Årsberetning 2021

SMIL: Samhold, Mot, Innsats og Leken

Kløfta idrettslag skal drives innenfor de rammebetingelser
som KIL’s årsmøte fastsetter.
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1. STYRET:
Årsmøtet ble avholdt 25 mars 2021 på Teams, grunnet korona og nedstenging.

1.1. HOVEDSTYRET (HS)
Eivind Eilerås

Styreleder

Lene K. Håkonsen

Nestleder

Kjell Arne Christiansen

Dugnad

Andre Waage

Arrangement ansvarlig

Tone Lise Balchen

Fair Play og kvalitetsklubb ansvarlig

Roar Hanche-Olsen

Anleggs ansvarlig

Erlend Berg

It-ansvarlig

Amanda M. T. Hauge

SoMe og kommunikasjons ansvarlig

Patrik Stubrud

Sportslig leder

Rachid Elhajoui

Varamedlem

Line Marie Bratvold

Varamedlem

1.2 SPORTSLIG LEDERE I KIL IDRETTSGRUPPER
Lene Låstad Lund

Håndball

Roy Pettersen

Fotball

Bernt Rognlien

Sykkel

Kjetil Dagsjøen Gulbrandsen

Innebandy

Benjamin Christensen

Basket

Jonas Flåøien

Bordtennis

Martin B Evensen/Erlend Berg

E-sport

1.3 SPONSORANSVARLIG
Steffen Nystrøm

Daglig leder
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1.4 REVISOR
Myhrers Rtb AS – Eirik Skanke

1.5 VALGKOMITÉ
Valgkomiteen har bestått av Chirsten Sophie Castberg (leder), Anne-Stine Roksvaag og Jo Inge Sydtangen.

1.6 KONTROLLKOMITE
Den har bestått av Tom Holm Paulsen og Carsten Amtrup. Vara, Hege Oppsal.

1.7 REPRESENTANTER ULLENSAKER IDRETTSRÅD
Lene K. Håkonsen fra HS er valgt inn i Ullensaker Idrettsråd som styremedlem 2 år
Anne-Stine Roksvaag, medlem valgkomiteen 1 år

