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Innkalling til årsmøte Klemetsrud Idrettslag 
Dato:	 	 Onsdag 25. mars 2020

Sted: 	 	 Klubbhuset, Enebakkveien 421, Oslo 

Kl. 18:00	 Registrering

Kl. 18:15	 Årsmøtet starter (foreslått varighet 1 time)


Dagsorden

1. Åpning

2. Konstituering


1. Godkjenne stemmeberettigede

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3. Velge dirigent, regent, samt to medlemmer til å underskrive protokoll


3. Behandle idrettslagets årsberetning 2019

4. Behandle idrettslagets reviderte regnskap 2019

5. Behandle forslag og saker


1. Bruk av egenkapital til realisere 7er kunstgressbane i Enebakkveien 421

6. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift (go gruppestyrende fullmakt til å 

fastsette treningsavgift) 

7. Vedta idrettslagets budsjett 2020 

8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

9. Valg


1. Valg av leder

2. Valg av ett styremedlem

3. Valg av vara til styret

4. Valg av representant til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter

5. Valg av to medlemmer til kontrollutvalget + ett varamedlem

6. Valg av valgkomite; leder, to medlemmer + ett varamedlem


10. Avslutning  


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet 

Fristen for innkomne saker til årsmøtet var 11. mars. Årsmøtet behandler agendaen slik den er 
satt opp.


Saksdokumenter 

Lastes ned fra https://www.klemetsrudil.no/2019/02/01/klemetsrud-il-arsmote-2-april/ 
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Praktisk informasjon 

Det blir enkel registrering fra kl. 18.00. Sjekk LagetMitt.net om du har betalt 
medlemskontingent.


Stemmerett på årsmøtet

Alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten for 2020 på 200,-  en måned før 
årsmøtet er stemmeberettiget og valgbar. Merk at ansatte ikke er valgbare.


Andre deltakere. 

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/
eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. 


Sak 1 Åpning  
Velkommen ved styreleder Kyrre Alvær.


Sak 2 Konstituering 

Godkjenning innkalling og dagsorden 

Varsel om årsmøtet ble sendt ut 1. februar 2019. Innkalling med saksliste og link til idrettslagets 
årsberetning, revidert årsregnskap, forslag til budsjett, samt valgkomiteens innstilling ble 
bekjentgjort elektronisk 15. mars 2019. Innkallingen er gjort i tråd med vedtektenes § 13.2. 
Sakslisten for møtet er satt opp i samsvar med vedtektenes § 15.


 Dagsorden for årsmøtet: 

1. Åpning

2. Konstituering


1. Godkjenne stemmeberettigede

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3. Velge dirigent, regent, samt to medlemmer til å underskrive protokoll


3. Behandle idrettslagets årsberetning 2019

4. Behandle idrettslagets reviderte regnskap 2019

5. Behandle forslag og saker


1. Bruk av egenkapital til realisere 7er kunstgressbane i Enebakkveien 421

6. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift (gi gruppestyrene fullmakt til å 

fastsette treningsavgift) 

7. Vedta idrettslagets budsjett 2020 

8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

9. Valg
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1. Valg av leder

2. Valg av ett styremedlem

3. Valg av vara til styret

4. Valg av representant til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter

5. Valg av to medlemmer til kontrollutvalget + ett varamedlem

6. Valg av valgkomite; leder, to medlemmer + ett varamedlem


10. Avslutning  


Godkjenning av stemmeberettigede 

Jf. vedtektenes §6. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem 
av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3.1


Hovedstyrets innstilling: 


Årsmøtet godkjenner _______ fremmøtte stemmeberettigede.   

Godkjenning av innkalling og saksliste

jf. vedtektenes § 14.2 Innkalling og § 16 årsmøtes oppgaver


Hovedstyrets innstilling: 


Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.   

Godkjenning av forretningsorden 

Skal jf. vedtektenes § 16.7, forretningsorden settes av årsmøtet:


• Taler må gi uttrykk for om de ber om ordet til ordstyrer

• Talere presenterer seg ved navn

• Begrenset taletid kan innføres hvis nødvendig

• Forslag leveres skriftlig på ordstyrers bord

• Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt

• Under skriftlig avstemning må ingen forlate lokalene før resultatet er klart


Tidsplan for gjennomføring av møte 

Hovedstyret foreslår å legge til grunn en tidsramme for gjennomføring av møtet på totalt 1 time. 
Uten bestemt taletid i utgangspunktet, men at møteleder står fritt til eventuelt å innføre taletid 
underveis i møtet om behov. 
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Hovedstyrets innstilling: 


Årsmøtet godkjenner forretningsorden og tidsplan for møtet. 

Valg av dirigent 

Skal jf. vedtektenes § 16.2 velges av og blant årsmøtets representanter.


Hovedstyrets innstilling:


Kyrre Alvær velges som møteleder.  

	 Geir Bølstad velges som bisitter 

Valg av protokollfører 

Skal jf. vedtektenes § 16.3 velges av og blant årsmøtets representanter eller tilstedeværende.


Hovedstyrets innstilling:


	 Jan Kristian Jensrud velges som protokollfører 

Valg av stemmetellere 

Hovedstyrets innstilling:


	 Laura Krumina og Geir Bølstad velges som stemmetellere 

Valg av protokollunderskrivere 

Skal jf. vedtektenes § 16.4 velges av og blant årsmøtets representanter.


Hovedstyrets innstilling:


	 Til å underskrive protokollen velges Yvonne Fischer og Åshild Losnegard 

Sak 3 Årsberetning Klemetsrud IL 2019 
Klemetsrud idrettslag 


Hovedstyrets innstilling: 

Årsberetning for Klemetsrud IL 2019 godkjennes
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Sak 4 Regnskap 2019 

Hovedstyrets innstilling: 

Styret foreslår at overskuddet legges til egenkapital. Revisjon tas til etterretning og regnskapet 
godkjennes.


Sak 5 Innkomne saker 
Frist for å sende inn saker til behandling på årsmøtet var 11. mars. Idrettslaget har mottatt 1 
-en- sak til behandling. 


Realisere kunstgressbane på grusbanen i Klemetsrud idrettspark. – 
«100 årsjubileumsbanen fra OBOS»

OBOS har gitt klarsignal til å bruke 1,75 millioner som tidligere var tildelt for å lage en midlertidig 
kunstgressbane bak Senter Syd, til å oppgradere 7er grusbanen i Klemetsrud idrettspark. 


Det må imidlertid gjøres ganske omfattende grunnarbeid. Totalkostnad for prosjektet er beregnet 
til 2 millioner kroner.


Fotballgruppa har vedtatt et ønske om å bruke inntil 250.000, - av gruppas egenkapital til 
prosjektet, slik at det kan gjennomføres.


Hovedstyrets innstilling: 

Årsmøtet vedtar å bruke inntil 250.000 kroner av fotballgruppes egenkapital til å realisere 
OBOS-banen i Klemetsrud idrettspark.


Sak 6 Fastsettelse av medlemskontingent og 
treningsavgift. 
Jf. § 15.7 skal årsmøte fastsette medlemskontingent og treningsavgift


Det er ikke foreslått endringer i medlemsavgiften som er på kroner 200,-. 


Hovedstyrets innstilling: 

Hovedstyret gis fullmakt til å fastsette treningsavgiften tilpasset behov og aktivitet, i tett 
samarbeid med de ulike gruppene.
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Sak 7 Budsjett 2020 
Årsmøtet skal jf. vedtektenes § 16.12 vedta budsjett for inneværende år. 

Budsjettet er etter innspill fra de ulike idrettsgrenene sammenstilt og foreslått av hovedstyret. 
Det er foreslått ett større underskudd som korresponderer med hovedstyrets planer i 
forbindelse med jubileet.


Det skal kjøpes inn felles klubbdress til alle utøvere i klubben. Det satses penger på sportslig 
utvikling og dommer- / trenerutdanning. Det settes også av penger til opprusting i Klemetsrud 
idrettspark og klubbhuset der. Det settes av et mindre beløp til et historieskriv, samt en felles 
bursdagsfeiring (KIL-dag). 


