
 

                                               

               

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”KIL skal være et fler idrettslag som skal gi et sportslig- 

og sosialt tilbud til alle Kløftas innbyggere. 

 

I forhold til dette skal KIL drives innenfor de 
rammebetingelser som KILs årsmøte fastsetter.”   
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1. Styret har bestått av: 
 

1.1. Arbeidsutvalg 
     Rune Bjørn Amundsen  Leder     (1 år) 

Pia Fossum        Nestleder   (2 år)  

Kjell Høstland  Styremedlem   (1 år)   

Knut Eilertsen  Styremedlem   (1 år)   

Åge Randen  Styremedlem   (1 år) 

 

1.2 Vedlikeholdsgruppe 
Knut Eilertsen Leder 

Trond Øverby Vaktmester (sykmeldt fom 26/5-16 og ut året). 

Roald Kvarvig Vaktmester innleid i perioden 26/5-16 og 31/12-16 

 

1.3 Sponsoransvarlig 
     Kjell Høstland  Leder 

 

1.4 Grupper, gruppeledere 
Fotball Anne Kjersti Lyvik 

Håndball Andre Waage 

Sykkelgruppa Jon Tore Halseth 

Idrettsskole Morten Jøraas 

Friidrett Ingen leder for tiden 

Tennis Ingen leder for tiden 

Innebandygruppa Ingen leder for tiden 

 

1.5 Revisor  
Håvard Banne og Charlotte Knai Pedersen 



Årsberetning 2016 
 

Side 4 

1.6 Valgkomité 
AU 

 

1.7 Representanter Ullensaker Idrettsråd (1 år)  
Knut Eilertsen - har representert Kløfta IL i Ullensaker Idrettsråd i 2016. 

 

2.   Ansatte 

2.1 Daglig leder 
Roger Vaaler er ansatt som daglig leder i Kløfta Idrettslag. 

Han har nå vært ansatt siden 1. Mai 2011.  

2.2 Vaktmester 
Trond Øverby har også i 2016 vært ansatt som vaktmester i 50 % stilling for idrettslaget.  

Vaktmester har vært sykemeldt siden 26/5-16 og ut året, da har vi hatt Roald Kvarvig innleid på  

Timebasert lønn som vaktmester. Daglig leder har også jobbet med renhold i  

perioden 1.juni 2016-31.12.2016. 

 

3. Styrets møter: 

3.1 Møtefrekvens 
Det har i 2016 vært avholdt 10 Hovedstyremøter (HS) og 12 møter i Arbeidsutvalget (AU). I perioden 
er det behandlet 73 saker i hovedstyret og 77 saker i AU.  Det har vært et godt engasjement i HS-
møtene og gode bidrag fra gruppene. Fremmøte på HS-møtene har bedret seg fra tidligere år. Det er 
viktig at Gruppene er representert på HS-møtene og bidrar aktivt til å sikre en helhetlig behandling 
og forankring av saker som tas opp til behandling. Gruppene har et viktig ansvar med distribusjon av 
relevant informasjon fra HS-møtene ut til gruppens medlemmer.  

 

4. Medlemsforhold 
Medlemsutviklingen har hatt en liten tilbakegang i 2016 etter å ha ryddet opp i medlemslistene.  Pr. 
31.12.2016 så har idrettslaget 1200 aktive og støttemedlemmer. 
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5. Arrangement / aktiviteter 

5.1 Fotballskole  
Fotballskole 2016:  

For andre året avholdt vi Tine Fotballskole etter skoleslutt, og det var en stor suksess med 100 
påmeldte, og flere på venteliste. Det var 3 fulle dager med mye moro fotball, mange glade barn og 
instruktører. Stor takk til alle voksne som stilte opp som instruktører og ansvarlige på kjøkkenet. 

Vi avholdt igjen fotballskolen i september. Litt færre påmeldte i 2016 enn i 2015, noe mindre kull. 

