
Årsberetning 2020 
 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

«Sammen skaper vi idrettsglede og muligheter for 
alle» 

                              SMIL: Samhold, Mot, Innsats og Leken 

 

Kløfta idrettslag skal drives innenfor de rammebetingelser som KIL’s 

årsmøte fastsetter. 



Årsberetning 2020    2

Årsberetning 2020 

 

1. Styret: .............................................................................................................. 3 
1.1. Hovedstyret (HS) ......................................................................................................................................... 3 
1.2 Sportslig ledere i KIL idrettsgrupper............................................................................................................. 3 
1.3 Sponsoransvarlig ........................................................................................................................................... 3 
1.4 Revisor .......................................................................................................................................................... 4 
1.5 Valgkomité .................................................................................................................................................... 4 
1.6 Kontrollkomite .............................................................................................................................................. 4 
1.7 Representanter Ullensaker Idrettsråd ............................................................................................................ 4 

2.   Ansatte ............................................................................................................. 4 
2.1 Daglig leder ................................................................................................................................................... 4 
2.2 Administrasjon .............................................................................................................................................. 4 

3. Styret.................................................................................................................. 4 
3.1 Styret arbeid .................................................................................................................................................. 4 
3.2 Møtefrekvens ................................................................................................................................................ 6 

4. Medlemsforhold .............................................................................................. 6 
5. Grupper ........................................................................................................... 6 

5.1 Fotball .................................................................................................................................................... 6 
 ............................................................................................................................................................................ 9 
5.3. Håndball ....................................................................................................................................................... 9 
5.4. Trimgruppa................................................................................................................................................. 11 
5.5. Sykkel ........................................................................................................................................................ 12 
5.6. Innebandy ................................................................................................................................................... 12 
5.7 Basket .......................................................................................................................................................... 13 

6. Samarbeidspartnere og sponsorer ................................................................. 14 
7. Anlegg ........................................................................................................... 14 

7.1 Kløfta Stadion ............................................................................................................................................. 14 
7.2 Klubbhuset .................................................................................................................................................. 14 
7.4 Kløftahallen ................................................................................................................................................. 14 
7.5 Kunstgressbaner .......................................................................................................................................... 15 
7.6 Materiell: ..................................................................................................................................................... 15 

8. SoMe og kommunikasjon ............................................................................. 15 
9. Prosjekter....................................................................................................... 16 
10. Administrativt ............................................................................................ 16 

Den økonomiske situasjon, se resultatregnskap og balanse .............................................................................. 16 
11. Medlemskontingent ................................................................................... 17 
12. Sluttord ....................................................................................................... 17 
 

 

 

 

 

 

 



Årsberetning 2020    3

1. STYRET: 
Årsmøtet ble avholdt 11 juni grunnet korona og nedstenging. Det ble også avholdt et ekstraordinært 
årsmøte 29 juni.  

1.1. HOVEDSTYRET (HS) 
     

       Andre Waage    Styreleder     

Lene K. Håkonsen    Nestleder 

Anne-Stine Roksvaag    Dugnad og arrangement ansvarlig 

Jo Inge Sydtangen    Vaktmester/styremedlem 

Roar Hanche-Olsen    Anleggs ansvarlig 

Erlend Berg    It-ansvarlig 

Lene Låstad Lund    SoMe og kommunikasjons ansvarlig 

Øystein Westermann    Sportslig leder 

Trine B. Bakke    Varamedlem  

Per Christian Eidevik    Varamedlem 

 

1.2 SPORTSLIG LEDERE I KIL IDRETTSGRUPPER 
 

Lene Låstad Lund                          Håndball 

Roy Pettersen                             Fotball  

Bernt Rognlien                      Sykkel 

Kjetil Dagsjøen Gulbrandsen    Innebandy 

Albert Williams    Basket 

 

1.3 SPONSORANSVARLIG 
      

     Steffen Nystrøm    Daglig leder 
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1.4 REVISOR 
 

Håvard Banne 

 

1.5 VALGKOMITÉ     
Valgkomiteen har bestått avleder Chirsten Sophie Castberg og Kjell Arne Christensen. Kristian Vegel ble valgt 
inn, men har tregt seg. Vara, Anne-Kjersti Lyvik.  
 

1.6 KONTROLLKOMITE 
Nytt av året er at klubben skal en kontrollkomite som har bestått av Tom Holm Paulsen og Carsten Amtrup. 
Vara, Hege Oppsal. 

