barn og flere trenere så ta gjerne kontakt om det skulle være av interesse.

Stine T. Paulseth

Årsberetning for friluftsgruppa
Friluftgruppa har også i år lagt vekt på å arranger varierte turer og aktiviteter hvor alle skal kunne delta. I
februar prøvde vi å få til vintercamp, men den ble avlyst på grunn av for få påmeldte. I sommer arrangerte
vi igjen postkassejakt på åsen i lodd nr 2 med postkasser på Grønsjødemninga, Gaupåspipa, Gråbeinmyra,
Bergsjødemninga og Nysætra med god deltakelse, og 5 heldige vinnere vant gavekort.
I tillegg har vi gjennomført den tradisjonelle fjellturen, og i år gikk den til Breisjøseter i Alvdal vestfjell. Vi
var ca 50 stykker som deltok på denne turen, og mange kom seg opp på både Sølnkletten og Spisskletten
som er kjente landemerker i dette området. I tillegg til flott utsikt både mot Rondaene, Jotunheimen,

Dovre og innover mot Røros så var dette en sosial tur hvor lek og moro foregikk til sent på kveld selv etter
mange timers gange før på dagen.
De som har vært med i friluftskomiteen er Hilde Solli Kvikstad, Lars Helge Furulund, Pål Andreas Hoel og
Maren Sofie Røise

Kolbu/KK Fotball Yngres 2018
Fotballsesongen 2018 er over og vi kan se tilbake på et aktivt fotballår i yngresfotballen i Kolbu/KK. Dette
takket være en god innsats fra våre aktive utøvere, fra trenere og oppmenn og fra alle andre frivillige som
legger til rette for vår aktivitet.
I 2018 sesongen har vi totalt hatt 135 aktive spillere fordelt på 92 gutter og 43 jenter. Vi har vært påmeldt i
seriespill med 12 egne lag og 2 lag i samarbeid med FK Toten. Av våre påmeldte lag var det 3 rene jentelag.
Ca. 30 personer har hatt roller som enten trenere eller oppmenn i 2018.
Klubben har vært svært synlige på mange turneringer i løpet av sesongen. Som tidligere år var
Faabergturneringen årets fellesturnering, der blant annet G13 og G14 spilte seg frem til finale i Bsluttspillet. G13 gikk seirende ut av sin finale. Årets høydepunkt var Norway Cup for vårt G14 og J13 lag.
Der stod J13 laget for en meget sterk prestasjon og spilte seg fram til finale i B-sluttspillet. Samarbeidslaget
med FK Toten på G15 deltok på Skaw cup i Danmark.
Det ble arrangert dommerkurs for klubbens eldste aktive der ca. 15 deltok og alle gjorde en glimrende
dommergjerning i årets sesong.
Vi arrangerte også en runde for årets seksåringer som spiller 3’er fotball på KK-plassen. Foreldre til årets 6åringer samt styre stilte velvillig opp på dugnad for å få gjennomført denne runden. Klubben har hatt ca. 10
6-åringer som har deltatt på kamper og treninger denne sesongen.
For første gang arrangerte vi egen turnering: Gras cup. Her deltok 8 lag fordelt på Gutter 13/14 og Jenter
13/14. Hele turneringen ble spilt på Kolbuplassen lørdag 16. juni. FK Toten vant gutteklassen og Reinsvoll IL
vant jenteklassen.
Yngres styre har bestått av 9 medlemmer og har gjennomført 9 styremøter igjennom året.
Neste sesong har vært under planlegging hele sesongen og videre samarbeid med FK Toten ble avvist fra
dem sin side og vi har i høst gått i dialog med Skreia IL om langsiktig samarbeid på ungdomsfotballen. De
fleste årskull er små og det tvinger seg fram samarbeid mellom årstimene og samarbeidslag spesielt når de
skal spille 9’er og 11’er fotball.
Styre ønsker å takke alle spillere, trenere og andre bidragsytere for innsatsen i fotballsesongen 2018.