Fotballskolen ble i år avholdt over 3 dager på Kløfta Stadion med støtte fra instruktører fra A-laget, 
styreleder og de nye trenerne for 6 års lagene.  

Det vil bli påmeldt 3 guttelag og 1 jentelag til serien 2017.   

Det gikk greit å få fylt opp de fleste vervene rundt lagene også. Takk for engasjementet deres! 

Fotballskolen er et eget tilbud til de som skal begynne i første klasse som har lyst til å spille fotball. 
Meningen med fotballskolen er ikke først og fremst at vi skal gjøre alle til fotballspillere, men den er 
en fin arena for å samle nye fotballspillere og få satt alt i system.  

Sonetrening og kretslag  
Gjennom sesongen har Kløfta IL fotball vært representert med spillere på sonetreninger. 

Jentefotballen på Kløfta 

Jentefotballen hos Kløfta IL Fotball har fått et kraftig løft. Nå har vi 2 lag på J2003, 2 lag på J2005, 2 
lag på J2006, 1 lag på J2007, 2 lag på J2008 (17 spillere J2008), 2 lag på J2009 og 1 lag på J2010. Og 
det virker som at det kommer flere til jevnt og trutt. Kjempebra! 

Det er samarbeid på treningsfeltet, egen jenteansvarlig og stort fokus fra NFF sentralt på 
jentefotballen, og det er gledelig at Kløfta IL Fotball er med på dette. 

5.2 Håndballskole: 
Barnehagehåndball (3-5) 

• Loppetassen har startet opp med Barnehåndball med barn fra 3 – 5 år.  
 
Barnegruppa (6-11) 

• Håndballskolen har deltatt i Loppetassen bronse og sølv.   
 

6. Kløfta-dommere  
Fotball:  
Krets- og regiondommer 

Kløfta har i flere år hevdet seg på høyt nivå med våre kretsdommere. Vi er fortsatt litt for få i forhold 
til antall lag Kløfta IL har, så vi trenger flere krets- og regiondommere. Pga. dette får vi bøter. 
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Klubbdommere  

Dommerkontakt i 2016 har vært utført av Anne Kjersti Lyvik. 

Klubbdommerkurs ble avholdt i mars, og i april inviterte vi alle klubbdommere til fordelingsmøte på 
seriekampene. Alle som møtte opp selv, eller sørget for stedfortreder, fikk fordelt kamper.  

Det har vært liten oppfølging på kamper fra styret sin side i år, så her kan det bli mye bedre. 

 
Håndball: 

Kløfta har vært godt besatt med dommere. Flere yngre spillere har gjennomført dommerkurs. 
 
 

7. Gruppene  
 

7.1 Fotball 
Bemanningen i Kløfta Fotball  

Styret  

Styret har vært undertallig. Mye jobb på få styremedlemmer! 

Vi har hatt tett kontakt med daglig leder og hovedstyre slik at vi har hatt kontroll på utgifter / 
inntekter. Det sportslige har styret tatt hånd om med en gangs hjelp utenfra. 

Mer utfyllende informasjon om Kløfta Fotball henviser vi til vedlegg – Årsberetning Fotball 2016. 

 

7.2. Håndball 
Styrets arbeid 
 
Det er avholdt styremøter en gang pr. mnd. totalt 8 gjennom året.  
 
Av dugnader har styret vært ansvarlig for gjennomføring av sesongen loppetass, byttesentral og 
oppstart av oktober fest. I tillegg til deltakelse på Kløfta dagen. Alle tingene vil være viktig 
inntektskilder fremover.  
Styret har brukt mye tid på å få på plass oversikt over innbetaling av treningsavgifter, noe vi mener vi 
har fått god kontroll på. Det er innført nytt system i kiosk hvor vi fører regnskap over det som brukes 
og kjøp registreres på en mye mer kontrollert måte enn tidligere. 
Salva dugnaden ble også avviklet i perioden da denne ikke ble som forventet.   
Det har blitt brukt en god del tid på å løse trener situasjoner – vi trenger flere ivrige foreldre 
 