Hovedstyrets innstilling: 

Budsjettet for Klemetsrud IL vedtas som foreslått. Under forutsetning av at tiltak er i tråd 
med idrettslagets drift og vedtekter, og det er midler igjen innenfor budsjettrammen, gis 
hovedstyret fullmakt til å omdisponere midler fra en budsjettpost til en annen i løpet av 
året.


Sak 8 Klemetsrud ILs organisasjonsplan 
Klemetsrud idrettslag er et fleridrettslag med undergrupper / gruppestyrer som har ansvar for 
sin idrett. Idrettsgruppene styrer etter vedtatt budsjett og i dialog med hovedstyret. Vedtatt 
fullmaktsmatrise ligger til grunn for styringen i idrettslaget.
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Organisasjonsplan


Hovedstyret velges av årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret har det overordnede ansvaret for 
idrettslaget, driften og oppfølging av Stiftelsen KIL Miljø.


Hovedstyret innstiller til gruppestyrer etter innspill fra årlige medlemsmøter i gruppene og 
innspill fra gruppestyrer, lagledere og trenere. Jubileumskomite er satt ned av hovedstyret og 
arbeider med jubileet i 2020 på vegne av hovedstyret.

Gruppestyrene rekrutterer og «utdanner» andre nøkkelposisjoner knyttet til idrettens drift.


Fullmaktsmatrise


Hovedstyrets innstilling: 

Årsmøtet vedtar idrettslaget organisasjonsplan, og gir hovedstyret fullmakt til å ta inn 
andre idrettsgrener når det oppstår behov og muligheter gjennom året. Det forutsettes at 
nye idretter driftes etter vedtatte budsjetter satt av hovedstyret.
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Sak 9 Valg 
Jfr. § 19.1 skal valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og 
skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. 
Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. 


Leder og nestleder

Nestleder Jørn Frode Holtet ble valgt for 2 -to- år i 2018, men velger å gå ut av hovedstyret.


Valgkomiteens innstilling: 

Leder	 	 	 Kyrre Alvær	 	  	 velges for 2 -to- år

Nestleder	 	 Jan-Kristian Jensrud	 	 ikke på valg (Valgt for 2 -to- år i 2019)


Øvrige styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling: 


Styremedlem	 	 Farukh Quershi	 	 velges for 2 -to- år

Styremedlem	 	 Trine Oftenes	 	 	 ikke på valg (Valgt for 2 -to- år i 2019)


Vara styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling: 


Vara styremedlem	 Kanutte Huse		 	 velges for 1 -ett- år

Vara styremedlem	 Tor Arild Svela		 	 velges for 1 -ett- år


Kontrollutvalg

Valgkomiteens innstilling: 


Medlem 	 	 Geir Bølstad	 	 	 velges for 2 -to- år

Medlem	 	 Vibeke Sirevåg Hansen	 velges for 2 -to- år

Vara	 	 	 __________________	 	 velges for 2 -to- år


Representanter til ting

Valgkomiteens innstilling: 


Vara styremedlem	 Kyrre Alvær	 	 

Vara styremedlem	 Trine Oftenes	 	 
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Valgkomite

Hovedstyrets innstilling: 


Komitemedlem	 Melita Ringvold	 velges for 1 -ett- år

Komitemedlem	 Åshild Losnegard	 velges for 1 -ett- år

Komitemedlem	 ___________	 	 velges for 1 -ett- år


Varamedlem	 	 ___________	 	 velges for 1 -ett- år


Gruppestyrer

Hovedstyrets innstilling: 


Alle personer innstilt av de årlige møte i fotball, håndball og bordtennis velges iht. 
Innstilling. Turngruppa administreres av hovedstyret med Astrid Johannessen som 
kontaktperson for mosjonsgruppa. Barneidretten ledes av Britt Elin Ness med hjelp av 
Tomas Görranson. E-sportgruppa ledes av Jan Vidar Jacobsen, med Trine Oftenes og 
Kyrre Alvær som gruppemedlemmer. Futsal ledes av fotballgruppa.


Alle gruppestyrene står fritt til å knytte til seg ressurspersoner for å løse oppgaver.


Sak 10 Avslutning 
Takk for at du engasjerer deg i Klemetsrud idrettslag. Sammen skaper vi idrettsglede for barn, 
ungdom og voksne. Vi spiller etter FairPlay.


Vedlegg: 
Sak 3	 Årsberetning Klemetsrud IL 2019

Sak 4	Regnskap 2019

Sak 4	Revisjonsberetning 2019

Sak 7	Budsjett 2020
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VEDLEGG 

Sak 3 Årsberetning Klemetsrud IL 2019 
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Årsberetning Klemetsrud idrettslag 2019 

Idrettslaget 
Klemetsrud idrettslag holder til i Oslo sør og søker å være hovedidrettslaget i Bjørnerud-, 
Mortensrud-, Klemetsrud- og Stenbråten-området i Søndre Nordstrand. Klemetsrud idrettslag ble 
stiftet 12. desember 1920, og har i dag aktivitet for barn og unge i fotball, futsal, håndball, 
bordtennis, e-sport (FIFA), turn og allidrett.


Klemetsrud IL har i hovedsak aktivitet på kunstgressbanene på Mortensrud, i Klemetsrudhallen, 
Mortensrud aktivitetshus og bordtennishallen (Plasthallen) i Lofsrudveien 14. Her har også 
idrettslaget sine kontorer og BUA. I tillegg brukes Mortensrud-, Klemetsrud- og Stenbråten skole, 
idrettslaget gressbanen og klubbhuset i Enebakkveien 421 på Gjersrud - Stensrud.


Klemetsrud idrettslag er medlem av Norges Idrettsforbund, og alle våre idrettsgrupper er medlem 
av sine respektive særforbund. Det er viktig for Klemetsrud idrettslag å holde en så lav 
medlemskontigent og treningsavgift som mulig for å inkludere flest mulig i fellesskapet. I 
Klemetsrud idrettslag betalte du i 2019 kroner 200,- for et medlemskap. Som medlem får man 
delta i seriespill i en av våre idretter, innflytelse på utviklingen og de nødvendige forsikringene. De 
ulike idrettene drives også på frivillighet og treningsavgift. Treningsavgiften dekker blant annet 
serie og cup, anleggsutgifter og drift, utstyr og trenerutvikling. Den varier fra idrett til idrett.


Klemetsrud idrettslag er utelukkende drevet med hjertet på frivillighet og dugnad.  

Klemetsrud idrettslag skal være den ledende klubb i Oslo sør. Våre mål er å gi et bredt sportslig 
tilbud til alle klubbens medlemmer, legge til rette for å videreutvikle idrettsutøvere, og stimulere til 
sosialt og trygt miljø for medlemmene.


I Klemetsrud idrettslag ønsker vi å utvikle selvstendige utøvere som er opptatt av mestring, og 
som bidrar til et godt miljø hvor medlemmene føler seg trygge og velkomne. Gjennom allsidig 
trening og mulighet for å delta i flere idretter skal du som utøver få utfordringer og muligheter til å 
beherske disse.
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I Klemetsrud idrettslag utfordrer vi deg til å:


• Være fokusert på egen treningsutvikling


• Velge allsidige treningsformer


• Samspille med andre utøvere for å nå felles og individuelle mål


• Bidra til løsning av utfordrende oppgaver


• Holde avtaler og sørge for å stille med riktig utstyr til riktig tid


Klemetsrud idrettslag hadde i utgangen av 2019 i overkant av 700 medlemmer. I hovedsak er 
Klemetsrud idrettslag en breddeklubb for barn og unge. Fotball utgjør nærmere 500 av klubbens 
medlemmer. Bordtennis er voksene, mens håndball fortsatt er i gjenoppbyggingsfasen med best 
dekning for de aller yngste gruppene. Futsal er i ferd med å utvikle seg som egen gren, og E-sport 
(FIFA) har kommet godt i gang. Barneidretten og Turngruppa er relativ små grupper. Turngruppa 
hadde ikke aktivitet for barn og unge høsten 2019.


Organisasjonsplan 
Etter relativt omfattende endringer av rutiner og systemer i 2018 har idrettslaget kommet mer over 
i en normaldrift. Det vil imidlertid måtte brukes noe mer ressurser administrativt om klubben skal 
utvikle seg på en sunn måte videre. VI er fortsatt personavhengig.