2. ANSATTE
2.1 DAGLIG LEDER
Steffen Nystrøm

2.2 ADMINISTRASJON

3. STYRET
3.1 STYRET ARBEID
HS har vært en godt arbeidende gruppe med mye oppgaver, mye spennende arbeid og utvikling. Det
ble noen omveltninger og erstatninger av roller i løpet av året. Styreleder Eivind Eilerås valgte å fratre
sin rolle 9 september og nestleder/materialforvalter/økonomiansvarlig Lene K. Håkonsen steppet inn
i rollen. Nestlederrollen ble besatt av kommunikasjonsansvarlig Amanda Hauge. 1 varamedlem
Rachid Elhajoui steppet inn i materialforvalter rollen. Pandemien har også gjort det tidvis vanskelig å
gjennomføre planlagte aktiviteter, møter og oppfølginger. Ting settes stadig på vent grunnet
nedstenginger, restriksjoner og sykdom. Mange av HS sine møter har foregått på Teams dette året,
inkludert årets årsmøte.
Pandemi og korona har i år igjen preget sesongen 2021. Alle idretter og arrangementer er
skadelidende, og støtteordningene er betraktelig svekket i år mot første pandemi år. I år som i fjor er
det innendørs idrettene som har vært mest skadelidende. Det er restriksjoner på antall både i
trenings sammenheng, kamper og arrangementer som har skapt problemer samt alder. Det har godt
hardt utover det tilbudet vi som klubb ønsker å gi våre medlemmer. KIL har helt fra starten av prøvd
å tolke, forstå og etterleve de kravene som har kommet fra myndighetene både nasjonalt, lokalt, fra
NIF, NFF og NHF. Forståelsen av regler og anbefalinger har tidvis vært både forskjellige og uklare. Vi
jobbet hele tiden for å være en klubb som tok smittevern på alvor og derav hindre smitte i klubb. Det
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har hele tiden vært viktig for idrettslaget og ta dette på alvor og skape trygge gode rammer for alle
sammen. Det er prøvet og feilet og endret flere ganger for å få så gode systemer som mulig.
Dessverre klarer vi ikke helt og se konsekvensene av enda ett år med korona og da spesielt for
innendørs idrettene. Antall utøvere og medlemmer har økt i klubben og vi vet vi har mistet utøvere i
innendørs idrettene. Vi vet at økonomisk har vi som klubb klart oss bra og det har vært gode
støtteordninger som vi har søkt om å få tilbake tapte inntekter på.
Til tross for to utfordrende år har klubben startet med nye idretter. I 2020 tennis, basket og
bordtennis og 2021 e-sport på klubbhuset. Her har vi tatt i bruk de gamle garderobefasilitetene og
gjennomført en quick fix oppussing på dugnad. Det er installert sikringstiltak som belysning,
kameraovervåking og sikring av lokalene. De økonomiske ressursene er lagt i utstyret som vi også kan
flytte over i nye klubbhusfasiliteter når det kommer. Rommet skal fylles med barn og unge og en
åpning skal gjennomføres i 2022. I tillegg er det HC tilrettelagte lokaler og adkomst. Alle midler til esporten er tilskudd av ulike stiftelser, foreninger og sponsorer. Sponsorer har gått inn med ekstra
øremerkede midler. Arbeid er gjort av autoriserte fagfolk og resterende på dugnad. Bordtennis
holder foreløpig til på klubbhuset i festsalen og lagerplass i eget rom i garderoben som er bygd på
dugnad. Vi håper å finne et bedre og mere egnet lokale som lokalene til barnehagen hallen som
flytter ut i 2022. Alt utstyr her er også sponset av stiftelser og foreninger.
Grunnet stopp i salg av Kløfta Stadion sammen med Ullensaker kommune (UK) er ikke nytt klubbhus i
sikte for 2022. Det ble derfor besluttet å gjøre noe enkelt vedlikehold på eksisterende klubbhus.
Bygget ble vasket og beiset utvendig. Garderobene ble tatt i bruk til e-sport. Nye og også pent brukte
møteromsmøbler ble tatt i bruk, nye stoler til salen ble kjøpt og gardiner byttet. Hele huset ble også
rundvasket innvendig. Klubben har dialog og regelmessige møter med Ullensaker Kommune
vedrørende salg. Det er et par grep som kan gjøres for å få en høyere salgssum.
Klubben jobber også målrettet med å få på plass BMX/skatepark i Bakkedalen som er lovet i trinn to.
Her har UK satt av litt penger i budsjettet vedtatt 15 desember 2021. Øverst på ønskelisten står en
hallflate to som også er i byggetrinn to. Vi er forberedt på at dette tar tid, men ikke så lenge som
Bakkedalen. Det jobbes bredt for å få på plass en hallflate både med UK, Ullensaker Idrettsråd og
politisk. Skolebruksplanen UK utarbeidet i 2021 har satt målet om ferdig skoler på Kløfta i 2029.
Klubben jobber hardt for å få inn hallflate to, før skolene. Dette er viktig for klubben og Kløfta for å
ivareta barn og unges behov for organisert innendørs idrett, i tillegg til de uorganiserte aktivitetene.
Klubbe har i 2021 tatt initiativ til dialogmøter med fokus på «Hva kan vi sammen gjøre for å forbedre
barn og ungdomsmiljøet på Kløfta» Her har ordfører, varaordfører, gruppeledere i alle partier,
Ullensaker Idrettsråd, Politiet, Utekontakt, rektorer på alle tre Kløfta skolene, representant for UK
ungdomsråd, Kløfta Vell med mange flere deltatt. Det er avholdt tre møter og det er vedtatt av hele
dialoggruppen at vi fortsetter. Dialogmøtene igangsettes når vi har lov til å samles på en normal måte
igjen. Stor nytte for alle parter og nye samarbeidspartnere til felles gode for barn og ungdommer.
HS tok også steget med å avholde Høstfest hvor hensikten er å takke for alt frivillig arbeid som gjøres
i støtteapparat, bygge broer mellom idrettene og bygge klubbkultur. Det ble en sosial del,
matservering før festen åpnet for alle med billett. Kløftabandet Voice spilte opp til fest. Dette ønsker
vi å fortsette med. Kan bli litt utfordringer å ha samme samling da det også er 100 års jubileum, men
vi ser.
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For andre år på rad har Kløfta Vell og Kløfta IL arrangert Kløftadagene sammen med et opphold i
2020 grunnet pandemien. Det er ansatt i klubb og HS som har deltatt her. Det er utfordringer å få
folk til å delta på dugnad.
Nye drakter er på vei og vil bli levert på vårparten 2022. Ny 5 års avtale med Umbro er undertegnet
samt alle draktavtaler med klubbens samarbeidsavtaler er inngår på lit antall år.
Byttesentralen har stått i brakk i 1 ½ år og i oktober fikk vi endelig arrangert igjen. Byttesentralen
med klubben har i 2021 investert i beskyttelsesplater for å bevare gulvet i hallen. Dette letter
arbeidet betraktelig med rigging samt at mattene også kan leies ut.
HS hadde sin årlige heldags lørdagssamling siste del av året for å evaluere og planlegge kommende
år. Denne gangen var også alle sportslige ledere invitert til å delta hele dagen. Fokus var hva er vi
gode på, hva skal vi jobbe mere med. Dette for å sikre at HS jobber riktig med idrettene. I
utgangspunktet er vi gode i arrangementer spesielt for i HS og fotball. Det fortsetter vi med. Alltid
behov for bedre kommunikasjon. Det skal være fokus for 2022 i alle ledd. Vi skal også styrke arbeidet
med å bygge klubbkultur.

3.2 MØTEFREKVENS
Det har i 2021 vært avholdt 13 HS møter. 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 2021 har vi 771 betalende medlemmer. Betalende medlemmer er antall som har betalt for et eller
flere medlemmer. I Rubic har vi registrert 1322 medlemmer i utgangen 2021.