1.7 REPRESENTANTER ULLENSAKER IDRETTSRÅD  
Anne-Kjersti Lyvik er valgt inn i Ullensaker Idrettsråd, varamedlem 2 for 2 år, ansvar prosjekt og  
Anne-Stine Roksvaag, medlem valgkomiteen 1 år 

 

2.   ANSATTE 
2.1 DAGLIG LEDER 
Steffen Nystrøm  

2.2 ADMINISTRASJON 
        

 

3. STYRET 
 

3.1 STYRET ARBEID 
I 2019 endret KIL struktur i organisering av klubben. Alle idrettsgrener ble samlet i et felles hovedstyre 
(HS). Omorganiseringen innebar i hovedtrekk å legge ned eksisterende sykkelstyret, fotballstyret og 
håndballstyret og alle hovedgrupper ble lagt inn i HS. Hovedoppgavene og tilrettelagt aktivitet, altså 
aktivitet utenom det sportslige ble lagt innunder HS. Det ble opprettet sportslig utvalg innenfor hver 
idrett. Styreleder, nestleder og styremedlemmer til HS ble valgt på årsmøte 2019. Sportslig leder har 
selv danne sitt eget sportslig utvalg med alle idrettsgrupper representert. I tillegg har HS opprette ulike 
utvalg for å ivareta bredden av aktiviteter og gjøremål i klubben, både permanente og mere ad-hoc 
baserte. Det har vist seg vanskelig å rekruttere til utvalg og ulike roller. Et av målene med den nye 
organiseringen er et bredere og tettere samarbeid i klubben, mellom idrettene og ved oppstart av nye.  

Dagens HS har vi nå hatt i to år og også evaluert to ganger, også med idrettsgrenene involvert. HS er 
av samlet oppfatning at dette har fungert på en tilfredsstillende måte, men med et behov for noen 
strukturelle endringer og tilpasninger. Det har vært tidkrevende å finne en egnet struktur og endringer 
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vil det være kontinuerlig behov for. Man har fått mere synergi mellom idrettene, arrangementer og 
dugnader. Klubben mangler ved årsslutt en fair play ansvarlig som må på plass.  

11 mars 2020 traff Covid-19 viruset Norge hardt. Landet gikk i lockdown. For klubbens del har dette 
hatt enorme innvirkninger. Det var 7 uker uten treninger og etter gjenåpning har det vært restriksjoner 
av ulik karakter som reduserer en normal treningsøkt samtidig. Det har i hovedsak vært restriksjoner 
på antall i treningsgrupper, antall på idrettsarenaer, avstand og forskjeller mellom inne og ute idretter. 
Åpning og stenginger av idrettene har preget hele året. Cuper og turneringer ble avlyst både lokalt i 
klubb og ellers. Klubben fikk gjennomført et par turneringer for de aller minste utøverne i både 
håndball og fotball. Akademiet fotball kom i gang, men med veldig få utøvere og restriksjoner. Med få 
forhåndspåmeldinger for høstsesongen så klubben det nødvendig å kansellere resten av året.   Klubben 
hadde også arrangert foredraget med Anja og Gro Hammerseng-Edin 11 mars for alle medlemmer 
booket i Kløftahallen. Dette var første arrangementet av mange som ble kansellert. To Byttesentraler 
vår og høst, ingen fotballavslutning eller kick start for håndball, sykkelritt, Kløftadagene, idrettens dag, 
samlinger m.m. ble kansellert. Alle klubbens utøvere over 20 år har vært hardt rammet med sist i gang 
og uten mulighet for nærkontakt under trening. Serien ble ikke fullført eller startet opp. Barne- og 
ungdomsidretten kom raskere i gang dog med restriksjoner. I fortvilelsen over pandemien har klubben 
også noen lyspunkter. I denne forbindelse ønsker vi spesielt å trekke frem flott innsats av 
støtteapparatet til lagene våre som har funnet nye og kreative løsninger på situasjonen så utøvere har 
fått organisert fysisk fostring så godt det har latt seg gjøre og tilpasset sitt lag. Krever litt planlegging. 
Det har vært nedlagt mange dugnadstimer av foreldre, eldre søsken og andre familiemedlemmer for 
registreringer av publikum på kamper, desinfisering utstyr og kontaktflater, telling m.m. Mange 
dugnadstimer er også nedlagt i Bakkedalen og kiosken også før man fikk starte med kamper. Man har 
da vært synlige i området og lånt ut nyinnkjøpt utstyr som kan brukes i Bakkedalen som rekkerter, 
bordtennis utstyr o.l.  Klubben fikk gjennomført avslutning av 3v3 turnering fotball og også en miniserie 
runde håndball. Rema 1000 håndballskole ble gjennomført for første gang og har kommet for å bli. 
Tine fotballskole ble også gjennomført i år som flere år tidligere. Det har også blitt avholdt e-sport 
turnering p nasjonalt nivå. HS, klubbens støtteapparat og medlemmer har i år gjennomført ulike 
nettkurs som fikk en brå start og bratt læringskurve.  

Korona har også hatt økonomiske konsekvenser for klubben. Sponsorer som ikke har mulighet til å bli 
med oss videre, svært begrenset utleie av klubbhuset i ukedager som helger, som er en kjærkommen 
inntekt. Sterkt redusert kiosksalg, noe reduksjon på treningsavgifter m.m. Dog har klubben søkt på det 
som kan søkes på av tilskudd og midler for å berge seg igjennom denne krevende tiden. I tillegg til 
økonomiske kan nevnes at man bl.a. har fått støtte til flere ergometersykler som står i hallen, utstyr til 
utlån for bruk i Bakkedalen, stadionur som blir montert første kvartal 2021, Obos brølet, UK og 
Lotteritilsynet.  