Idrettslaget har kommet i gang med en prosess for å identifisere klubbens arbeidsoppgaver, 
sammen med Oslo idrettskrets, for å få på plass en effektiv og gjennomsiktig drift, til en så lav 
kostnad som mulig. Oslo idrettskrets har i 2019 bestemt å gå inn med midler til en administrativ 
leder i klubben. Denne personen skal ansettes i 2020 og jobbe med klubbutvikling, intergrering, 
tilrettelegging og mangfold. 


Klemetsrud IL skal alltid jobbe for at flest mulig skal ha mulighet til å drive med organisert idrett i 
vårt nærområde. Samtidig er det viktig å poengtere at Klemetsrud IL er en klubb i serie-og 
cupspill, som gir barn og unge en integrerings- og en konkurransearena og en lokal klubb å 
utfolde seg i.
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Fullmaktsmatrise 

Medlemssystem (Rubic og LagetMitt) 
Klemetsrud IL administrerer medlemmene gjennom Rubic. Sammen med Rubic følger 
LagetMitt.net, som er et administrasjonsverktøy for lag og bane. Alle trenere og lagleder har 
tilgang og skal alltid holde sine lag oppdatert i LagetMitt.net. Det gir et oppdatert 
medlemssystem, og oppdaterte nettsider. Gruppestyrene sørger for å holde banekalendere 
oppdatert, slik at foreldre og barn kan finne nødvendig informasjon på klemetsrudil.no. 


Nettsider 
klemetsrudil.no er manges første møte med idrettslaget. Sidene har en relativt enkel struktur og 
henter informasjon fra medlemssystemet og LagetMitt.net slik at all nødvendig informasjon er lett 
tilgjengelig for de som ikke allerede har lastet ned LagetMitt-appen. Klemetsrud IL bruker 
Facebook og ulike sider og grupper både til internkommunikasjon og ekstern kommunikasjon.
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Drakt- og utstyrsavtale 
Klemetsrud IL er midt i en avtaleperiode med sportstøy fra Patrick. Det har vært en del 
leveringsproblemer i 2019 som skal være retten opp mot slutten av året. Bakgrunnen for valg av 
Patrick var pris, kvalitet og levering. Klubben forventer at også levering skal fungere optimalt for 
2020.


Det er ikke rom for å velge andre leverandører i avtaleperioden. Hovedstyret presiser at alle lag og 
idrettsgrener er forpliktet til å være lojal til avtalen, gitt at Patrick har nødvendig utstyr i sitt 
sortiment. Alle eventuelle alternative avtale klubben inngår skal gå gjennom hovedstyret.


Sportsplan 
Arbeidet med en revidering av klubbens overordnede sportsplan har blitt jobbet med på initiativ 
fra fotballgruppa.


Økonomi 
Klubben har en solid økonomi, men sliter litt med en del medlemmers betalingsvilje eller -evne, på 
medlemskontigent og treningsavgift. Hovedinntekten til klubben er hodestøtte, grasrotandel, 
bingoinntekt, sponsor (Senter Syd Mortensrud) og medlemskontingent. De ulike idrettene driftes i 
hovedsak på treningsavgift, LAM-midler (lokale aktivitetsmidler) og prosjektstøtte til ulike store og 
små tiltak. Det er stor variasjon mellom idrettene.


Klemetsrud IL gikk med et relativt stort overskudd i 2019. Gjennom en omfattende «renovasjon av 
driften» har hovedstyret gjort oppgaver man normalt har ansatte til. Her må det justeres noe for 
2020. Overskuddet i 2019 er planlagt brukt på utvikling i jubileumsåret 2020.


Mortensrud idrettspark 
Midlertidigheten 
Følges planen til Oslo kommune vil det midlertidige klubbhuset og fotballbanen litt lengre syd på 
området (omtrent fra der parkeringen med ladespunkter er i dag) stå klart fjerde kvartal 2021. Det 
betyr at dagens lokaler, kiosken, Mortensrud aktivitetshus og Plasthallen blir revet, og byggingen 
av nye Mortensrud skole og fleridrettshallen starter.


Idrettslaget har jobbet med flere instanser i kommunen for å få på plass kunstgress i Klemetsrud 
idrettsplass (gressbanen) som et supplement når kapasiteten på Mortensrud reduseres i 
byggeperioden. Dagens landhockeybane og 7er banen blir borte.
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Fremtidig anlegg 
Parallelt med planleggingen av de midlertidige løsningene fra 2021, planlegges det omfattende 
oppgraderingen av hele Mortensrud idrettspark, som kommer til å strekke seg fra der Plasthallen 
er i dag og helt ned til fjernvarmeanlegget.


Klemetsrud idrettslag har ved flere anledninger spilt inn og poengtert mangelen på spilleflater for 
fotball og mangelen av spilleflater i hall, i forslaget til ny idrettspark.


Klemetsrud idrettslag er veldig bekymret for planleggingen og stiller spørsmål ved prioriteringene 
som er foreslått.


Planene for nye Mortensrud idrettspark, med en tydelig prioritering av cricket og landhockey fra 
Oslo kommune sin side, har gjort samarbeidsklima med andre klubber og aktører vanskeligere 
etter at Klemetsrud IL tydelig har tatt standpunkt og argumentert for større areal til fotball, når 
rammene politikerne på Rådhuset har satt for innhold i idrettsparken, gjør at det må prioriteres 
mellom idrettene. Klemetsrud ILs klare holdning er at idretter for barn og unge på tvers av kultur 
og sosiale lag bør prioriteres hvis det skal gjøres prioriteringer, som områdeplanen legger opp til.


Klemetsrud idrettspark 
Klubbhus 
I Enebakkveien står klubbhuset anno 1993 som de senere årene ikke har vært like flittig brukt. 
Aktiviteten i 2019 har tatt seg opp, og med tanke på fremtiden i Klemetsrud idrettspark må det 
gjøres noe vedlikehold og oppgraderinger. Klubbhuset ble i 2019 brukt til sommer og 
sesongavslutninger for fotballgrupper og barneidrett. A-laget har også brukt klubbhuset ved ett 
par anledninger til sosiale sammenkomster. 


Klubbhuset leies i noen grad ut til privatpersoner, konfirmasjoner og lignende. Dette medfører noe 
slitasje og blir kompensert med en leiekostnad. Idrettslaget har strammet inn reglene og laget 
rutiner for utleie, samt en tydeligere kontrakt leietaker må forholde seg til. Dette vil strammes enda 
mer til etter oppussing i 2020.


Gressbanen 
Flere grupper brukte gressbanen i 2019. Banen ble oppgradert med merking og måler pt. 56 x 99 
meter som er godt innenfor å spille seniorfotball. Det er også gjort oppmerkinger for 5er baner, og 
disse har vært flittig brukt av G2011 til trening og kamper.


Idrettslaget har tett dialog med Oslo kommune om drift og vedlikehold. Idrettslaget er lovet at 
Oslo kommune skal spille inn å legge kunstgress, i budsjettet for 2021. Idrettslaget forventer at 
det er politisk vilje til dette, da vi går inn i en redusert kapasitet på Mortensrud.


Prosjekt grusbanen 
I 2018 fikk Klemetsrud IL 1,75 millioner fra OBOS for å kunne legge midlertidig granulatfritt 
kunstgress på banen (landhoceky) bak senter Syd. Prosessen for å få til dette har vært vanskelig, 
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samtidig som vi nå nærmer oss tiden for utbygging, og at området allikevel ikke blir tilgjengelig for 
ballspill.


Klemetsrud IL og OBOS har derfor blitt enig om å bruke disse midlene på å legge et miljøvennlig 
kunstgress på grusbanen bak gressbanen i Klemetsrud idrettspark. Dette blir da OBOS sin 
jubileumsgave til Klemetsrud idrettslag, og vil kunne ligge i «100 år til».


«Barnehagen» / dugnad 
I forbindelse med dugnadsarbeid i Klemetsrud idrettspark har den gamle «barnehagen» kommet 
frem fra trærne. Idrettslaget ønsker i gjøre nødvendige reparasjoner slik at klubben kan bruke 
huset som lager / oppbevaring når lokalene på Mortensrud blir redusert.