5. GRUPPER
5.1

FOTBALL

Antall aktive/spilte kamper
Vi hadde 494 aktive spillere i 2021
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Våre lag har spilt 336 seriekamper, 14 Cup (OBOS) kamper og 7 kvalik kamper, totalt 357. Deltakelse
på div cuper kommer i tillegg.
181 av disse kampene har blitt spilt i Bakkedalen.
Trenere/Lagledere

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

Dommere - Vi har i 2021 hatt 1 kretsdommer
 Totalt 55 interne dommere i 2021.
 Dommeransvarlig, Sander Hugaas
Hovedaktiviteter
 Seriespill, alle lag med alder 20 år og yngre
 5 og 6 åringer har deltatt i Miniserien i Akershus fotballkrets
 Fotballskole for 1 klassinger på høst
 Tine fotballskole
 Deltakelse i et fåtall eksterne cuper
 A-laget damer og A-laget herrer gjennomført seriespill.
 Herrer rekrutt gjennomført serie, opprykk til 8 div
 Avholdt lagleder/trener forum
 Trenerkurs del 1 gjennomført på høst
 Klubben var vertskap for kretsens fotballskole i vinterferien og høstferien
Høydepunkter
 Opprykk til 8 div for herrer rekrutt
 3 plass til A-lag i 4 div
Sportslig utvalg fotball
SU fotball har i 2021 bestått av følgende funksjoner:
 Leder Roy L. Pettersen (fra medio juni)
 Spillerutvikler Espen Clementsen
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Treneransvarlig Martin B. Evensen
Rekruttansvarlig Magnus P. Hovde
Dommeransvarlig 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
Turnering
Ingen turnering/cup arrangert på eget gress
Satsningsområder 2022
Utdanne flere trenere, Grasrot del 1-4
Utdanne flere dommere
Jentefotballen, flere jenter i aktivitet, lenger

Opprette jentefotballutvalg

Jentefotballdag

Åpen dag for jenter
Utvikle/forbedre sportsplanen for fotball, skape en forutsigbar rød tråd for fotballgruppa.
Oppstart førsteklassinger etter påske, engasjere trenere og lagledere.
Opprette/utvikle en øvelse bank, tilpasset alle nivåer i klubben.
Kløfta 1/2-22
Roy L. Pettersen

5.2. E-SPORT
Innledning
Kløfta IL E-sport gikk fra tanke til virkelighet etter årsmøtet i 2020. Vi så at under nedstengingen i
pandemien at tilbudet i Kløfta IL ikke var godt nok. Vi hadde flere runder i klubben om hva vi kunne
gjøre for å samle barn og ungdom som nødvendigvis ikke drev med de vanlige A4 idrettene.
Vi bestemt oss for å bruke klubbhuset som arena for E-sporten. De gamle fotballgarderobene ble slått
sammen, tak og vegger ble malt, gulvene ble behandlet med epoxy. Alt dette på dugnad for å holde
kostnadene nede. Elektrikere og rørleggerarbeid ble brukt gjennom våre samarbeidspartnere. Utstyret
ble kjøpt via NFF og avtalen som er med Elkjøp.
Mye av dugnadsjobben måtte gjøres i perioder grunnet alle nedstengingene som var i Ullensaker
kommune i 2021. Dette gjorde at prosjektet tok mye lengere tid enn vi hadde håpet på når vi startet.
Ingenting av dette kunne latt seg realisere uten våre samarbeidspartnere og støtteordningene som var
under pandemien.
E-sport aktiviteten i dag
Vi åpnet lokalet på klubbhuset januar 2022. Da hadde det gått nesten 2 år fra tanke til virkelighet.
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Vi har et topp utstyrt og moderne lokalet med 8 stk gaming-pc og 4 stk Playstation 4. Alle spill
stasjonene har selvfølgelig gamingstol, headset og kablet fiberlinjen. Barna mangler ingenting.
Kløfta IL E-sport organiserer de som ønsker å spille dataspill i kommunen. Kløfta IL er det første
idrettslaget i Ullensaker kommune som tilbyr E-sport som egen gren. Vi tilby et trygt og godt spillmiljø
kombinert med våre andre idretter for de som ønsker. Dette er vi utrolig stolte av!
Vi tilbyr treningsgrupper i de forskjellige spillene, med kompetente trenere.
Dette er et lavterskeltilbud er du kun trenger og være medlem av idrettslaget for å delta.
Vi har siden oppstarten i januar hatt åpent 1-2 dager i uken fram til i nå. Vi opplever at dette er et
tilbud barn og ungdom liker på Kløfta. De som tidligere ikke drev med idrett, har begynt med dette
gjennom tilbudet vi har i E-sporten. Dette er vi veldig glade for.
Kortsiktige mål 2022
•
Rekruttere flere medlemmer gjennom god dialog og samarbeid
•
Skape mer aktivitet innen E-sporten. Flere åpne dager.
•
Gjennomføre NM-Kvalik fifa22
•
Gjøre ferdig lokalet med Chillzone
•
Fortsette arbeidet med å påvirke positivt i Ullensaker kommune
E-sportgruppen
Martin Budalen Evensen (sportslig leder)
Kristoffer Boberg (teknisk ansvarlig/trener)
Bjørn Frivik (SoMe ansvarlig / trener)
Takk!
En spesiell takk til daglig leder og styret i Kløfta IL for deres innsats for Kløfta IL E-sport.
En stor takk til dugnadsgruppen med Roy, Arne, Svein og Roar for deres bidrag dette året. Uten deres
hjelp hadde vi enda ikke vært ferdig. E-sporten håper dere vil bidra til beste for E-sporten også i tiden
fremover.
Martin Budalen Evensen
Sportslig leder