Klatregruppa 2018
Også i år har vi klart å opprettholde jevnlig klubb-klatring i klatreveggen på KK-plassen. Mange har møtt
opp for å prøve seg i klatreveggen, og på det meste har det vært 15- 20 stykker innom klatreveggen på en
kveld. Oppslutningen har vært så god at vi har valgt å tilby to faste dager med klatring pr uke. En mild og
fin høst har gjort det mulig å klatre ute helt frem til utgangen av oktober. Fra november har vi arrangert
felles-turer til Fjellhallen på Gjøvik. Dette er både utviklende, inspirerende og ikke minst veldig sosialt for
både voksne og barn/ungdommer. Ingen av våre klatrere har valgt å delta på Østlandscup dette året.
I fjor gjennomførte tre i klatregruppa sitt styre et instruktør-kurs i regi Norges Klatreforbund. Dette har
gjort oss kvalifisert til å gjennomføre Bratt-kort kurs på egenhånd. Denne høsten holdt vi det første kurset
vårt på KK-plassen. Dette har ført til at vi nå har flere medlemmer med Bratt-kort. Målet er å gjennomføre
to Bratt-kort kurs neste år. En fra klatregruppa sitt styre har i år gjennomført kurset «Fra inne til ute», og vi
har ønske om å klatre ute med naturlige sikringer neste år. Vi har fortsatt et ønske om å øke instruktørkompetansen i klatrergruppa, med kursing gjennom Norges klatreforbund.
Denne høsten har medlemsveksten vært stor i klatregruppa. Vi erfarte at gjennomføringen av Bratt-kort
kurs var en medvirkende årsak til dette. Vi har ikke alders-inndelte grupper på våre treninger. Dette
opplever vi som veldig positivt for miljøet i gruppa. De eldste og mest erfarne motiverer og inspirerer de
yngre. Vi ser fortsatt at klatring klarer å favne barn og ungdommer som ikke er aktive i andre idrettsgrener
i Kolbukameratene.
Det har vært gjennomført noe dugnadsarbeid på klatreveggen dette året. I tillegg til jevnlig og nødvendig
vedlikehold, har vi nå fått klatrevegg også på baksiden. Dette gjør at det er større kapasitet på klatringene
våre, noe som har vært nødvendig når det har vært mange til stede. Lyskastere på fotballbanen har gjort
det mulig å klatre lenger utover høsten. Det er også påbegynt bygging av tak over klatreveggen.

Årsberetning Langrennsutvalget
Sesongen 2017/18 var et år med stor aktivitet og flotte skiforhold gjennom hele vinteren. Treningene
startet opp etter høstferien for alle de tre gruppene, og det ble raskt gode skiforhold både på KK og på
åsen. Årets flott familiesamling var også i år på Gålå og Wadahl høyfjellshotell. Der deltok over 50
deltakere, og det ble gjennomført mange gode skiøkter, samt sosiale aktiviteter for både store og små.
Vårt langrennstilbud har sesongen2017/18 bestått av tre treningsgrupper Gruppe A: født 2008 til 2010.
Gruppe B: født 2006 og 2007 og Gruppe C: født 2005 og eldre. De to eldste gruppene har i tillegg til egne
treninger hatt samarbeid med Raufoss, og dette har fungert veldig bra. I tillegg til større treningsgrupper
har ungene stiftet nye bekjentskaper og trenerne har kunnet utveksle erfaringer.
Rett etter nyttår kom vi i gang med klubbrenn, og vi klaret å gjennomføre hele 10 klubbrenn med totalt ca
100 deltakere, samt et klubbmesterskap. Det var spennende å ta i bruk den nye lysløypa selv om den ikke
var helt ferdigstilt. I tillegg gjennomførte vi KK-rennet som en del av Totenbank-cupen med stor suksess,
og vi fikk mange positive tilbakemeldinger på de nye løypene våre som er tilpasset de nye kravene for
konkurranseløyper.
Langrennsutvalget har bestått av Eskild Busch, Gunlaug Narum, Tor Martin Stensrud, Ole Christian
Kvikstad, Hans Kristian Huuse, Merete Narum og Maren Sofie Røise. Tove Sommerstad kom inn som en
forsterkning da Eskild trakk seg som leder. Velkommen til henne.