Stiftelsen KIL miljø 
Drift 
Stiftelsen KIL miljø er en ideel stiftelse som er satt til å drifte Plasthallen og bygningsmassen 
rundt. Stiftelsen driftes i dag på et minimum, men tilstrekkelig til at Mortensrud aktivitetshus kan 
bruke lokalene og at Klemetsrud IL kan ha aktivitet i Plasthallen. Stiftelsen har et styre bestående 
av tre personer og utnevnes av hovedstyret i Klemetsrud IL på årlig basis. Det praktiske løses i 
dag av styreleder i Klemetsrud IL (en slags vaktmester og regningbetaler) og av Laura i 
bordtennisen (som en hallansvarlig). Dette gjøres utelukkende på frivillig basis, hjelp mottas med 
takk når det trengs (les: tette taket - takk Tor Arild).


Økonomi 
Økonomien i stiftelsen er relativt liten. Bydelen betaler leie for bruken av Mortensrud aktivitetshus, 
og Klemetsrud IL betaler noe fyringsutgifter gjennom vinteren. I tillegg er det noe utleie. Utleie er 
begrenset først og fremst til sportslig aktivitet hvis det ikke går ut over Klemetsrud ILs regulære 
aktivitet.


Idrettene 
Fotball 

Fotballgruppas organisering 
Alt arbeid i Klemetsrud IL fotball drives utelukkende på frivillig basis.

Styret har i 2019 bestått av seks faste medlemmer. Det er for øvrig stort engasjement blant mange 
av styremedlemmene og mange av klubbens øvrige medlemmer, og styret har i løpet av året fått 
en god bistand fra både trenere/lagledere og foreldre.

Fotballstyret 2019


Leder 
Gunnar Romsaas
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Styremedlem 

Anders Solem 

Aslak Førde

Ole Ødegaard 

Maria Syrrist

Ednan Mohammed (A-laget)


Styret har avholdt 9 styremøter i 2019. I tillegg er det avholdt 5 møter i sportslig utvalg og møter i 
respektive grupper, og med flere av lagene i KIL fotball.


Andre tillitsvalgte/verv 2019 

Dommeransvarlig:	 	 Tom Henning Øvrebø

FIKS-ansvarlig:	 	 Ivar Nicolaysen

TINE fotballskole:	 	 Farukh Qureshi

Sportslig utvalg:	 	 Tom Henning Øvrebø, Njaal Reitan, Ivar Nicolaisen og Gunnar

	 	 	 	 Romsaas

Fair Play-komité:	 	 Tom Henning Øvrebø og Aslak Førde. 

Kiosk:	 	 	 	 Maria Syrrist

Anlegg:	 	 	 Anders Solem

Utstyr:		 	 	 Anders Solem

Kasserer/regnskap:	 	 Geir Bølstad

Søknader:	 	 	 Aslak Førde

Mortensrud festival:	 	 Morten Nydal

Valgkomité:	 	 	 Morten Nydal, Ivar Nicolaisen og Jonny Hadian-Gundersen 

Hjemmeside/facebook:	 Kyrre Alvær/Gunnar Romsaas


Økonomi 
Fotballgruppa har de senere årene hatt en sunn økonomi, med plussresultat på driften. Det har 
vært stram styring av økonomien i 2019, noe som endte med et plussresultat på 105 121 kr til 
tross for en reduksjon i offentlig medlemsstøtte på 240 000 kr. Overskuddet overføres til 
fotballgruppas egen- kapital som gir gruppa et handlingsrom ved uforutsette utgifter eller behov 
for større investeringer. Resultatet ble påvirket positivt av større inntekter enn budsjettert på MVA-
refusjon, solidaritetsmid- ler ved videresalg/utleie av Nicolai Næss og Ghayas Zahid samt økte 
inntekter fra treningsavgifter. Videre bidro lavere utgifter enn budsjettert på trenere og påmeldinger 
til serie- og cup til det positi- ve resultatet. Motsatt var utgiftene til idrettsutstyr høyere enn 
forutsatt, med 377 796 kr, 127 796 mer enn budsjettert. Dette skyltes utskifting av drakter som 
følge av overgangen til ny utstyrsleverandør. Det var også en betydelig større utgift knyttet til 
snørydding enn budsjettert.


Inntekten på treningsavgifter beløp seg i 2019 til 663.389 kr, opp fra 630 000 kr i 2018. Øvrige 
inntektsførte tilskudd fra eksterne finansieringskilder i 2019:
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Baner og anlegg 
Klemetsrud IL fotball har ikke tilfredsstillende banekapasitet. Med 28 lag i seriespillet og omlag 
400 aktive spillere, er det trangt om plassen på banene fotballgruppa disponerer.


Kunstgress øvre 
Øvre kunstgress (Mortensrud kunstgress) ble rehabilitert høsten/vinteren 2016/2017. Vinter- 
sesongen 2018/19 forløp som normalt. Vi hadde til tider mye snø og frost som resulterte i dårlige 
baneforhold fra desember 2018 til mars 2019.


Snødeponiet utenfor plasthallen ble også liggende lenge, til slutten av mai, Det ga sen vårdugnad 
og sen befaring av banen med Bymiljøetaten. Banen er fortsatt i godt hold, og det har ikke vært 
behov for å tilføre granulat. Påfyll av granulat kan medføre en kostnad på omlag 50.000,- 
avhengig av mengde som må tilføres.


Fotballgruppa har kontrakt med Bymiljøetaten om vinterdrift på kunstgresset (for egen regning), 
og benytter oss av TBB Eiendomsdrift AS (tidligere Ren-Vakt A/S) som snørydder – samarbeidet 
fungerer tilfredsstillende.


Mortensrud 5er kunstgress og 3V3-bane 
I 2018 ble det lagt granulatfritt kunstgress på grusbanen sør for nedre kunstgress. Denne ble lagt 
som to 5er-baner. Det har gitt en helt annen introduksjon til fotballen for de minste barna. I 2019 
ble det lagt ny 3v3 kunstgressbane ved siden av 5-erbanene. Det er i 2019 også lagt på 
spesialsand både på 3V3-banene og 5'er banene for å holde gresset på plass ved mye vind. Det 
er også kjøpt inn fast vant til 3v3 banen. Dette skal bli montert våren 2020.


Kunstgress nedre 
Landhockey-banen er i en elendig forfatning. Flere lag ble satt opp med treninger her i 2019, men 
banen er i praksis ubrukelig, og ble i 2019 satt i enda dårlige forfatning som følge av gjentatte

grunnboringer i forbindelse med den planlagte utbyggingen bak Senter Syd, som blant annet 
omfatter ny Mortensrud Skole.


Beløp Prosjekt Tilskuddsordning Tilskuddsgiver

153 943 - Lokale aktivitetsmidler 
(LAM) Oslo Idrettskrets

60 000
Tilskudd til 
medlems- og 
treningsavgift

Frivillighetsmidler Bydel Søndre 
Nordstrand

150 000 A-lagsprosjektet Idrettsløft bydel 
Søndre Nordstrand Oslo Idrettskrets
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Den dårlige banesituasjonen har vært kjent i flere år, og det er tidligere jobbet med å finne 
finansiering til å legge en granulatfri, midlertidig kunstgressmatte på nedre kunstgress. Dette 
resulterte i at klubben høsten 2018 mottok tilsagn om støtte på kr 1,7 mill fra OBOS. Ettersom 
kostnadsrammen var på over 3 mill. ble prosjektet ikke realisert. I løpet av høsten 2019 er det 
jobbet med ulike alternative løsninger innenfor OBOS sin ramme, men senhøsten ble det avklart 
at byggestart for utbyggingen bak Senter Syd allerede vil skje høsten 2021. På bakgrunn av den 
totale nytten som da begrenset seg til om lag en sesong, og risiko knyttet til kostnader ved å flytte 
dekket, besluttet fotballstyret å stoppe prosjektet.


I stedet jobbes det nå med å løse situasjonen som vil oppstå fra sommeren 2021, når 
anleggsarbeidene skal sette igang og utvikling av området ved Klemetsrud gressbane. OBOS har 
også signalisert at støtten på 1,7 millioner kroner kan benyttes til å opprette en 7-er 
kunstgressbane bak det ene målet ved naturgresset. Arbeidet ledes av KILs sentralstyre. Dette vil 
også bli en prioritert oppgave for styret i fotballgruppa i 2020 og starten av 2021.