Mer utfyllende informasjon om Kløfta Håndball henviser vi til vedlegg - Årsberetning håndball 2016. 
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7.4. Idrettsskolen  
Idrettsskolen har sesong fra medio september 2016 til medio mai 2017, har denne sesongen hatt 
samme tilbud som før, dvs. barn fra 5 – 12 år. De er delt inn i 2 grupper hver onsdag fra 17:00 – 18:00 
på Åreppen skole. Det er stor aktivitet og idrettsskolen er populær. 

Aktivitetene foregår på/ved Åreppen skole. Det er ca.30 påmeldte barn denne sesongen. 
Idrettsskolen ledes av Morten Jøraas og Johnny Rasmussen i 2016/2017. 

 

7.5. Sykkelgruppa 
Seniorgruppa.  
Det trenes jevnt hele året.  Vi startet opp tidlig i vinter, med spinning på Sportica to ganger i uken. De 
aller fleste timene ble ledet av Svend Arild Bilben.  
Etter påske ble treningen flyttet utendørs, med trening to ukedager + en rolig langtur i helgen. Også i 
2016 har de aller ivrigste har vært en tur i Spania og syklet.  
Ungdomsgruppa i 2016 har ikke vært aktiv.  

Styret har i 2016, jobbet mye rundt vask av medlemslister, og på å få inn utestående treningsavgifter. 
Vi mener nå at vi er mye bedre rustet til oppfølging av innbetalte treningsavgifter, og 
medlemsavgifter i 2017. Vi er oppe og står på 123klubb, hvor vi har vårt medlemsregister. 

Mer utfyllende informasjon om Kløfta Sykkel henviser vi til vedlegg - Årsberetning Sykkel 2016. 

 

7.6. Innebandygruppa  
 Ingen aktivitet i 2016/2017. Pause i gruppa. Vi har et håp om å få i gang gruppen igjen for sesongen 
2017/2018, da det er relativt stor etterspørsel etter innebandy på Kløfta.  

 

7.7. Sponsorgruppa  
Sponsorinntekter for 2016 endte på 452.471,-. Dette er eksklusiv Umbro-avtalen. Dette er et meget 
gledelig resultat for klubben. Det viser at vi er inne på riktig spor og må fortsette det gode arbeidet 
videre inn i 2017 etc. 

I 2016 så endret vi sponsormodellen. Vi fordelte arbeid og ansvar ut i gruppene og ved god hjelp av 
dyktige medlemmer fått til en arbeidsmodell som vi mener og tror skal bringe oss videre i arbeidet 
med å skaffe nye og friske sponsorkroner. Avtalene fra 2015 løper videre i 2016, der vi har avtale 
med Matspecialen AS, Miklagard Golf, Nemus og Sportica. I tillegg så er det dialog med flere nye.  

Sponsorarbeidet er en del av oppgavene til daglig leder. Kapasitet fra gruppene til å drive aktivt og 
effektivt sponsorarbeid er helt nødvendig dersom Kløfta IL skal nå sine samlede mål. Med en ny 
modell så ble 2016 et meget positivt år og det jobbes aktivt for at den positive utviklingen vil 
fortsette i 2017! 
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8. Anlegg 

8.1 Kløfta Stadion  
Her er det både grusbane og gressbane for spill av 11’er fotball. Det er også 3 tennisbaner og til dels 
friidrettsanlegg. I tillegg til dette har vi også mindre arealer beregnet for trening og spill av 5-er 
fotball. 

På Kløfta stadion er det Klubbhus, med møtelokaler, garderober og kontor.  

 

8.2 Klubbhuset  
Salen på Klubbhuset er et populært lokale og har også i 2016 blitt leid ut til arrangementer på 
ukedagene og helger. Dette innebærer både ekstern utleie og internt i idrettslaget. 