Utover vanlige styresaker har HS jobbet med: 

1. Vårdugnad gjennomført av HS grunnet korona restriksjoner  
2. Salg av Kløfta Stadion. Stor prosess i samarbeid med Ullensaker Kommune. Hadrian var leid 

inn som megler. Salget ble stoppet i november. Kløfta IL takket nei til bud og kommunen 
stoppet salget før tidsfristen 11 november. Det jobbes videre med et salg. 

3. Planlegging for nytt klubbhus og første tegninger av bygg foreligger. Planene ble parkert i 
november. 
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4. Korona og alt dette har medført som merking, oppfølging, informasjon, tilpassing, 
planlegging m.m.  

5. Resertifisering som kvalitetsklubb i NFF 
6. Digitale samlinger i regi NFF, NIF og NHF 

3.2 MØTEFREKVENS 
Det har i 2020 vært avholdt 15 HS møter og 2 ekstraordinært HS møter. Det er behandlet ca 228 saker. 
Faste HS møter hver tredje torsdag i måneden kl 1900. Unntak når faste møtedager har falt på en ferie- 
eller helligdags periode. HS setter alltid av de første 30 minutter til klubbens medlemmer om det er 
noe man ønsker å få drøftet, synspunkter e.l. hvis det kommer inn anmodning om dette.  

4. MEDLEMSFORHOLD 
I 2019 hadde vi 813 betalende medlemmer. I 2020 har vi 771 betalende medlemmer. Betalende 
medlemmer er antall som har betalt for et eller flere medlemmer. I Rubic har vi registrert 1314 
medlemmer i utgangen 2020.  

5. GRUPPER 
 

5.1 FOTBALL 
 
2020 er ikke som 2019 hvor Kløfta fotball spilt 672 seriekamper, 9 Cup (OBOS) kamper og 59 Inne KM 
kamper, totalt 740. Deltakelse på diverse cuper og turneringer kommer i tillegg. 348 av disse kampene 
har blitt spilt i Bakkedalen.  
 
Vi hadde 494 aktive spillere i 2020 

 
 
Våre lag har spilt 256 seriekamper, 24 Cup (OBOS) kamper og 26 Inne KM kamper, totalt 306. 
Deltakelse på div cuper kommer i tillegg. 156 av disse kampene har blitt spilt i Bakkedalen  
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Trenere/Lagledere 
 

 
 

Vi har to trenere med UEFA B lisens, samt en keeper trener med NFF Keeper B lisens 
 

 

 
Dommere - Vi har i 2020 hatt 1 kretsdommer. Totalt 55 interne dommere i 2020, 30 av disse 
nyutdannede i 2020. Dommeransvarlig, Sander Hugaas.  

 
Hovedaktiviteter: 

 Seriespill, alle lag med alder 20 år og yngre.  
 Gjennomført eget fotballakademi 
 Fotballskole for 1 klassinger på høst 
 Tine fotballskole 
 Års serien turnering i sept. 
 Deltakelse i et fåtall eksterne cuper 
 A-laget damer og A-laget herrer ikke gjennomført seriespill 
 Avholdt lagleder/trener forum 
 Trenerkurs del 1 gjennomført på høst 

Antall Alderstrinn
Rolle Barn Senior Ungdom Totalsum
Hovedtrener 8 2 4 14
Lagleder 16 1 5 22
Materialforvalter 3 3
Trener 45 11 56
Totalsum 69 6 20 95



Årsberetning 2020    8

 Klubben var vertskap for kretsens fotballskole i vinterferien og høstferien 
 
Høydepunkter - J17 spilte finale i Obos Cup, resultat, 2 plass 

 
Sportslig utvalg fotball 

SU fotball har i 2020 bestått av følgende funksjoner 
Leder      Roy L. Pettersen (fra medio juni) 
Spillerutvikler     Espen Clementsen 
Treneransvarlig    Yngve Sandøy 
Rekruttansvarlig    Magnus P. Hovde 
Dommer ansvarlig    Sander Hugaas  
Jenteansvarlig     Kishan Chudasama 
Avholdt møter annen hver mnd. 
 
Tine fotballskole - Tine fotballskole ble arrangert uke 33. 110 barn deltok. Trenere primært fra A-laget. 
NFF Akershus kåret klubbens tine fotballskole til årets beste fotballskole og en liten filmsnutt ble satt 
sammen. Kan sees på klubbens hjemmesiden. 

Turnering - Vi arrangerte Miniserien 3V3 (6 år) 19-20 september 2020. 102 påmeldte lag i klassen 6 år. 
Det ble på to dager spilt 156 kamper i Bakkedalen. Hele turneringen ble gjennomført uten 
nevneverdige utfordringer. 

 
Satsningsområder 2021 

Utdanne flere trenere, Grasrot del 1-4 
Utdanne flere dommere 
Jentefotballen, flere jenter i aktivitet, lenger 

 Jentefotballdag 
 Åpen dag for jenter 

Utvide/forankre vårt nystartede akademi 
Utvikle/bearbeide sportsplanen for fotball, skape en forutsigbar rød tråd for fotballgruppa. 
 