5.3. HÅNDBALL
Nok en sesong preget av covid og da spesielt for junior og senior. Sesongen ble forlenget for
denne gruppen ut mai. Det har vært mange forskjøvede kamper grunnet karantener og
sykdom. Alle lag har gjort det beste ut av situasjonen og vil i år som i fjor berømme
støtteapparatene rundt lagene for pågangsmot og løsningsorienterte treninger.
Barn
Vi ser dessverre frafall fra rekruttering. Vi mener den klare årsaken til dette er at
felles oppstart for fotball og håndball ble avviklet. Håndballen støtter at fotball må starte opp
tidligere da de har 6-års serie de ønsker å delta på. Forutsetningen for at håndballen støttet
dette var at vi skulle få til en åpen dag for alle idretter der alle idretter kunne få presentere
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seg. Denne dagen skulle holdes i av Kløfta IL HS og ble aldri gjennomført. Vi hørte heller
aldri noe mer om denne dagen. Det var ikke begrensninger på denne tiden så fryktelig synd.
Veldig fint at felles treningsavgift for flere idretter opprettholdes.
J/G 2015 – godt trener apparat. De var 20 ved oppstart og er nå 10 stk. Flere har begynt på
andre fritidsaktiviteter og korona har ikke hjulpet til da det har vært skepsis til trening i
forbindelse med dette. Det ble sendt ranselpost til Åreppen og Bakke om oppstart i uke 41.
De som er med, er flinke og kommer på trening. Vi har kun gutter i denne gruppen og her
ønskes det hjelp til rekruttering av jenter og generelt barn. Fint trener apparat som står på for
ungene. Deltar på Intersport 4’er Loppetassen.
J8 - gått fra 11 til 16 spillere. Veldig fin og treningsvillig gruppe og det er godt oppmøte på
treningene. De blir trent av to meget flinke 15-åringer og de har god progresjon. De deltar på
Intersport runder og syntes dette er veldig gøy. Dessverre mister vi disse trenerne neste år
da vi ikke får lov av hovedstyre til å betale ungdommen som står 1-2 ganger i hallen og
trener de og har med på rundene de har. Det er budsjettert trenerkostnad i godkjent budsjett
til å betale de. Men siden det skal være likt for alle idretter og fotballen ikke gjør det kan ikke
håndballen heller. For øvrig har ikke fotballen ungdomstrener pt. Fryktelig synd for idretten
og vi er eneste klubb som praktiserer dette sammenlignet med andre klubber rundt oss.
J/G 2012 – Stabilt og fint trener apparat. De er nå 19 spillere, 5 gutter og 14 jenter. Ønsker
her å få med enda flere gutter for å lage eget guttemiljø og guttelag. Det er en aktiv og
sprudlende gjeng på trening og godt oppmøte på de fleste treninger. Deltatt på
kortbaneserie og Intersport runder. Guttene skal være med på sin første Intersport runde
etter jul. Påmeldt Fredrikstad Cup hvor det også håpes å melde på eget guttelag. Hatt
sosiale aktiviteter med kveldsmat i Kløftahallen og pepperkakebaking på Klubbhuset.
G 2011 – Veldig fin høst og fått to nye spillere og de er nå totalt 15 stk., 13 gutter og 2 jenter.
Godt treningsoppmøte og en fin sammensveiset gjeng der alle deltar på dugnader. God
utvikling de siste mnd. som taes med inn i andre halvdel av sesongen.
J 2010 – fin og voksende gjeng. God stemning i gruppa og trener sammen med guttene på
fredag. Spiller kortbane og har god utvikling.
G 2009 (19)/2010 (4) – rekordstor guttegruppe med hele 23 spillere. 5 nye spillere denne
sesongen. Det er helt fantastisk. Dette gjelder både for 09 og 10 kullet. En som sluttet etter
fjorårssesongen for å satse på annen idrett. Deltatt på seriespill med to lag, beach håndball,
temaserie og skulle deltatt på to cuper til som dessverre ble avlyst. Veldig god stemning i
stor gruppe. Godt oppmøte, men vi må få til bedre samarbeid med fotballen. Guttene må ta
valg mellom idretter altfor tidlig og ihht. sportsplan skal vi tilrettelegge for at blant annet
treninger ikke kolliderer. De har tatt mange store steg sportslig og utrolig flinkt støtteapparat
og trenere rundt guttene. Trenger mer halltid og flere trenere, begge deler vanskelig, men
må se på flere løsninger her.
J 2009 – 14 spillere, noen har sluttet, men nye har kommet til så de er mer enn i fjor og
antallet er stabilt. God stemning i gruppa og godt miljø. Godt treningsoppmøte. Sportslig
utvikling har vært god og spesielt fokusert på forsvaret. Fokus på en del basis med
ballkontroll, koordinasjon, kast og mottak.
Ungdom
J14 – var 9 stk. da serien ble ferdigspilt i 2021 og vi syntes gruppen ble en liten
treningsgruppe og vi inngikk derfor samarbeid med Gjerdrum. Dessverre ble aldri
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samarbeidet prøvd ut med hele gruppen da trener og tre spillere bestemte seg for å bytte
klubb etter inngått avtale og før vi fikk startet treningene. Derfor kun 5 Kløfta spillere som er
igjen, Men de er helt fantastiske og samarbeider godt med Gjerdrum. De har alle også
hospiteringstilbud opp til J15 og bidrar godt der når det passer.
J15 – fin gjeng, 9 stk. Dessverre tre stk. som falt i fra, ei har kommet til. Det har vært forsøk
på å få de tre tilbake, men dessverre andre interesser som går foran.. Jentene samarbeider
godt med Borgen, samarbeidslag.
J16 – stort frafall i gruppen. Her er det totalt 7 stk. som har sluttet, tre stk. bytter klubb pga
flytting, en som bytter klubb for å satse mer håndball i en klubb med nivå 1, en som slutter
pga satsning annen idrett i skole, tre stk. som slutter med idrett. I denne aldersgruppen er