 

8.3 Kløftahallen  
Fordeling av treningstider i Kløftahallen har for Kløfta IL håndballgruppa vært rimelig gode. For 
Idrettslagets andre grupper så mangler vi kapasitet til å dekke de totale behov for halltid som Kløfta 
IL har behov for. 

 

8.4 Kunstgressbane i Bakkedalen  
Som første del i realiseringen av Bakkedalsprosjektet ble kunstgressbanen oppgradert med 
undervarme og nytt kunstgress sommeren 2016. Selve oppgraderingen ble gjennomført som 
planlagt. Det har vært utført arbeid med tilpasning og finjustering av undervarme for å sikre best 
mulig effekt av undervarme. Det har dessverre vært nødvendig å gjennomføre reparasjon på enkelte 
av elementene som inngår i undervarmeanlegget. Dette har også påvirket tilgjengeligheten av 
kunstgressbanen for Idrettslaget. Feilene er nå utbedret, og Kløfta IL står tilbake med et flott 
kunstgressanlegg! 

Behovet for vedlikehold av kunstgressbanen har økt nå da vi har undervarme på kunstgresset. Det 
krever økt vedlikehold året rundt. Spesielt krever det at snø blir ryddet raskt etter snøfall. 
Hovedstyret har derfor blitt enige om å innføre en vedlikeholdsavgift for Fotballgruppens 
medlemmer for å dekke inn de økte vedlikeholdskostnadene.  

For å bidra til å holde vedlikeholdskostnadene nede så oppfordres det til at brukerne holder 
kunstgressbanen ryddig, og at lagene benytter oppsatte treningstider. Det koster penger og varme 
opp kunstgresset. Blir for en eller annen grunn treningstiden på kunstgresset ikke benyttet så må 
laget melde fra slik at varmen kan skrus ned og strømforbruket reduseres. 

8.5 Skøytebane/Ishockeybane i Bakkedalen  
Vedlikeholdsgruppa/kommunen ryddet snø fra ishockeybanen. Det er variabel aktivitet i helgene. 
Kommunen har ansvaret for at det er skøyteis på alle skoler, og derved også det primære ansvaret 
for vedlikeholdet av skøyteisen. Vedlikeholdsleder har bistått Kommunen med å rydde snø i helgene. 
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8.6 Treningsforhold generelt 
Fotballgruppa bruker eksisterende baner på Kløfta Stadion, i Bakkedalen og foran Kløftahallen. Også 
grusbanen helt sør i Bakkedalen, hvor det er lagt opp lys, kan brukes som treningsfelt. 
Treningsforholdene er forholdsvis gode, selv om kapasiteten er for liten. I 2016 fikk man ordnet noen 
treningstider eksternt hos andre klubber også. Vedlikeholdsleder bruker mye tid på å holde baner og 
treningsanlegg i god stand året rundt.  Kløfta IL og Vedlikeholdsleder vil rette en stor takk til de som 
har stilt opp / stiller opp når det trengs flere hender. Det er viktig at brukerne av treningsanleggene 
holder disse ryddige og sette utstyr tilbake på plass etter trening. F.eks vil flasker fulle med vann 
kunne ødelegge snøfreseren når snøen ryddes.  

 

9. Prosjekter 

9.1 Kløfta idretts- og aktivitetspark i Bakkedalen  
Kløfta IL, representert med AU, har gjennom hele 2016 hatt et aktivt og godt samarbeid med 
Ullensaker Idrettsråd og Ullensaker Kommune når det gjelder realiseringen av Bakkedalen. Det 
gjelder både inn mot Kommunens administrasjon og politikerne. Den overordnede avtalen mellom 
Ullensaker Kommune og Kløfta IL i forhold til realiseringen av Bakkedalen ble godkjent og signert. 
Avtalen definerer partenes ansvar og roller (både i byggefasen og driftsfasen), overordnet 
fremdriftsplan for delprosjektene som inngår i Bakkedalsprosjektet og finansiering. 