Klemetsrud gressbane (Enebakkveien) 
Klemetsrud idrettsanlegg består av klubbhus med garderober og gressbane som er merket for 
7er- og 11er-fotball.


Det har skjedd mye på gressbanen dette året, som følge av innsats fra ildsjeler i 2011-gruppa. Det 
er gjort et omfattende arbeid med å rydde rundt banene, klippe gress, merke baner og flytte mål. 
Flere lag har dermed hatt anledning til å benytte banen til trening i løpet av sommersesongen.


Det jobbes nå for å finne en løsning der Klemetsrud gressbane kan oppgraderes med kunstgress 
slik at den kan avlaste for situasjonen når byggearbeidene bak Senter Syd starter. Som beskrevet 
i punktet over, arbeides det også med å etablere en 7-erbane med granulatfritt kunstgress, bak 
målet i sør/øst lengst vekk fra klubbhuset. KIL har mottatt et tilbud på dette prosjektet på omlag 2 
millioner kroner inkl moms. Det jobbes videre med å kvalitetssikre dette tilbudet. Fotballstyret er 
positive til å bruke inntil 250 000 kr av gruppas egenkapital for å realiser dette prosjektet, for å 
sikre at de fremtidige baneforholdene blir tilfredsstillende.


Lysmastene ved banen virker ikke, men det jobbes for å få ny banebelysning inn som en del av 
prosjektet når dette anlegget blir oppgradert.


Haller og gymsaler 
Klemetsrud IL fotball har avtaler med Mortensrud skole og Stenbråten skole om bruk av deres 
gymsaler. Gymsalen på Mortensrud Skole er mye i bruk, mens det er en utfordring at gymsalen på 
Stenbråten er liten. Denne blir derfor kun brukt av lagene med de minste barna. I tillegg har 
fotballgruppa også noe tid i Klemetsrud-hallen. Høsten 2019 var Klemetsrud-hallen stengt på 
grunn av fuktskader. Dette medførte at flere lag måtte flytte inn i plasthallen, som tidligere har vært 
forbeholdt de eldre lagene, fra G13 og oppover. Dette er en dyr og lite klimavennlig løsning 
ettersom hallen ikke er isolert og det brukes oljefyring til oppvarming.
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Kiosk 
Kiosken har holdt åpent i hele 2019-sesongen, med noen stengte perioder i sommerferien og de 
minst aktive vintermånedene. En viktig målsetting med kiosken er å ha et samlingspunkt for våre

medlemmer og ha voksne til stede. Oppholdsrommet brukes flittig til møter.


Oppmøtet på kioskvaktene har som alltid vært opp og ned. Kiosken har vært mer åpen i år enn 
tidligere sesonger, mye takket være at kioskansvarlig har stilt opp når kioskvakter har manglet/
ikke har møtt. Det er ikke en holdbar situasjon. Det har også vært lavere omsetning på kiosken 
som følge av at kiosken holdt stengt under Tine Fotballskole og at årets cup ble arrangert i 
forbindelse med Mortensrud festival ved nedre kunstgressbane, og ikke i nærheten av kiosken. 
EngaLand i november trakk omsetningen opp.


For 2020 vil styret legge opp til nye åpningstider for kiosken, basert på når det er kamper. I dag er 
kiosken åpen til standardtider. Det betyr at den eksempelvis er stengt når A-laget spiller 
hjemmekamper. Vi forventer at det både vil øke motivasjonen for å stille som vakt og inntjeningen.


Idrettsutstyr og materiell 
Det ble ved inngangen av 2018 inngått en ny avtale med Alv Sport om levering av drakter og 
utstyr fra merket Patrick.


Vi har hatt store leveranseutfordringer av både utstyr og drakter gjennom hele sesongen. Leveran- 
døren har lovet bot og bedring, og legger om rutinen. Det blir etablert et lokalt lager hos oss, som 
betyr at vi til enhver tid skal ha et basisutvalg av drakter og klær liggende. Vi forventer at dette er 
på plass i løpet av februar.


Det er styrets oppfatning at alle lag har hatt tilstrekkelig utstyr i løpet av året. Ettersom alle 
draktsett måtte byttes ut har dette vært en stor utgiftspost for klubben i 2019. Styret ser at det er 
behov for en innstramming i 2020. Det mistes fortsatt mange fotballer, men situasjonen er bedre 
enn i 2018 da dette var et stort problem. Lagene er nå blitt flinke til å låse utstyret inn i 
nettingbodene.


Informasjonskanaler 
Høsten 2018 gikk KIL over til et nytt medlemsadministrasjonssystem: Rubic/laget mitt. KIL 
sentralt har brukt mye tid på å lære lagledere og trenere opp i dette verktøyet. Løsningen har en 
høyere brukerterskel enn eksempelvis Spond, men gir oversikt over medlemsmassen og 
innbetalinger.


Nettløsning og app (lagetmitt.net) har også en rekke smarte løsninger for å få sendt/mottatt 
informasjon til spillere og foreldre med noen enkle tastetrykk. Nye nettsider er også på plass. 
Nettsider, administrasjons/informasjonssider for trenere og lagledere, samt medlemsregister er 
bygget på samme fundament og sørger for at informasjon om spillere og banetider flyter mellom 
løsningene.
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Det ble avholdt trener/lagleder-møte for bredde- og ungdomslagene ved oppstart av sesongen, i 
etterkant av årlig møte.


Styret benytter e-post og KIL sin Facebook-gruppe for lagledere/trenere i kommunikasjon med 
lagledere og trenere. Facebook og hjemmesidene er viktige kanaler for å få ut informasjon til 
medlemmer, foresatte og nærmiljøet. I tillegg har A-laget en Instagram-konto.


Dugnader 
Det er avholdt to anleggsdugnader i 2019. Vårdugnaden med breddegruppa hadde god 
oppslutning.


Kioskvakt er en dugnad det er tungt å følge opp. Mange uteblir og gir ikke beskjed. I 2020 vil 
fotballstyret vurdere ny åpningstider som følger kampdager og tider.


Iht. sponsoravtalen med Senter Syd skal KIL fotball stille med rydde/bærehjelp i forbindelse med 
opp- og nedrigg under Markedsdagene (2x pr år). G2004 tok på seg denne oppgaven i år. I 2020 
er dette en oppgave for G2005.


Det ble i 2019 kjøpt inn flere nye nett 7'er- og 5'er-målene. Disse var planlagt byttet ut på 
høstdug- naden, men på grunn av dårlig oppmøte ble det kun byttet nett på ett mål. Resten av 
nettene blir byt- tet til våren.


Dommere 
Dommergruppa i Klemstrud har i 2019 representert klubben på en god måte. Vi har dommere på 
flere nivåer i Oslo Fotballkrets og vi har nok dommere mht det kravet Oslo Fotballkrets setter. På 
sikt har klubben som mål å få en dommer i de øverste divisjonene.


Én dommer gjennomførte rekrutteringsdommerkurs i regi av Oslo Fotballkrets før 2019-sesongen, 
og det ble gjennomført klubbdommerkurs i mars 2019. Pr. idag har vi 10 klubbdommere som 
ønsker å dømme 5er- og 7er-fotball i barnefotballen. I tillegg vil det bli gjennomført et nytt 
klubbdommerkurs i mars/april for 2008-årgangen og eldre. Disse vil også få tilbud om å dømme 
kamper i barnefotballen.


FairPlay 
FAIR PLAY-utvalget har behandlet færre saker i 2019-sesongen enn tidligere år. Dette tolker vi 
positivt. Samtidig må klubben erkjenne at vi har et stykke å gå når det gjelder FAIR PLAY. Men det 
jobbes godt og klubben vil ha et kontinuerlig fokus på det også i 2020-sesongen.


Forut for 2019-sesongen ble det ikke gjennomført trinnmøter med FAIR PLAY som tema, isteden 
hadde trenere og lagledere ansvar for at alle aktive fylte ut FAIR PLAY-kontrakter. Dette ble fulgt 
opp av mange lag. Styret og FAIR PLAY-utvalget vil fortsette dette arbeidet foran 2020-sesongen, 
bl.a. med en felles FAIR PLAY-samling for barne- og ungdomsfotballen. Denne vil bli gjennomført 
på Lofsrud skole.
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Ellers var det gledelig at 2.laget til 2006-årgangen vant en FAIR PLAY-pris på en turnering de 
deltok på på Kolbotn i 2019


Sportsplan 
Det er i løpet av 2019 jobbet med en oppdatert sportsplan for klubben. Denne er en 
oppsummering av klubbens fundament, basert på KIL sine verdier og NFF sine retningslinjer, 
samtidig som den skal gi en retning for den videre utviklingen av KIL fotball. Det vil også bli 
utarbeidet en handlingsplan i tilknytning til sportsplanen, med ambisjoner for hvor klubben skal 
være om fem år.