Vi hadde 523 aktive spillere i 2019 
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Kløfta har hatt en positiv økning av sonespillere i 2019 med 5 jenter (J17 3 spillere/ 
J14 2 spillere) og 3 gutter (G14 2 spillere/G13 1 spiller). Dette gjelder for spillere tatt opp for sesongen 2019. 
Spillere tatt opp høsten 2019 er ikke iberegnet. 

 
 

5.3. HÅNDBALL 
 
Håndballsesongen startet lovende utfra situasjonen med seriekamper. Vi fikk spille frem til november 
før kamp aktivitet ble stoppet. Mange lag hadde veldig god progresjon og god utvikling. Det hadde da 
blitt spilt 39 regionale seriekamper. De yngste rakk også å delta på loppetass og minirunde, men langt 
færre enn vi håpet på.  

Barn – fikk deltatt på Loppetass og minirunde, men langt færre enn vi hadde håpet på. Vi skulle også 
arrangert flere arrangement enn vi fikk gjort. Men god rekruttering, så vi håper flere er med videre inn 
i neste sesong. Oppstart for førskolebarn sammen med fotball med en treningsavgift er fint for 
håndballgruppen for å nå frem til flere om tilbudet vårt.  

Ungdom – god utvikling og godt samhold. God resultater før kampaktivitet ble avsluttet. Det ble 
arrangert oppkjøringshelg med J13-J15 i Kongsvinger som var meget vellykket. Grunnet 
smittesituasjonen valgte J13 å ikke bli med men J14 og J15 hadde fantastisk helg. 

Senior – hatt tilsig av flere medlemmer noe som er meget bra. Godt samarbeid fortsatt med Gjerdrum 
på herresiden. Godt og stabilt trenerapparat motiverer også seniorgruppen. Dessverre ble det ingen 
kamper på dame- og herrelaget vårt. Juniorlaget fikk spilt noen kamper og fikk også med seg de som 
var 20 år før ting stengte ned igjen. En fin gruppe vi håper å ha med oss videre, sårbar gruppe med 
ungdom som er ferdig med videregående og skal videre på skole, militæret etc. Men utgangspunktet 
er godt.   

Trenere og lagledere – fantastisk fornøyd med trenere og lagledere. De har håndtert situasjonen på 
en utmerket måte og virkelig stilt opp for barn, unge og senior så langt det har gått. Vi har gode apparat 
rundt lagene og det ser også fint ut for 2021/2022. Vi har gjennomført to planlagte trener forum i 
tillegg til at vi har hatt tape-kurs og «akuttskade-kurs» i samarbeid med Nemus. Vi kalte også inn til 
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ekstra ordinært møte for å ta en status etter at idretten ble stoppet og for å gjøre opp en status samt 
inspirere til alternative øvelser. 

Dommere – vi rakk å ha ett dommerkurs for nye dommere. Vi hadde da 14 nye dommere som var klare 
til å dømme kamper. Vi rakk dessverre en kamp før dette ble stengt ned igjen. Vi har med oss alle de 
etablerte dommerne – i tillegg har vi fire autoriserte tidtagere på nivå 1 (eliteserien). 

Målvakts trener - vi har egen målvakts trener som alle lag kan benytte seg av. Hun kommer i 
treningene til de aktuelle lagene.  

Basis/skadeforebyggende trening - vi har egen basis trening en gang i uken. Dessverre har ikke dette 
hatt godt nok oppmøte inneværende sesong. 

Totalt - vi er i dag 228 utøvere som er en økning og vi er veldig fornøyde med dette. Vi satte i gang 
tiltak i fjor med samlinger, samt stunt i forhold til rekruttering og få ut budskapet om håndball lag på 
Kløfta. Vi har hatt ønske om å øke søkelyset på gutter og nå etter jul meldte vi faktisk opp to ekstra 
guttelag som resultat av god rekruttering.  

 

 

 

ARRANGEMENT 

Loppetass/minirunde 

Vi fikk arrangert loppetassen og minirunde hvor Kløfta blir trukket frem som en god arrangør med gode 
løsninger i forhold til smittevern – det var hyggelig. To arrangement ble avlyst. 

Rema 1000 håndballskole 

Vi arrangerte Rema 1000 håndballskole for første gang i høstferien 2020. 40 barn påmeldt, og skolen 
var fulltegnet – stor suksess vi ønsker å gjenta! 

Hykkerud håndballskole 
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Ble dessverre avlyst før vi fikk startet. 

Høst/vinterferie tilbud 

Deltar på dette sammen med de andre idrettene. Noe kortere tilbud i Kløftahallen da dette går 
samtidig som håndballskolen nevnt over.  

SPU – spillerutvikling (13-16 år), regi av regionen 

Ikke vært avviklet i 2020 grunnet covid-19. Kløfta har med spillere i alle aldre dette tilbys. I tillegg har 
vi klart å få en trener i Kløfta som også skulle være SPU trener inneværende sesong.  