 

2016 ble et historisk år for Kløfta IL. Realiseringen av Bakkedalsprosjektet startet sommeren 2016.   

Det inkluderer bl.a.: 

• Reguleringsplanen for Dyrskueplassen og stadion ble vedtatt 
• VA-arbeidene (vann og avløp) i Bakkedalen fullføres vinteren 2016/17 
• Områdestabilisering i Bakkedalen fullføres vinteren 2016/17  
• Eksisterende kunstgressbane ble oppgradert med nytt kunstgress og undervarme sommeren 

2016 
• Arbeidene med detaljplanlegging av Idrettsanleggene er godt i gang.    

 

Arbeidene med å fortsette realiseringen av Bakkedalsprosjektet kommer til å fortsette med 
uforminsket kraft i 2017. Som Idrettslag har vi mye å glede oss over i tiden fremover.  
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Vedtatt skisse: 
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10.    Administrativt  

10.1 Den økonomiske situasjon  
Vi har i 2016 hatt en meget positiv utvikling når det gjelder den økonomiske situasjonen til 
Idrettslaget. Vi endte opp med et overskudd på kr.333.393,92 Det har vært jobbet meget godt i 
gruppene i 2016.  

Vi jobber målrettet for å skaffe inntekter gjennom både sponsorarbeid og annen type støtte. Dette 
arbeidet vil vi fortsette med fremover. 

Alle gruppene har fått godkjent regnskapene med ren revisjonsrapport.  

 

10.2 Medieoppslag  
Kløfta IL har vært omtalt i media 5 ganger i 2016. 

 

10.3 Medlemskontingent  
Kontingenten 2016.  

Satsene er følgende:  

Medlemskontingent/ Støttemedlem   kr. 175.-    

Aktiv u/20 år     kr. 200.- 

Aktiv o/20 år     kr. 250.- 

 

10.4 Medlemsregister/økonomisystem  
Både medlemsregisteret og økonomisystem er pr. 31.12.16 fullt fungerende.  

 

10.5 Julekalender 2016 
Antall julekalendere var ca. 700 stk. Vi solgte Shell/7 eleven kaffe koppen i samme tidspunkt og 
derfor få solgte julekalendere. Julekalenderen gikk i 0 i 2016. 

 

10.6 Ullensaker Idrettsråd  
Knut Eilertsen har representert Kløfta IL i Ullensaker Idrettsråd (UIR) i 2016. Han vil representere UIR 
neste periode hvis det ikke melder seg andre kandidater. 
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11.  Sluttord 
2016 har vært et historisk år for Kløfta IL. Realiseringen av Bakkedalen har kommet i gang med full 
styrke. Kløfta IL kan også se tilbake på et år med god sportslig utvikling i gruppene og et solid 
økonomisk resultat. 2016 har vært et år med solid utvikling i Idrettslaget.  

Kløfta IL og AU satte opp noen hovedområder ved inngangen til 2016 som det er viktig at vi som 
Idrettslag lykkes. Disse områdene har det vært jobbet aktivt med gjennom året både fra gruppenes 
og fra AUs side. 

• Kontroll på økonomien – Fokuset har vært knyttet til økonomien totalt sett, men spesielt knyttet til å 
styrke kontroll på fakturering og innbetalinger av medlems- og treningsavgifter.  Gruppene har bidratt 
aktivt til å styrke kontrollen og vært sentrale i dette arbeidet sammen med AU. AU har tilsvarende fått 
på plass tiltak som gjør at vi nå har langt bedre kontroll på fakturering og innbetalinger av medlems- og 
treningsavgifter. Det pågår implementering av ytterligere tiltak for at Kløfta IL skal komme helt i mål 
med dette. Kontroll på økonomien vil fortsatt være et av hovedfokusene for 2017. Det økonomiske 
resultatet i 2016 viser at arbeidet har gitt positiv effekt. 