Etter en utlysning blant trenere og lagledere om å delta i dette arbeidet våren 2019, har en gruppe 
på fire personer jobbet med denne.


Grunnlaget er nå lagt, og den foreløpige sportsplanen skal på høring blant barne- og 
ungdomslagene fram mot seriestart 2020. Som et ledd i arbeidet med å implementere 
sportsplanen er det opprettet et sportslig utvalg i klubben. Utvalget skal bestå av representanter 
fra barne- og ungdomslagene, FairPlay-utvalget og en representant fra fotballstyret. Det skal 
etterse at sportsplanen blir fulgt, være en ressurs for lagene der det trengs, og melde inn forslag til 
tiltak for å nå målene i sportsplanen til fotballstyret.


Det er også iverksatt tiltak i tråd med den foreløpige sportsplanen, og flere vil bli initiert i løpet av 
året som kommer. For å løfte treneørkompentansen i klubben, gis det i 2020 tilbud om C-
trenerkurs for klubbens trenere, kurset arrangeres i klubben, og 16 trenere deltar. Som et tiltak for 
å bevare flest mulig spillere lengst mulig, har styret vedtatt å opprette en ordning der J/G15 kan 
søke om støtte til cup som innebærer reise og overnatting og en større kostnad per deltaker. KIL 
fotball vil dekke tilsvarende sum som årgangen samler inn vha dugnader, med et øvre tak for 
tilskudd på 20 000 kr. Forutsetningen for tilskuddet er at dette er et felles tilbud for hele årgangen.


Det er også vedtatt en intensjon om å opprette en årlig treningsleier i sommerferien, med trenere 
tilknyttet Premier League-klubber. Et initiativ initiert av KIL sentralt, som fotballstyret ønsker å 
gjøre til et årlig gratis tilbud til klubbens spillere. Hensikten vil være å bidra til sportslig utvikling av 
spillerne, samhold blant spillerne og gjøre klubben attraktiv. Det vil være en prioritert oppgave i 
2020 å søke etter finansiering til en slik ordning.


Lag og sportslige resultater

I 2019 har 28 lag vært aktive, to flere enn året før.


Senioravdelingen 
Senioravdelingen har i 2019 bestått av følgende lag: A-lag, Old boys (M40), Futsal Herrer


A-lag 
Etter flere år med problemer fikk A-laget i 2019 en ny start. Før sesongen ble det inngått to 
avtaler, Én med Oslo Idrettskrets om støtte på 150 000 kr, og én med Søndre Nordstrand 
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Ungdomsakademi (SNU). Avtalene har til hensikt å gjøre en innsats for å skape sunne miljøer for 
unge i bydelen – og samtidig gjøre A-lagsspillerne til ressurser for resten av KIL, og området.


Starten på året var tungt, med kun tre spillere etter 2018-sesongen. Det ble derfor lagt ned en 
betydelig innsats for å gjøre klubben attraktiv i form av én-til-én samtaler. Resultatet var 
oppløftende, og omlag 25 spillere valgte til slutt å bli med.


Sportslig endte laget som nummer to i serien. Det lå lenge an til å vinne, men et tapt mot 
Nesodden 2 på høsten ble utslagsgivende.


A-laget har gjennom sesongen lykkes med å inkludere unge spillere. Totalt har seks av spillerne 
vært i junioralder, mens over halvparten av spillere har vært under 21 år. I løpet av 2019-sesongen 
har også laget vekket interessen for fotball i nærmiljøet. Ved flere anledninger har det fylt 
tribunene,

og til tider skapt et sterkt engasjement. Spillerne har betalt en redusert treningsavgift på 1 500 kr.


Spillere fra A-laget har også vært en ressurs for de andre lagene i Klemetsrud IL, og er nå benyttet 
som trenere på tre av fem årstrinn i ungdomsklassene. Fotballstyret har tro på å utvikle konseptet 
rundt A-laget videre og har meldt på laget til ny sesong i 2020, forutsatt at OIK fornyer støtten. 
Det vil bli jobbet videre for å utvikle den sportslige rammen rundt laget. Dette innebærer også et 
holdningsskapende arbeid, for å redusere antallet røde kort og utestengelser.


M40 Old boys 
Laget ble som vanlig ledet med stødig hånd av veteran Rolf Atle Nyhus. Laget har lenge slitt med 
rekrutteringen. I forkant av sesongen. Ettersom laget koster klubben lite å drive, de trener til tider 
andre ikke ønsker å trene og tilfører treningsfeltet tilstedeværelse fra en gruppe voksne på sene 
kvelder, ble de i 2019 gjennomført en prøveordning om å halvere treningsavgiften for 2019 til 1 
500 kr. Effekten var ikke umiddelbar, men gjennom høstsesongen har laget vært mer stabilt enn 
på en stund. Resultatmessig endte laget likt som tidligere, midt på tabellen i 3. divisjon.


Ungdomsavdelingen 

G2003 (G16) 
Gutter 16 startet sesongen med 23 spillere og avsluttet med 18. Vårsesongen var bedre enn 
høstsesongen, men spillerne viste til tider høyt nivå. Laget endte til slutt på åttende plass i 2. 
divisjon avdeling 3.


Laget gjort det best i cup-er, der det vant 2 pokaler, sølv i B-finalesluttspillet i Grei cup og delt 
tredjeplass A- sluttspillet i Fjord Line-cup. Det er i løpet av året avholdt ett felles spillemøte/ 
foreldremøte, Fair Play møte, lotterier, dugnad og stått kioskvakter. Det har vært en reisecup i 
Norge. Kort: 2 direkte røde, 6 doble gule( Utvist =rødt i kamp). Mange gule kort.


Trenere gjennom sesongen var Ivar Nicolaisen, støttet av Aslak Førde.
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G2004 (G15) 
Gutter 15 år ble nummer 6 i andre divisjon med 19 poeng, like mange poeng som de som ble nr. 3 
men med dårligere målforskjell enn lagene foran.


Laget deltok i Obos-cup, men ble slått ut i gruppespillet. Det har vært en tynn stall i 2019 og det 
ble derfor ingen cuper på laget i år.


Lagledere: Ulf Fjelldal og Petter Johannessen


G2005 (G14) 
2005 bestod av 3 lag og opp mot 38 gutter på det meste i 18/19 sesongen. Årgangen stilte med 
et 11’er-lag i 1. divisjon og et 11-er-lag i 3 divisjon, samt ett lag i 9’er. I tillegg ble det stilt lag i 
OBOS-cup.


Lag 1 fikk en hard start i serien med varierende resultater, og endte til slutt på siste plass.

Lag 2 klarte seg godt og endte på 4. plass i 3. Div 11’er. Lag 3 klarte seg greit i 9'er og endte til 
slutt på 7. Plass av 9 lag.


I Norway Cup meldte lagene på et mixlag av 1 og 2 div spillere. Laget tok seg videre til 16. dels 
finalen, der det røk ut på straffesparkkonkurranse. På høsten deltok lag 1 på Opel Cup i Tønsberg 
hvor laget vant A-sluttspillet. Lag 3 deltok på breddecup på Høvik på våren.


Fra å være en stall på 17 spillere har G2005-1 etter sommeren mistet 3 spillere. Det er i løpet av 
sesongen gjennomført hospitering med 4-5 spillere fra 06 laget. På høsten har G2005-1 fått 
bistand fra Geir Midstian (trenerutvikler fra NFF). Lag 2 og 3 har blitt slått sammen, men har også 
mistet en god del spillere etter sesongslutt.


Trener- og støtteapparat G2005: Anders Solem, Sondre Svartdal, Fatmir Kjamili, Petter Nielsen, 
Jan Christian Jensens, Frode Engseth og Isaac Ochieng


G2006 (G13) 
G2006 bestod i 2019 totalt av 26 spillere fordelt på to lag. Vi har trent 2 til 3 ganger i uken 
gjennom hele sesongen med et trenerteam bestående av en ekstern hovedtrener (Nabil Saleem) 
og 3 pappa- trenere.