Øvrig 

Med restriksjoner i Kløftahallen i forhold til antall har vi har solgt billetter til noen av våre kamper som 
direktesendte kamper. Dette er noe som er spennende å kunne fortsette med. Vi tror ikke dette vil ta 
publikum bort fra hallen, men vil gjøre det mulig for de som ikke får kommet, bor langt unna etc. til å 
få sett kamper i hallen vår. 

SPORTSLIG UTVALG HÅNDBALL 

Leder     Lene Lund 
Sportslig leder, barn/rekruttering Joachim Skovheim 
Sportslig leder, barn/rekruttering Camilla Delet 
Sportslig leder, ungdom  Tina Håtun 
Sportslig leder, senior   Jannike Nyland 
Dommeransvarlig   Camilla Delet/Live Paulsrud 
Dommeransvarlig, «spirer»  Caroline Delet 
 

Vi har hatt møter ca. 1 gang i mnd. ihht. vår aktivitetsplan. 

Cuper har uteblitt og mye annet sosialt vi skulle gjort, men vi håper at vi har med oss mange videre inn 
i sesongen 21/22. 

 
 

5.4. TRIMGRUPPA 
 
Trimgruppa består av om lag 20 personer. Tidligere het gruppen Friidrettsveteranene, men nå er 
gruppen kjent under navnet Trimgruppa KIL.  

Friidrettsveteranene ble startet av en gjeng menn på i overkant av 30 i tallet, som ønsket å holde seg 
aktive også som veteraner. Veteranene drev på starten av 70-tallet i hovedsak utetrening flere dager i 
uken. Helgeturer i Romerikesåsen var fast innslag i mange år. Etter åpningen av Vesong Ungdomsskole 
rundt 1970 fikk veteranene også mulighet til å benytte gymsalen på tirsdager og begrepet 
"Tirsdagstrimmen på Vesong" gir fortsatt gjenklang i miljøet.   
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Damer kom også etter hvert inn i gruppa. Anslår på midten av 90-tallet. Det er flott at gruppa fortsatt 
har herrer som var med fra den opprettelsen og damer som startet på 90-talet. Gruppa sto for 
arrangementet av Kløfta Stafetten så lenge den ble arrangert.  

Koronasituasjonen har gjort at aktiviteten har vært meget begrenset i Trimgruppa det siste året. Vi 
håper på en koronafri 21/22 sesong.   

Gruppen er åpen for nye medlemmer. 

 

5.5. SYKKEL 
 
Styret for Kløfta Sykkel har bestått av 
Line Marie Bratvold 
Bernt Rognlien 
John Inge Tvedt 
Tormod Roksvaag (spesialkonsulent) 
 
Styret har hatt 2 styremøter og 1 medlemsmøter 
Kløfta IL Sykkel har hatt 82 (+5) betalende medlemmer i 2020 mot 86 i 2019.  
Styret har i 2020 forholdt seg til de restriksjoner som har blitt pålagt sykkelsporten med tanke på 
trening og ritt. De fleste ritt ble avlyst, men noen medlemmer deltok på noen ritt. Fellestreninger og 
dets oppmøte har vært varierende. Medlemmene har syklet når det måtte passe pga hjemmekontor 
etc. Men treningsplan og motivasjon var på topp hele perioden. 2 kvelder og langtur på søndag. 
Ungdomsgruppen hadde litt aktivitet 2020, men også her var det restriksjoner fra NSF.  
Seniorgruppa.  
Vi startet opp i tidlig vinter, med spinning på Sportica to ganger i uken, men ble fort avlyst pga 
restriksjoner. Timene ble ledet av Christian Haugland. Innendørstrening på Nes Arena utgikk i 2020 pga 
restriksjoner.  
 
Nybegynnerspinning ble ikke gjennomført pga restriksjoner. 
 
Årets høydepunkt, Spania, utgikk også. 
 
Det ble ikke gjennomført klubbmesterskap. 
 
Vi jobber med å bygge holdninger som styrker trafikksikkerhet og tryggheten til syklistene våre. Det 
viktigste vi gjør er ikke å sykle, men å komme hele hjem. 
Styret føler det er bra driv i gruppa og at mange er deltagende på aktiviteter som blir arrangert. 
 
Kløfta IL Sykkel ønsker å takke alle våre sponsorer for deres bidrag. 
Dette er: Dekkteam, Øvre Romerike Trafikkskole, Feiring Bygg, Bilkomponenter.  
Stor takk for deres støtte gjennom sesongen 2020! 
Takk for super deltagelse! 
 
Styret Kløfta IL Sykkel 
 
5.6. INNEBANDY 
I innebandy er det fortsatt stabil deltakelse i det miksede laget. I tillegg til det har vært en fast gjeng 
med damer som har trent sammen på Vesong fra høst 2019 til mars 2020. Her var interessen så stor i 
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starten av 2020 at vi til slutt måtte rullere på deltakelse på grund av kapasiteten til gymsalen. Etter 
nedstengning i mars har det dessverre ikke blitt gjennomført treninger i innebandy, men vi håper på 
like stor interesse når det igjen åpnes for nærkontakt for voksne på trening. 
 