Gruppe A
Gruppe A har bestått av 17ivrige gutter og jenter. Vi startet tidlig i høst, og har trent 2 ganger i uka.
Treningene har vært varierte, med stort fokus på lek og moro. Så lenge det har vært føre til det, har vi en
gang i uka gått på rulleski i Karidalen eller på Kolbu skole.
Noen fra gruppa deltok også på skisamling på Gålå 9.-11. november. Selv om det ikke var nok snøtil å gå på
ski, ble det en flott, sosial helg med både trening i svømmebassenget, på styrkerommert, i trapper og
korridorer inne på hotellet og lei fin økt ute i litt snø. Unga tok også selv ansvar for egentrening store deler
av helga med sisten-lek i korridorene
Nå når snøen endelig har kommet, har vi fått på oss ski og vi har vært både på Lygna, Hakksvea og Kolbu
for å prøve løypene der. Vi gleder oss til å fortsette med skilek, klubbrenn og kanskje noen også har lyst til
å være med på noen andre skirenn i tillegg. Sist men ikke minst så har vi ei super foreldregruppe som stiller
opp og er med på treninger som både hjelpere og deltakere. Dette er noe både vi trenerne setter stor pris
på, og vi ser også at ungene synes dette er veldig stas!

Stine og Kristin

Gruppe B
Gruppe B har bestått av ca 10 ivrige gutter og jenter. Treningene for sesongen startet opp etter at
fotballsesongen var over, og vi har trent to ganger i uka. Treningene har hatt fokus på lek og moro. Denne
gjengen er veldig fin å trene, så her har vi også kjørt en god del fysisk trening. Vi har gått en da i uka på
rulleski. I tillegg har vi et veldig godt samarbeid med Raufoss, og vi har trent sammen med de noen ganger i
høst. Vi har da trent både på Raufoss og på KK-plassen. Noen av ungene fra gruppe A har også trent
sammen med oss.
Den 9. til 11. november var det skisamling på Gålå. Dessverre var det ikke snø, så vi fikk ikke prøvd skiene.
Men det ble en veldig sosial og fin helg med barmarkstrening, og mye trening i styrkerommet. Bassenget
ble også benyttet.
Nå har vi fått tatt i bruk skiene, og vi trent på Lygna, i Karidalen og Hakksvea. Nå håper vi at det kommer
nok snø, slik at vi får løyper i Kolbu.
Håper alle blir med på klubbrenn som starter opp i januar, og at noen blir med på noen kretsrenn i løpet av
vinteren.
Hans Kristian og Per Ivar

Gruppe C
Gruppa har bestått av 12-16 ungdommer i alderen 12-16 år.
Gruppa består av utøvere med ulike ambisjoner i forhold til konkurranser men skigleden er felles for alle.
Ca. halvparten går skirenn jevnt på krets og regionnivå mens de resterende finner skiglede i trening på ski.
Vi var også representert under Ungdommens Holmenkollrenn med fire utøvere.
Videre deltok vi i Ungdomsbirken med hele 15 utøvere inkludert 12 åringen fra gruppe B. Dette er en
helgetur på Sjusjøen der tur, samhold, moro og skirenn forenes. Sesongen ble avsluttet med KM på Gålå i
kombinasjon nok en hyttetur.

Oppstart til ny sesong startet allerede 2. mai der det ble tilrettelagt med to fellestreninger i uka. Fra
skolestart og frem til høstferien har vi hatt tilbud om trening tre dager i uka.
Fra og med høstferien har det vært tilbud om fire fellestreninger i uka. Den fjerde økta gjennomføres i
samarbeid med andre klubber i regionen.
Oppmøtet har variert gjennom høsten blant annet som en følge av andre aktiviteter på noen av utøverne.
Det er som tidligere gjennomført en skisamling for hele klubben. På grunn av værforholdene kom vi oss
ikke på ski. Men med evne til improvisasjon og rett innstilling ble det både treningsutbytte og ei trivelig
helg på Gålå for utøvere og voksne.
Vi ser frem til en ny skisesong med stabile og gode snøforhold!

Johan, Frode, Merete og Knut
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.