det normalt med noe frafall, men her har det vært mer enn det man kan definere som
normalt, hovedsakelig pga. flytting, samt at en del fant andre interesser under korona og
savnet ikke treningen. Her er det kun fire Kløfta-spillere igjen og spillerne samarbeider godt
med Borgen, samarbeidslag.
Senior
Junior – veldig fin gruppe som startet med 18 spillere, 11 som er med etter jul da det har
kommet nye spillere og flere skulle i militæret. Noen av jentene har spilt både junior, D4 og
D6 så det har heldigvis vært flere arenaer da det ble en liten serie før jul grunnet at flere
andre lag trakk seg.
4.divisjon, damer – hatt en veldig fin start på sesongen og troner øverst på tabellen. Igjen blir
de berørt av korona med først ikke mulighet for å trene innendørs, for så å kunne trene inne
med 1-2 meters avstand. Seriespill stoppet og laget har fått spilt 9 kamper før jul, med 7
seire og 2 tap. Det har vært noen graviditeter og skader, men nå skal alle være med igjen fra
start 2022 så spillerstallen igjen er komplett. Fin, stabil gjeng med påfyll av hospitanter som
vil øke utover våren. Rykker opp til 3.divisjon!!!
6. divisjon – de startet sesongen uten trener og med tre sikre spillere. Korona gjorde det
vanskelig og spillere som ønsket å spille håndball en til to ganger i uken mistet da
motivasjonen når idretten ikke kunne utøves. De har virkelig gjort en god innsats og er nå
rundt 14 spillere. Dette er helt fantastisk. De går nå inn i seriespillet som ble startet av
rekruttlaget (som vi trakk til jul) og tar over den plassen som er der. Kan fint rykke opp til
5.divisjon.
4.divisjon herrer – fortsatt samarbeid med Gjerdrum. Etter at vi har fått trener på plass har
også denne gruppa vokst. Resultatmessig har det vært noen jevne kamper, men når vi
møter løpssterke unggutter fra Oslo kanten skorter det litt på eget tempo. God stemning i
gruppa, godt oppmøte og en veldig fin gjeng.
Trenere og lagledere – veldig fine trenere på alle grupper. Håndballgruppa er en veldig fin
gjeng og det er god stemning i Kløftahallen og rundt lagene. Dette er støtteapparat med
pågangsmot vi må passe godt på.
Dommere – vi forsøker å få dommer 1 kurs til våre barnekampveiledere. Korona gjør
situasjonen litt vanskelig, men vi håper å få avholdt dette så fort som mulig nå på nyåret. Vi
har 4 nye unge spillere som ønsker å bli dommere som vi også skal få arrangert
barnekampveileder kurs for.
Målvakts trener
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- vi har egen målvakts trener nå går målvakts utdanning i regi av Norges
Håndballforbund. Det er lagt ut melding på gruppa at alle som ønsker hjelp kan melde
interesse der. Pt er 8 målvakter fordelt på J12, J14 og J15/16 i oppfølgingsløp av
målvaktstrener. Flere av de har vært på målvaktskurs gjennom regionen ellers har de fått
utviklingsplaner som blir fulgt opp individuelt. J12 er det gitt verktøy og treningstips til trener
apparatet. Vi ser god progresjon hos målvaktene våre som en veldig viktig posisjon og viktig at
de ivaretas på en god måte.
Vi er færre i år enn i fjor og hovedsakelig skyldes denne endringen at vi for første gang i år
ikke har med håndball/fotballgruppa (skolestarterne) med inn fra start slik det har vært
tidligere. Denne gruppa teller fort 40-50 spillere hvorav 15-19 starter med håndball. Denne
starten har vi da ikke i år.
ARRANGEMENT
Loppetass/minirunde
Vi har fått arrangert to runder som ble vellykket slik de pleier å bli.
Rema 1000 håndballskole
Vi arrangerte Rema 1000 håndballskole igjen i høstferien og sportslig sett veldig godt
arrangert. Vi fikk hjelp fra daglig leder til innkjøp av varer. Til neste år kan man samarbeide
håndball/fotball rundt lunsj for å ta ut synergier her, men da må gruppene vite om
hverandres arrangement.
Høst/vinterferie tilbud
Deltar på dette sammen med de andre idrettene. Noe kortere tilbud i Kløftahallen da dette
går samtidig som håndballskolen nevnt over. Høstferietilbud torsdag og fredag uke 40.
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
 Dommeransvarlig, «spirer» Caroline Delet
 Arrangement Dao Le
Vi har hatt møter ca. 1 gang i mnd. ihht. vår aktivitetsplan.
Håndballgruppa opplever stor avstand mellom hovedstyre som skal ta beslutninger og
idretten. Vi opplever og har flere eksempler på tilfeller hvor det taes beslutninger som ikke er
godt nok koordinert og som ikke samsvarer med idretten.
Håndballgruppa støtter oppunder at vi skal tenke som ett idrettslag der det er
hensiktsmessig, men idretten må også få være den idretten den er og følge det som er
vanlig norm blant andre klubber og lag. Vi må i hvert fall ivareta at vi følger regionens
retningslinjer. Vi opplever at dette ikke blir ivaretatt slik vi har vært organisert nå og
kommunikasjonen er for dårlig. Det er altfor lite dialog og beslutninger taes av ett styre som
sitter for langt unna idrettene og som mangler innsikt i flere tilfeller.
Vi mener også at det er uhyre viktig å ivareta frivillige og engasjerte folk i gruppa og møte de
med løsningsorientert fremtoning, ydmykhet og en hjelpene hånd for å sikre videre
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engasjement blant frivillige. Det å, f.eks. henvise til en 19-siders klubbhåndbok når noen
spør om hjelp eller gjør noe feil er eksempel som vi mener ikke gagner ovennevnte. Dette
gjelder barn og unge som voksne. Håper det vil bli endring på dette fremover.
Sportslig utvalg, 31/1-22