• Sponsorarbeid – Fokuset på sponsorarbeid har gitt ønsket resultat. Med sponsorinntekter for 2016 på 
kr. 452.471,- så har Kløfta IL sponsorarbeid virkelig begynt å gi resultater. Dette er et meget gledelig 
resultat for klubben. Det viser at vi er inne på riktig spor og må fortsette det gode arbeidet videre inn i 
2017. 

• Administrativ effektivitet – AU har arbeidet aktivt sammen med Daglig leder for å bedre kapasitet og 
tilgjengelighet til administrativ kapasitet, og tilgjengelighet for klubbens medlemmer. Etter at 
Vaktmester ble sykemeldt så har Daglig leder dekket opp noen av oppgavene knyttet til Klubbhuset 
som Vaktmester har håndtert. Dette har naturlig nok resultert i at arbeidet med å utvide administrativ 
kapasitet og tilgjengelighet ikke har hatt den utviklingen vi har sett for oss.  

• Bakkedalsprosjektet – Kløfta IL sitt kontinuerlige fokus og arbeid har bidratt til at 2016 ble et 
historisk år for oss. Realiseringen av Bakkedalsprosjektet startet sommeren 2016.  Arbeidene med å 
fortsette realiseringen av Bakkedalsprosjektet kommer til å fortsette med uforminsket kraft i 2017. Som 
Idrettslag har vi mye å glede oss over i tiden fremover.  

• Utviklingen av Kløfta IL – Parallelt med at Bakkedalsprosjektet realiseres så vil behovene knyttet til å 
drifte Kløfta IL fremover endre seg dramatisk. Vi har gjennomført innledende behovsanalyser. Kløfta 
IL vil videreføre sine arbeider i 2017 med å tilpasse oss fremtidige behov.  
 

Oppsummert så har Kløfta IL gjort store fremskritt og skapt gode resultater innenfor de 
hovedfokusområdene vi satte oss for 2016. Det skal vi glede oss over. Selv om vi har nådd gode 
resultater og fremskritt innenfor hovedfokusområdene så er vi klare på at vi ikke er i mål. Vi vil måtte 
videreføre arbeidet innenfor disse hovedfokusområdene også i 2017. 

Håndball og Sykkel gruppen har hatt en veldig god utvikling gjennom 2016. De har hatt 
velfungerende gruppestyrer som har sikret sterkt fokus og god sportslig tilrettelegging for gruppes 
medlemmer. Det har også vært et godt engasjement blant i Fotballstyret og blant fotballgruppens 
medlemmer. Fotballstyret har dessverre vært preget av at alle styrets roller ikke har vært bemannet. 
På tross av solid innsats blant Fotballstyrets medlemmer gjennom året så har den totale kapasiteten 
vært en begrensende faktor på oppgaver som Fotballstyret har evnet å behandle.  

Tennis og Innebandy gruppen har i 2016 ikke hatt en styrt tilrettelegging. Det er derfor gledelig at 
Innebandy og Tennisgruppen har varslet at de kommer sterkere tilbake i tiden fremover. 

Skal vi som Idrettslag nå de mål vi har for Kløfta IL, Gruppene og Lagene så må alle engasjere seg og 
bidra. Det fordrer et styrt bidrag til verv i AU, Hovedstyret, Gruppestyret, lag og grupper. Jeg 
oppfordrer til å melde din interesse til Kløfta IL eller ditt gruppestyre og ta en aktiv rolle og bidra til 
beste for Idrettslaget. 
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Styret i idrettslaget vil dermed rette en stor takk til alle de frivillige som har bidratt til at vi i 2016 har 
klart å oppnå gode sportslige resultater, godt aktivitetsnivå, solid fremdrift og resultater. Dette gir 
oss et godt fundament å arbeide videre med. 

 

Sportslig hilsen for Kløfta Idrettslag 

 

 

 
       

 sign. leder sign. styremedlem 
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