Totalt antall medlemmer før nedstengning i 2020 var 43. 
 
Vi ønsker å bygge e innebandy miljø på Kløfta som også kan vekke interessen hos barn og unge. Vi 
trenger flere engasjerte voksne som har lyst å være med å bidra som trenere for barn, unge og voksne. 
Vi ønsker også nye spillere velkomne! 
 

5.7 BASKET 
06.07.2020 ble GU16 region øst basketlaget startet opp igjen på Kløfta igjen etter å ha vært i brakk 
siden 2008. Det som begynte med «streetbasket» i Bakkedalen, er nå blitt et flott lag med aktive og 
ivrige basketball utøvere. Det hele har kommet i gang takket være 3 engasjerte trenere som har et 
ønske om å lære gutta å spille basket. 

Vi har vært heldige og fått mye hjelp til oppstart. Både klubb og forbund har snudd seg raskt, slik at vi 
rakk å være klare til å melde oss opp til seriespill når fristen for det forelå. 

Da høstsesongen startet, hadde vi både fått faste treningstider 2 ganger i uka og nye drakter på plass. 

Laget har fått navnet Kløfta White Tigers, og vi har pr. 31.12.20 14 utøvere i alderen 14-15 år. 

Laget ledes av hovedtrener, Albert Williams, 2 ass. trenere: John-Olav Nilssen og Benjamin J. 
Christensen og lagleder Tone Lise Balchen 

Vi er stolte av å også ha fått på plass logo´n vår: 

 

Kløfta White Tigers spiller denne sesongen i Region Øst - GU16 med hjemmekamper i Slorahallen på 
Strømmen. Vi håper å få endret dette til neste sesong, sånn at vi kan få spille hjemmekampene våre 
på Kløfta. 

Korona har dessverre påvirket mye av sesongen, men vi rakk å spille 3 kamper før alt ble stengt ned. 
Vi avsluttet med seier, og det var veldig inspirerende for hele gruppa. 

Vi har også en super og engasjert foreldregruppe som hjelper til, og selv om de fleste av oss er 
nybegynnere i sporten har flere vært sporty og tatt på seg oppgaver med bla. å sitte i sekretariatet. 
Dette gjør at det er mulig å være med i seriespillet og vi er veldig takknemlig. Vi har alle bratte 
læringskurver, men med en så engasjert gjeng er det bare gøy å være med. 
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Vi takker Kløfta idrettslag for at vi har fått til så mye på så kort tid, vi gleder oss til vi kommer i gang 
igjen, og vi ser frem til godt samarbeid fremover. 

Hilsen Kløfta White Tigers 

 

6. SAMARBEIDSPARTNERE OG SPONSORER  
Sponsorarbeidet er en del av oppgavene til daglig leder. Kapasiteten for 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 2020 et positivt år under vanskelig forutsetning er med Korona. 

Sponsorinntekter for 2020 endte på kr 447 875 mot kr 444 500 for 2019.  Dette er eksklusiv Umbro-
avtalen. Vi har mistet flere sponsorer grunnet Korona for 2021. Følgende er ute som sponsor: Elite 
Elektro, Romerikssenteret og Eie. 

Kaffeavtale med YX7/eleven er med i år også og salget av koppene startet i slutten av 2020. Inntekten 
er betydelig redusert da klubben har betalt innkjøpspris på koppen og salget var via YX7/eleven direkte, 
dog en kjærkommen inntekt. 

Vi har avtale med Sport1 på Kløfta og prøver og støtte og gjøre sportslige innkjøp der. Takk til våre 
sponsorer og støttespillere: Odal Sparebank, Sport1 Kløfta, Rema 1000 Kløfta, Eie eiendom, Elite 
Elektro, Romerikssenteret, YX/ 7eleven, Øvre Romerike Trafikkskole, Dekkteam, Nemus, Mekonomen 
Kløfta, AJ produkter, Explendo, AK maskiner, Felleskjøpet, Skilt og reklame, Zisson, Avinor, Rubic, 
Umbro, Kompani Kvam, Miklagard, Burger King Kløfta og Willersrud Eiendom- og Vaktmesterservice 
AS. 
 

7. ANLEGG 
7.1 KLØFTA STADION  
Har stått ubrukt gjennom året og preget av graving etter arkeologiske undersøkelser i forbindelse med 
salg av Kløfta stadion. Stadion skulle selges sammen med Dyrskueplassen. Dette er et salg som blir 
gjort i samarbeid med Ullensaker kommune og stoppet i begynnelsen av november grunnet lav pris.  

7.2 KLUBBHUSET  
Klubbhuset er lite leid ut i år grunnet korona. Inntekten er redusert fra kr 224984 i 2019 til kr 46 850. 
Grunnet Korona situasjonen har klubbhuset vært stengt i store perioder. Dette innebærer både tap av 
inntekter til utleie og lagene internt ikke har kunnet bruke klubbhuset. 