I 2019 deltok G2006 på utendørs vinterserie, 4 cuper (inkl Norway Cup), seriespill med to lag (2. 
og 3. divisjon) samt et antall treningskamper. G2006 har hatt et meget godt samarbeid med både 
G2007 og G2005 ift hospitering av spillere. Flere G2006 spiller har jevnlig trent og spilt kamper for 
G2005, og G2006 har hatt med flere G2007 spillere på både trening og kamp. 3. divisjons laget 
har også vært et samarbeidsprosjekt mellom 06 og 07, der G2007 spilte det meste av 
bortekamper gjennom sesongen.


Klemetsrud IL - 100 år i 2020 Mestring - selvstendighet og tilhørighet Side  av 15 25

mailto:kil@klemetsrudil.no
http://klemetsrudil.no
mailto:kil@klemetsrudil.no
http://klemetsrudil.no


Klemetsrud IL 
Lofsrudveien 14, Oslo


kil@klemetsrudil.no

klemetsrudil.no


Org.nr. 977 35 5311

Høydepunkter fra 2019:

- Seriemester 2. div avd 5 (lag 1)

- Semifinale A-sluttspill Vålerenga Ungdomscup (lag 1)

- Vinner Fjellhamar vinterserie - 2. div (lag 1)

- Vinner B-sluttspill Kolbotn Supercup (lag 2)

- Vinner Fair-Play pris (gavekort på kr 5000,-) på Kolbotn Supercup (lag 2)


Barnefotballen (6-12 år) 
Barnefotballen har gjennomført en fin sesong. I alt 230 barn fordelt på 19 lag har spilt over 300 
seriekamper og deltatt på en rekke cuper. Antallet barn er stabilt økende per årgang, anført av 
jentelagene som etterhvert begynner å gjøre seg gjeldende i flere årganger. Fra 2020 vil det det 
være tre jentegrupper i klubben. 2009, 2010 og 2011, der de to siste samarbeider. De fleste 
årgangene teller nå 40 spillere inkludert jenter og gutter.


Foreldretrenere og lagledere gjør en fantastisk innsats for å få dette til. Uten foreldretrenere og 
lagledere ville det ikke vært mulig å drive barnefotball i Klemetsrud IL. Det gjøres en fantastisk 
innsats, samtidig som det er et stort engasjement for å utvikle seg som trenere for barna. Det 
viser deltakelsen på C-trenerkurs i 2020, som teller 16 trenere.


Etablering av nye lag 
Det ble opprettet ny treningsgruppe i september etter skolestart. Antallet spillere har økt jevnt 
gjennom høsten, og gruppa teller nå 20 barn. Det er rekruttert fire trenere og lagledere til dette 
kullet.


Avvikling av lag 
Alle påmeldte lag fullførte 2019-sesongen.


Ventelister 
Styret har hatt stort fokus på ventelistene når det gjelder organisering og oppfølging, og antall 
barn på listen er i løpet av året redusert. Styret jobber aktivt med rekruttering av trenere/lagledere, 
slik at flest mulig får plass, og ventelistene består nå kun av et fåtall spillere.


Ansvarlig for ventelistene i 2019 Sondre Svartdal har nå, etter mange år i rollen, gitt seg. 
Håndteringen av denne er inntil videre blitt videreført av styreleder.


Arrangementer 
Fotballgruppa har hatt flere arrangementer i løpet av 2019:


Tine Fotballskole 
Tine fotballskole ble gjennomført i august. Tidspunktet ble endret fra juni til august.
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Om lag 60 barn deltok – noe færre enn de senere årene. En gruppe instruktører fra seniorgruppa 
(A- lag/tidligere juniorspillere) stilte som instruktører og bidro i år til god stemning blant barna, og 
kvalitet på treningene.


Fotballskolen mottok ikke støtte fra bydelen i 2019.


Mortensrud festival-cup 
Årets nyvinning var Mortensrud festival cup, som ble arrangert på banene ved siden av nedre 
kunstgressbane samtidig som Mortensrud Festival. Dette var en 3V3 cup som tok i bruk all ny 
tilgjengelig banekapasitet på kunstgress, totalt fem baner. Lagene som deltok var i årgangene 
2010 til 2012. Både jenter og gutter deltok, og cupen trakk lag fra KFUM, Nordstrand og Bjørndal, 
i tillegg til egne lag. Det ga et flott nytt tilskudd til Mortensrud festival, og et nytt cup-konsept for 
Klemetsrud IL fotball. Cupen vil bli videreført og utviklet i løpet av 2020.


EngaLand 
Sesongen ble i 2019 avsluttet med et besøk fra Vålerengas A-lag. I pøsende regnvær møtte 
nærmere 300 store og små opp til fotballfest på Mortensrud kunstgress 19. november. 
Arrangementet varte i to timer, og VIF stilte blant annet med et knippe A-lagsspillere. Øvelsene ble 
gjennomført i

samarbeid mellom VIF og trenere fra KIL barnefotball. G2006 fikk som en del av arrangementet 
trene med Tor Arild Løberg i etterkant, mens alle som ville fikk gratisbilletter til VIF-Molde i nest 
siste serierunde av Eliteserien.


A-lagskamper 
Det må også trekkes fram at A-laget ved flere anledninger har servert festkvelder på Mortensrud 
kunstgress. Størst var nok festen etter Eid på vårparten, da anslagsvis 150 tilskuere så KIL slå 
Bøler 2-1 og samtidig inntok tabelltoppen. Vi satser på flere festkvelder i 2020.


Kursing 
Det satses på keeper-, spiller, trener- og leder-skolering i KIL. Høsten 2019 deltok 7 keepere på 
NFF Akershus sin keeperskole på Romerike. I tillegg var fire trenere på grasrottrenerkurs høsten 
2019. Det jobbes også gått med utvikling av spillere og to av klubbens spillere ble tatt med på 
kretslagstreninger høsten 2019, begge fra G2007-årgangen. I 2020 utvikles dette videre, og en 
gruppe på 16 trenere tar nå C-trenerkurs.


Futsal 
Futsal er en alternativ sport for mange barn og unge i vintersesongen. Lagene trener i 
Klemetsrudhallen, Plasthallen og på Mortensrud skole. Futsallagene tar utgangspunkt i tilsvarende 
årgang i fotball, og gir mange fotballspillere en god vinteraktivitet.
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Futsal herrer 
Vintersesongen 2018-2019: Klemetsrud IL rykket i utgangspunktet ned fra futsal 1. divisjon denne 
sesongen, men beholdt plassen siden et av lagene trakk seg. Etter sesongen ga Mario Rinaldi ga 
seg etter mange år som leder for futsallaget. I stedet tok A-lagstrenerne Ednan Mohammed og 
Rizwan Mohammad over ansvaret. Laget ligger i skrivende stund på tredje siste plass, kun et 
poeng unna nedrykk.


Ungdom / barneavdeling 
I 2019/20 sesongen har Klemetsrud IL futsal vært meldt på en årsklasse opp. Det betyr at alle lag 
har møtt betydelig tøffere motstand enn først forventet. Alle lagene har imidlertid tilpasset seg, 
lært mye og supplert med spillere fra årsklassen over, slik at kampene i andre halvdel ble jevnere. 
Lagene ble meldt opp en årsklasse opp ved en feil.


Håndball 
Styret i håndballgruppa ønsker å legge til rette for aktiv og inkluderende idrett i lokalområdet. I

klubben var det cirka 70 aktive spillere pr. 31.12.2019. Det er i perioden avholdt 7 styremøter.


Styrets sammensetning (lag representert) 
• Styreleder Øyvind Hov (2012) leder fra september 2019

• Styreleder Parvin Salimi (2012) leder til og med juni 2019

• Styremedlem Kanutte Huse (2010 og 2007)

• Styremedlem Åshild Losnegard (ikke barn i lag)

• Styremedlem Katrine Berg Tollefsen (2012)

• Styremedlem Johan Wånge (2012)


Ansvarsområder 
• Speaker: Ingen pr i dag

• Kiosk: Åshild Losnegard

• Økonomi: Katrine Berg Tollefsen

• Halldrift Kanutte Huse (til og med mars 2019)

• Reisecupansvarlig: Kanutte Huse

• Søknadsansvarlig: Åshild Losnegard

• Utstyrsansvarlig: Ingen pr i dag

• Dommerkontakt Øyvind Hov (fra september 2019)

• Adelina Syla (til og med juni 2019)


Representasjon: Styreleder har møtt på styremøtene til hovedstyret i Klemetsrud IL.