ÅRSBERETNING 2018 FOR TOSSDASS-TRIMMEN
Tradisjonen tro har vi også dette året holdt liv i Tossdass-trimmen. Noen faller fra og nye fjes dukker opp
på trening, mens andre stiller opp år etter år. Det at mange møter opp er selvsagt en god motivasjon for å
fortsatt drifte tilbudet. På det meste har det vært nesten 20 personer på trening! Aldersspredningen er
stor, og det er ingen hemmelighet at noen av de sprekeste også er besteforeldre.
I 2018 ble det gjort en ny vri på Tossdass-trimmen. Da gjorde vi et forsøk med å fordele trener-ansvaret på
flere personer. Mange av de faste deltakerne har stilt sporty opp som instruktører. Noen har kanskje følt at
de har vært utenfor egen comfort-sone, men alle har mestret utfordringen med glans. Dette har også ført
til mer variasjon i innholdet på treningen. Vi opplever at deltakerne har kjent et større eier-forhold til
Tossdass-trimmen, og det har skapt økt engasjement. Evalueringen i gruppa var entydig positiv, så vi
kommer til å fortsette med denne organiseringen også i 2019. Til eventuelle nye deltakere, vil vi da påpeke
at det ikke er noen form for tvang å være instruktør.
Voksen-treninga er ment å være et lavterskeltilbud for voksne i alle aldre og for begge kjønn. Vi
tilrettelegger øvelsene/aktivitetene slik at det skal passe den enkeltes fysiske form. Det sosiale er også en
viktig del av treningen, og vi tar oss ikke selv så høytidelig. Takhøyden er stor på torsdags-trimmen 
Håper «gamle» og «nye» trimmere ønsker å trene sammen med oss fremover. Følg med på KK sin
hjemmeside under voksentrening. Du kan også ta kontakt med Vigdis Lynne eller Lene Slettum.

Årsberetning håndball
Gutter 9 år sesongen 2018-2019
Sesongen startet med Starum cup på høsten. Det var første gang gutta var påmeldt på denne cupen og
første gang de skulle spille ute. Vi deltok der uten å ha hatt noen treninger for sesongen på forhånd. Gutta
spilte med 6 spillere utpå banen. Noe som også var helt nytt for dem men dette gikk veldig bra. Det ble 2
seire, 2 tap og 1 uavgjort. Topp innsats av alle!
Guttelaget startet opp igjen treningen etter høstferien. De har blitt så store nå at de kan trene i
Totenhallen på onsdager. Det var mening vi skulle bruke denne tiden sammen med jentelaget men av ulike
grunner klarte ikke de å stille lag.
Vi spilte en treningskamp mot Vestre Toten HK G9 før sesongen startet.
Vi fikk raskt en forespørsel fra Lensbygda om vi kunne samarbeide om et felles lag. Det har vært to gutter
fra Lensbygda og 9 gutter fra Kolbu/KK som har deltatt i Isbjørnserien. Alle guttene er veldig
pliktoppfyllende og stiller opp på trening så sant det ikke er sykdom.
Det har blitt spilt 3 runder i Isbjørnserien før jul og 4 runder etter jul. Nå det gjennomføres en rund spiller
vi ca 3 kamper hver gang mot ulike lag fra Oppland. I år har vi spilt mot nye lag som Sjåk og Øyer/Tretten.
Det er veldig moro og få møte andre lag enn de vi har møtt tidligere.
Vi har også blitt invitert sammen med de andre lagene til Lensbygda på en annerledes treningskveld i
Totenhallen hvor alle håndballagene til Lensbygda deltok. De av guttene som var med denne kvelden synes
dette var artig.
Sammen med at vi ble et samarbeidslag med Lensbygda fikk vi også med flere i støtteapparatet rundt
guttene. Så denne sesongen har foreldregruppa rundt laget bestått av Sissel Nerseth Granum, Ida Marie
Degvold Dalen og Hanne Ulsrud Bergum.
Alle guttene har hatt en veldig fin utvikling siden i fjor. I utgangspunktet burde vi nok ha trent flere ganger i
uka men pga at flere av guttene driver med flere idretter har vi valgt å kun trene 1,5 time per uke.
Allsidighet er viktig! Gutta lærer veldig fort. Øvelser eller ulike teknikker vi trener på kan de vise igjen i
kampsituasjoner like etterpå. Vi prøver å legge opp treningene slik at det skal være en blanding av lek,
basisøvelser og ulike type håndballøvelser ut i fra de ulike fasene på håndballbanene.
I tillegg har Ida og Hanne deltatt på flere av modulene som går inn under trener 1 kurs, dette har vært
meget inspirerende og lærerikt.
Guttene som har deltatt i sesongen har vært : Christoffer og Tobias Busch- Solberg, Jonas Stikbakke, Martin
Ulsrud Bergum, Jacob Nerseth Prøven, Henrik Sveum, Trym Dahl Ensrud, Ivar Farstad, Oliver Lipinski,
Sebastian Degvold Dalen og Tobias Koch.
Dette er det enste håndballaget som er igjen i Kolbu noe u.t synes er veldig synd.
Mvh Hanne Ulsrud Bergum