7.3 Kløfta idretts- og aktivitetspark 
Kløfta idretts- og aktivitetspark (KIA) ble offisielt åpnet 24. august. Parken består av flere fotballbaner, 
tennisbaner, beachhåndballbane, sandvolleyballbane, bandybane, løpebaner, trimløype, i tillegg stort 
aktivitetsområdet for både store og små. Området har blitt et viktig samlingssted for lokalbefolkningen 
på Kløfta. Ullensaker kommune står for all drift av området.  
 

7.4 KLØFTAHALLEN  
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Klubben erfarer at hallen er sprengt og tildelingen av treningstid blir stadig mindre. Klubben hadde 
møte med Ullensaker Idrettsråd og Ullensaker kommune for å se på bedre løsninger.  

7.5 KUNSTGRESSBANER 
Totalt er det tre 11’er baner, hvorav to har undervarme og en 7’er-bane med undervarme i KIA. Gamle 
kunstgressbanen ble reparert i sommerferien 2019 og fikk med det ny undervarme, da det har vært i 
ustand og en reklamasjonssak. Siste del av 2020 sliter vi med varmen igjen og reklamasjonen er levert 
fra UK.  

7.6 MATERIELL:  

I 2018 gikk vi over til helårs fotballer som suksessivt fases inn når gamle fotballer er ødelagte. Vi har 
fortsatt igjen brukte sommer og vinter fotballer.  

Ved oppstart fotballsesong satte vi av 5 dager til draktbytte. For de som ikke dette passet for ble bytte 
gjort etter egen avtale. Fungerte fint og de aller fleste lag byttet. Bytte av drakter/shortser mot nye 
str. 

Det har vært mindre pågang mot 2019 på coach jakker og treningsbukse med zipp genser til trenere. 
Det betyr nok at de fleste trenere har fått. Fint å se så mange i Kløfta "uniform".  

Strekkoden på Sport1 som gir medlemmer rabatt og klubben en andel spons fra Umbro har utgått. Nå 
oppgis mobil nr som igjen er knyttet opp mot Rubic for å få medlemsrabatt. Jo mere vi handler på 
mobilnr, jo høyere bonus til klubben.  

Den nye kolleksjon fra Umbro kom og har blitt godt mottatt.   

Det har vært jobbet med å forbedre situasjonen i materialrom i driftsbygg. Ullensaker godkjente i 
februar 2020 våre tegninger og ball- og utstyrsskap. Vi har ikke lykkes i å bygge dette i løpet av året.   

8. SOME OG KOMMUNIKASJON 
Vi har i løpet av 2020 laget flyere i forbindelse med oppstart av håndball- og fotballskole samt 
rekruttering der dette har vært etterspurt av sportslige ledere.  

Ellers har dessverre mye av kommunikasjonen i året som har vært dreid seg om korona, retningslinjer 
og oppdateringer. Vi har vært opptatt av at vår oppgave er å informere ut det som alt er besluttet av 
nasjonale, kommunale og event. Idrettenes forbunds retningslinjer. Vi har forsøkt å kommunisere 
tydelig ut hva som har vært gjeldende for oss som idrettslag.  

Testet ut konkurranse for å få enda flere tilhengere og dette skapte engasjement og bør gjennomføres 
flere ganger. Konkurranse og premie skaper engasjement. 

Vi gjennomførte en undersøkelse med avstemning i forhold til Kløfta IL sine verdier og selv om vi gjerne 
skulle hatt flere besvarelser fikk vi klart bilde om hva de som hadde svart tenkte. Slike undersøkelser 
er enkelt å gjennomføre og bør brukes der medlemmer skal engasjeres. Kan også med fordel i neste år 
kombineres med premie – forutsetter da at undersøkelsen ikke er anonym.  
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Vi hadde pr. 1/1-21 1055 medlemmer. Pr. 21/2 har vi 1070 følgere. Viktig for oss å få opp dette for å 
nå flest mulig med forhåpentligvis mange aktiviteter og arrangement i 2021. 

Konkurranse engasjerer 

 

Instagram - vært lite å poste. Det er en bruker men får ikke låst opp denne da ingen vet hvem som er “eier” og 
får melding om tilbakestilling av passord. Oppdateres og brukes aktivit i 2021. 

SnapChat – opprette en snapchat konto for Kløfta IL med “take over” til idrettene.  

Med ovennevnte plattformer bør vi nå de fleste målgrupper.  

9. PROSJEKTER 
Salg av Kløfta stadion og Dyrskueplassen 

Kløfta IL har gjennom 2020 hatt flere møter med Ullensaker Kommune når det gjelder realiseringen av 
salg av idrettsplassen og nytt klubbhus. Det gjelder både inn mot Kommunens administrasjon og 
politikerne. Hadrian skulle stå for salget. Budene kom aldri opp i det nivået man har forventet og KIL 
takket nei til bud. Kommunen stanset salget 5 november, før siste frist bud den 11 november. Det ble 
i september 2019 inngått en avtale mellom partene om felles salg og fordelingsnøkkel kostnader og 
inntekter i samsvar med eiendomsbrøk. Kløfta IL vil bruke mye tid og ressurser på det viere arbeide i 
prosjektene.  