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.
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.
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 1 styremøter og 2 medlemsmøter
Kløfta IL Sykkel har hatt 87 betalende medlemmer.
Styret har i 2021 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 2021, 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 raskt avlyst pga
smitteverntiltak. Timene ble ledet av Christian Haugland.
Innendørstrening på Nes Arena utgikk i 2021 pga restriksjoner.
Nybegynnerspinning ble ikke gjennomført pga restriksjoner.
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Årets høydepunkt, Spania, utgikk også.
Det ble ikke gjennomført klubbmesterskap.
Det ble gjennomført en del ritt på Zwift som er et verktøy for å utvikle seg som en syklist gjennom
trening og ritt ila vinteren.
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 2021!
Takk for super deltagelse!
Styret Kløfta IL Sykkel

5.6. INNEBANDY
INNLEDNING
Kløfta IL Innebandy ble grunnlagt i 2018, og er en liten gruppe sett i sammenheng med resten av
klubben. Gruppen består av voksne spillere, og har pr dags dato ca 20 aktive medlemmer. Kløfta IL og
Kløfta IL Innebandy skal, og må satse på breddeidrett.
ÅRET 2021
Første halvdel av 2021, var uten aktivitet for innebandylaget da det var lagt restriksjoner på
kontaktidrett. Isteden ble det oppfordret til egentrening.
Treningene startet opp igjen i august så fort regelverket tillot dette, og vi har brukt treningstiden
aktivt med opp mot 15-20stk på trening. Vi har tidligere også hatt et damelag, men disse har ikke
blitt tildelt treningstid i 2021/2022-sesongen.
Vi har trent i gymsalen på Vesong/Bakke på følgende tidspunkt:
Mandager – 20:00-21:30
Torsdager – 19:30 -21:00
Undertegnede har vært i dialog med Ull-Kisa samt klubbene på Øvre Romerike om mulighetene for å
arrangere trenerkurs, samt keeperkurs.
Gruppen har slitt litt med frafall på grunn av dårligere treningstilbud enn tidligere, samt et langt
opphold pga Covid. Vi har fått flere tilbakemeldinger på at gymsalen er «for liten» for å få til
ordentlig spill.
Gruppen sliter med å finne engasjerte personer som kan bidra til økt kvalitet på innebandytilbudet,
pdd er det kun sportslig leder som innehar verv i gruppen.
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Vi har stående tilbud om lån av vant fra Gjerdrum IL. Undertegnede og nestleder i Kløfta IL har sett
på mulighetene for lagring av vant i hallen, og vi har fått klarsignal for disponering av rom i 1. etasje.
Det har vært problematisk og få på plass riktig treningsavgift, som har medført til at mange av
medlemmene ikke har betalt. Hovedstyre bør finne en bedre løsning på dette fremover.
Gruppen hadde avtalt treningskamp med Ull-kisa som utgikk pga høyt smittetrykk i desember 2021.
MÅLSETNINGER FOR 2022
Det er et ønske i gruppen og stille lag i serie i 2022. Det er et mål om å trene på full bane (20x40m) i
løpet av 2022.
Gruppen har en målsetning om å få trenerkompetanse innad i gruppen i løpet av 2022.
Det har vært ytret ønske om å starte opp lag i barne/ungdomskole-alder.
Det har også vært diskutert om «barnehagebandy» kunne vært mulig.
UTDANNING OG KOMPETANSE
Trenerkompetanse er et stort ønske fra Kløfta IL Innebandys side. Dyktige trenere er avgjørende for
kvaliteten på aktiviteten. Kløfta IL Innebandys mål er derfor at alle lag har en trener som har deltatt
på trenerkurs i regi av NBF.
Sportslig leder - Kløfta IL Innebandy
Kjetil T. Dagsjøen