10. ADMINISTRATIVT  
 DEN ØKONOMISKE SITUASJON, SE RESULTATREGNSKAP OG BALANSE SAMT 

KONTROLLKOMITÉENS BERETNING. 
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11. MEDLEMSKONTINGENT 
 
Kontingenten 2019, satsene er følgende og ønsket uendret i 2020:  
Medlemskontingent/ Støttemedlem   kr. 300.-    
Familie       kr. 700.- 
 

12. SLUTTORD 
2020 sesongen har vært veldig preget av Corona for alle. Det har godt hardt utover det tilbudet vi som 
idrettslag ønsker å gi våre medlemmer. KIL har helt fra starten av prøvd å etterleve de kravene som 
har kommet fra myndighetene både nasjonalt og lokalt, i tillegg til egne tiltak. Det har hele tiden vært 
viktig for idrettslaget og ta dette på alvor og skape trygge rammer for alle sammen.  
Dessverre klarer vi ikke helt enda og se konsekvensene av ett år med Corona. Vi vet at økonomisk har 
vi som idrettslag klart oss bra, det har vært gode støtteordninger som vi har søkt om å få tilbake tapte 
inntekter på. Usikkerheten er dessverre størst på om vi mister mange medlemmer spesielt innenfor 
fotball og håndball pga dette.  

Til tross for Covid -19 har det vært ønske fra flere om å etablere nye idrettsgrener, som eks. tennis, 
basket og bordtennis. Kløfta idrettslag ønske i stor utstrekning å gi et så stort utvalg som mulig, men 
dessverre har vi ikke eks. mer en hall til idrett som krever å være inne.  

Salget av Kløfta Stadion sammen med Ullensaker kommune og bygging av nytt klubbhus, gikk ikke 
som ønsket. Det tilbudet vi fikk fra oppkjøper av eiendommen hadde ikke gitt Kløfta idrettslag noe 
penger, det hadde bare vært Ullensaker kommunen som hadde fått betalt. Vi har satt i gang 
salgsprosessen igjen sammen med kommunen og håper på et bedre resultat, som idrettslaget 
kommer godt ut av. I tillegg jobber vi mye med å få bygd på Kløftahallen med en hall flate til og BMX 
bane i Bakkedalen nede ved tennisanlegget. I tillegg har vi arbeidet med planer for et nytt klubbhus. 

Videre har HS jobbet med klubbhåndbok, strategimål, rekvalifisering av kvalitetsklubb, Fair Play mm.  

Kløfta IL kan vise til gode økonomiske resultater etter flere grep fra HS som har hatt direkte påvirkning 
på økonomien til klubben i positiv retning. Vi kan konkludere med at vi har en veldig bra økonomi i 
klubben      

Kløfta IL og HS har flere hovedområder som vi kommer til å jobbe med videre inn i 2021  

 Medlemmer og Corona – Fokus på å legge til rette for trygg og sikker trening mtp Corona. Gå 
aktivt ut i lokalområde å verve medlemmer til eksisterende grener og nye. Sterkere satsing 
på jentefotball og samarbeid med andre naturlige klubber. 
 

 Sponsorarbeid – Fokuset på sponsorarbeid har ikke gitt ønsket resultat i 2020. Sponsorarbeid 
vil bli et sterkt fokusområde fremover. Vi ønsker å få til en ny hovedsponsor som kan pryde 
draktene våre. 
 

 Administrativ effektivitet – HS har arbeidet aktivt sammen med Daglig leder for å bedre 
kapasitet og tilgjengelighet til administrativ kapasitet, og tilgjengelighet for klubbens 
medlemmer. I tillegg er vi i sluttfasen på å sette bort regnskapet til en ekstern aktør.  
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 Utviklingen av Kløfta IL – HS kommer til å ha stort fokus på å legge til rette for andre 

idrettsgrener fremover, bla. Tennis, innebandy, basker, E-sport, friluft mm. Uten at det går 
på bekostning av annen eksisterende idrett. 
 

Oppsummert så har vi vært gjennom et meget spesielt og tøft år for klubben og medlemmer, med 
tanke på å opprettholde et tilbud til alle. Til tross for dette har vi klart å gjennomføre flere cuper og 
kamper uten å få smitte. Dette viser at idrettslaget tar Corona på alvor og tiltak har fungert. 
 
Økonomisk klarer vi oss fint og kjører med et overskudd for regnskapsåret 2020 

Styret i idrettslaget vil dermed rette en stor takk til alle de frivillige som har bidratt til at vi i 2020 har 
klart å gi et så godt tilbud som mulig, sørget for at foreldre synes det er trygt å sende ungene sine til 
oss. Dette gir oss et godt fundament å arbeide videre med. 

 

Tusen takk til alle fra oss i HS. 

 

 

______________________________________   __________________________________ 

Styreleder HS  Andre Waage, Kløfta IL    Daglig leder Steffen Nystrøm 

 

 