5.7 BASKET
2021 er det første hele året med basket på Kløfta. Vi ser at det er en veldig populær idrett, og selv med
Korona og lite ledige halltider har vi klart å øke tilbudet for Kløftas innbyggere.
Pr. 31.12.21 har vi 3 lag på gang.
Kløfta White Tigers er laget vi startet med i 2020, det består nå av 15 utøvere i alderen 14-16 år. De
trener 2 ganger i uken, tirsdager på Vesong og fredager i Kløftahallen. Seriespill i vårsesongen ble
dessverre avlyst, men i høst har vi fått spille alle oppsatte kamper. Det har også blitt arrangert noen
treningskamper med lag i nærheten.
Laget ledes av:
Hovedtrener: John-Olav Nilssen
Ass. trener: Albert William
Lagleder: Tone Lise Balchen
Kløfta White Tigers spiller denne sesongen i Region Øst - GU17 med hjemmekamper i Slora hallen på
Strømmen. Vi håper å få endret dette, sånn at vi kan spille på hjemmebane etter hvert. Som første
steg mot det målet har noen av gutta på White Tigers i høst deltatt på dommerkurs. Dette er et av
kriteriene fra Basketforbundet, i tillegg til at det må justeres og supplementers på noe utstyr i hallen.
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Høsten 2021 ble det også startet opp trening for utøvere i alderen 11-12 år. De er fortsatt helt i
startgropa, så det er ikke satt noe lag ennå. Vi håper å få mer fokus på dette så det også her kan meldes
opp et lag til seriespill etter hvert. De trener pr. nå fredager fra 18-19:30 på Vesong, og det har vært
litt varierende oppmøte av forskjellige årsaker, men før jul vare det treninger med opptil 9 gutter. Vi
håper disse kommer tilbake i 2022 sammen med flere av sine jevnaldrende.
Laget ledes av:
Hovedtrener: Thomas Amundsen
Lagleder: Linn Westergaard
Det ble i høst også satt i gang et Seniorlag. Det startet opp med treninger på søndagskvelder i Alfhallen.
Det ble så flyttet til Kløftahallen da denne var ledig fredags kveld etter kl. 20:00. Dette laget er også
helt i oppstartsfasen, men det er håp om at det skal være mulig å etter hvert få et lag de yngre kan
avansere til når de vokser ut av ungdomsidretten.
Det er gøy å se at flere kommer i gang med basket spill, og vi håper vi klarer å få til et basketmiljø på
Kløfta, som alle som ønsker kan være en del av.
Basketgruppas sportslige leder er Benjamin J. Christensen. Han kan kontaktes ved spørsmål.
Vi takker for et givende basket år.

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 2021 et positivt år under nok et år med vanskelige forutsetninger med Korona.
Sponsorinntekter for 2021 endte på kr 538 137 mot kr 447 875 for 2020. Dette er eksklusiv Umbroavtalen. Det er forhandlet en ny og forbedret Umbro avtale fra 2022 sesongen og ut 2026. Vi har i nok
en pandemi år klart å få inn nye samarbeidspartnere og sponsorer.
Kaffeavtalen med YX7/eleven er med i år også og salget av koppene startet i slutten av 2021. Inntekten
er redusert da klubben har betalt innkjøpspris på koppen, dog en kjærkommen inntekt.
Vi har avtale med Sport1 på Kløfta der våre sportslige innkjøp gjøres.
Takk til våre sponsorer og støttespillere:
Odal Sparebank, Sport1 Kløfta, Rema 1000 Kløfta, Backe AS, Romerikssenteret, YX/ 7eleven, Øvre
Romerike Trafikkskole, Dekkteam, Nemus, Mekonomen Kløfta, AJ produkter, Felleskjøpet, Skilt og
reklame, Zisson, Avinor, Rubic, Umbro, Kompani Kvam, Lily Country Club, Burger King Kløfta,
Sparebanstiftelsen, Åkrene mek.verksted AS, Romerike Elektro AS, Romerike Maskin AS,
Randem&Hubert AS og Willersrud Eiendom- og Vaktmesterservice AS.
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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 2021 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. Det er søkt midlere for tapt inntekt fra Lotteri og stiftelsestilsynet.

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
Klubben erfarer fortsatt at hallen er sprengt og tildelingen av treningstid blir stadig mindre. Klubben
jobber fortsatt med Ullensaker Idrettsråd og Ullensaker kommune for å se på bedre løsninger. Det
jobbes også aktivt opp mot kommunen og idrettsrådet for å få på plass en ny hallflate i Bakkedalen.

7.5 KUNSTGRESSBANER
Totalt er det tre 11’er baner, hvorav to har undervarme og en 7’er-bane med undervarme i KIA. Vi
sliter stadig med undervarmen på hovedbanen i Bakkedalen og de har kommet fra Nederland flere
ganger for å reparere problemet.

7.6 MATERIELL:
Det har vært jobbet med å forbedre situasjonen i materialrom i driftsbygg. Ullensaker godkjente i
februar 2020 våre tegninger og ball- og utstyrsskap. Dette ble bygget i 2021.
1000 stk drakter og 1000 stk shortser ble bestilt i 2021 for kommende sesonger i 2022.

8. SOME OG KOMMUNIKASJON
Vi har i løpet av 2021 laget flyere i forbindelse med oppstart av håndball- og fotballskole samt
rekruttering der dette har vært etterspurt av sportslige ledere. Vi har også sendt ut disse som
ranselpost på skolene.
Mye kommunikasjon rundt Covid-restriksjoner, men har også sendt ut nyhetsbrev med forskjellig
informasjon i mai, august, september, oktober, november og desember. Ønsker å sende ut dette én
gang i mnd fast.
Vi deler informasjon på vår Facebook-side, på Instagram og på kloftail.no. Vi har også opprettet egne
profiler til de nye idrettene slik at de kan nå flest mulig uten å være avhengig av at vi må dele.
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9. PROSJEKTER
Salg av Kløfta stadion og Dyrskueplassen
Kløfta IL har gjennom 2021 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
politikere. Prosessen starter på nytt i 2022.

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

11. MEDLEMSKONTINGENT
Kontingenten 2020, satsene er følgende og ønsket uendret i 2021:
Medlemskontingent/ Støttemedlem
kr. 300.Familie
kr. 700.-

12. SLUTTORD
Kløfta IL kan også for 2021 vise til et regnskapsår i pluss. Det har vært to vanskelige koronar i forhold
til økonomi. Det ble besluttet å gi ½ pris på treningsavgift for tap av/bortfall av både treninger, kaper,
serie, cuper og turneringer. Samtidig har stopp av de samme aktiviteter ikke gitt inntekter til klubben
som man er avhengig av. Klubben har gjennom de tre siste årene jobbet med økonomien for å gjøre
den så sund som mulig og også for å kunne ha til nytt klubbhus. Når vi ser på resultat balanse kan vi
konkludere med at vi har en bra økonomisk utvikling i klubben.

Kløfta IL og HS har flere hovedområder som vi kommer til å jobbe med videre inn i 2022


Medlemmer – Fokus på å legge til rette for trygg og sikker trening for alle. Gå aktivt ut i
lokalområde å verve medlemmer til våre idretter. Her vil det nye samarbeidet med skolene
være vesentlig med tanke på informasjon og rekrutering.



Sponsorarbeid – Fokuset på sponsorarbeid har gitt et positivt ønsket resultat i 2021 men
korona gjør det vanskelig for flere bransjer og også våre samarbeidspartnere. Til tross for
dette har man fått landet alle reklameplasser på nye drakter og shorter for en 5 års periode
for klubben.
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Administrativ effektivitet – HS har arbeidet aktivt sammen med Daglig leder for å bedre
kapasitet og tilgjengelighet til administrativ kapasitet, og tilgjengelighet for klubbens
medlemmer. Det er ønskelig med mere hjelp på spesielt den sportslige siden.



Utviklingen av Kløfta IL – HS kommer til å ha fokus på kommunikasjon, arrangementer og
klubbkultur.

Oppsummert så har vi som klubb sammen med resten av verden vært igjennom 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 bl.a at idrettslaget tar
korona på alvor og tiltak har fungert.
Økonomisk klarer vi oss fint og kjører med et overskudd for regnskapsåret 2021.
Totalt sett har vi en økning i medlemsmassen, men idrettene varierer i begge retninger med både økt
og redusert utøvertall
Styret i idrettslaget vil dermed særskilt rette en stor takk til alle de frivillige og støtteapparat som har
bidratt til at vi i 2021 har klart å gi et så godt tilbud som mulig. Vi har klart å sørge for en så trygg og
sikker arena for våre utøvere som mulig. Dette gir oss et godt fundament å arbeide videre med.
Vi gleder oss og planlegger for et opplevelsesrikt og innholdsrikt jubileumsår hvor Kløfta IL blir 100 år
23 september 2022. Fokus på god drift av klubb og kommunikasjon internt og eksternt.
Tusen takk til alle fra oss i HS.

______________________________________
Styreleder HS Lene Kathrine Håkonsen, Kløfta IL
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__________________________________
Daglig leder Steffen Nystrøm