Regnskap 2019 
Driftsresultatet for 2019 er - 1 407 kr. Det var budsjettert et underskudd på 2 060 kr. Inntektene 
var budsjettert til 215 000 kr, og endte på 294 868 kr. Utgiftene var budsjettert til 213 120 kr, og 
endte på 296 460 kr. Grunnet vannlekkasje og hallstenging høsten 2019 så ble kiosksalget lavere 

Klemetsrud IL - 100 år i 2020 Mestring - selvstendighet og tilhørighet Side  av 18 25

mailto:kil@klemetsrudil.no
http://klemetsrudil.no
mailto:kil@klemetsrudil.no
http://klemetsrudil.no


Klemetsrud IL 
Lofsrudveien 14, Oslo


kil@klemetsrudil.no

klemetsrudil.no


Org.nr. 977 35 5311

enn budsjett. Andre inntekter ble kr 89.897 høyere enn budsjett og skyldes tilskuddsmidler fra BU 
og Sparebankstiftelsen, ikke budsjetterte driftsinntekter for halldrift de to første månedene i 2019, 
mer mva refusjon samt inntektsføring av lagkasser knyttet til lag som har gitt seg.


Det ble avdekket en feilføring i 2018 som innebærer at driftskostnadene er økt med kr 40.750 og

arrangementskostnadene er redusert med kr 45.500. Driftskostnader er brukt til å betale for 
hallvakt til MASK for det de har hatt ansvar for, samt oppgradering til Fiber i Klemetsrudhallen. 
Sistnevnte har kostet kr 38.440. Kontor 7410 og 7411 går litt om hverandre, i tillegg til at 
egenandeler er knyttet til dette. Totalt er disse kostnadene kr 13.859 høyere enn budsjett. 
Overforbruket på driftsutstyr er finansiert ved midler i fra Sparebankstiftelsen samt sponsormidler.

Klemetsrudhallen Håndballgruppa har hatt driftsansvar for Klemetsrudhallen siden 15.02.2010. 
Denne ble avviklet pr april 2019 og ansvaret ble overtatt av Mortensrud Aker Sportsklubb (MASK). 


I utgangspunktet var det forventet at vi kunne fortsette å ha noen lagvakter, men foreløpig har 
MASK tatt dette selv.


Kiosken 
Kiosken har vært åpen på alle kampsøndager. Grunnet vannskader i hallen sommeren 2019 så var

det ingen kioskdrift i andre halvår. MASK har pusset opp kiosken som nå fremstår veldig ryddig

innvendig. Klemetsrud håndball har egne skap og kjøleskap i kiosken.


Trenere 
Det å skaffe trenere til klubben er en løpende utfordring. Vi har i år hatt trenere på alle lag, men

aldersgruppen 2009 til 2011 har kun hatt en trener. Dette er også et mix lag. Det er pr i dag ingen 
av lagene hvor foreldre har hovedtreneransvar. Våre trenere er med unntak yngre jenter som har 
spilt i klubben tidligere. Alderen på trenerne er for det meste 16 til 18 år. Trenerne tilbys trenerkurs 
i regi av Region Øst, et modulprogram hvor trenerne velger moduler. Styret ser at det er et stort 
behov for at foreldre engasjeres som trenere både for å sikre kontinuitet i lagene, samt etablering 
av flere lag.


Lagene 
J13 (2006) 
Våren 2019 ble den siste sesongen for 2006 jentene i Klemetsrud håndball. Det var varslet at 
trener ville gi seg. Det ble gjort en stor innsats i forhold til å få på plass nye trener, og det virket 
som dette kom i orden men kandidaten trakk seg rett før sesongstart. I samarbeid med 
foreldregruppa ble det bestemt at laget ble oppløst. Før laget gav seg gjennomførte de en flott 
Fredrikstad Cup. I tillegg ble serien gjennomført på en flott måte. De fleste spillerne har fortsatt å 
spille håndball på andre lag som Hauketo, Bjørndal, Holmlia og Oppsal.


J12 (2007/2008) 
2019 førte med seg store endringer for J12-laget. Gjennom vinteren og våren sluttet endel av 
2007- jentene, men laget fikk også tilført nye spillere fra J2008-laget som ble lagt ned. Etter 
sommeren har det kommet enda flere jenter til, og en er nå en fin gjeng på ca 15 ivrige jenter. I og 
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med at den har blitt en miks av jenter fra 2007 og 2008 var det i starten av høsten litt ujevnt nivå, 
og en meldte laget på i laveste nivå i serien. Dette har vist seg å være helt riktig denne sesongen, 
og jentene har fått passe motstand til å utvikle seg. Etter sesongen 18/19 bestemte lagets sin 
mangeårige trener for å slutte, og det ble en uklar situasjon med å få stablet på plass et 
trenerteam. Heldigvis har vi fått på plass tre flinke trenere som deler treningene og kampene 
mellom seg. Etter jul har vi også startet opp med en ekstra foreldredrevet trening med fokus på 
styrke og kondisjon. Sportslig og sosialt har Fredrikstad cup vært et høydepunkt, i tillegg har laget 
vært på Rush-trampolinepark og "Fangene på Fortet».


MIX 2009-2011 
Fra høsten 2019 ble J10 slått sammen med G/J8-9 til ett mix-lag. Dette er et lavterskel-lag hvor 
den ukentlige treningen står i fokus. På grunn av sammensetningen i alder og kjønn er det 
vanskelig å få nok spillere til å være med på håndballforbundets kamptilbud. Dette setter ikke 
noen stopper for håndballgleden og vi har ca. 10 spillere på hver trening med stadig påfyll av nye 
spillere. Esther er trener og foreldre stiller opp som vikarer ved behov.


Håndballskolen (2012) 
I vår besto laget av 24 jenter. Trenerne og lagleder ble enige om at vi måtte legge om opplegget 
på treningene, siden laget vokste mer og mer. Fra august har vi vært 30 spillere. Vi har organisert

treningene likt fra gang til gang. Vi har fire stasjoner som spillerne rullerer mellom på treningen. I

tillegg til de to trenerne er det to foreldretrenere på hver trening. Vi har engasjert åtte foreldre som

foreldretrenere. De tar en trening hver pr.mnd. Vi syns vi har lykkes med å lage et mer forutsigbart

program på treningene, og sikret at barna får så mye ballberøring som mulig.


Vi deltok på en Loppetassen Cup i vår og en nå i høst. Det er stort engasjement blant spillerne på

cupene, så godt som 100% oppmøte. Foreldregruppa er en stor ressurs for J7. De er positive og

engasjerte, og tar i et tak der det trengs.


Håndballskolen (2013) 
Det ble startet lag i fra høsten, og det har gradviskommet til flere spillere. Etter at 
treningstidspunkt ble flyttet til torsdager på Stenbråten skole har antall spillere økt til 10, og det er 
potensial for videre økning. Laget planlegger å være med i en loppetassen cup før i løpet av første 
halvår 2020


ARRANGEMENT 
Reisecup: Fredrikstadcup

Klemetsrud IL fikk heldigvis plass på Fredrikstad cup i år også. J11 og J12 kjørte fellesbuss til 
skolen hvor styret som alltid sto klar med grillpølser. Lørdagen startet med regn og da var det 
supert å ha et KILtelt stående på Merkur-feltet for å holde klær og spillere tørre mellom kampene. 
Takk til hovedstyret for lån av dette. Det ble mange flotte kamper og gøy med konsert og Fangene 
på fortet. I år hadde vi også med et dommerpar som representerte klubben på en utmerket måte.
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Dommere og dommerkurs 
Det ble ikke arrangert noen dommerkurs i regi av klubben, men dommerne tar kurs i regi av

regionen. Grunnet kun et lag har det blitt få kamper på våre dommere høstsesongen. I tillegg har

ingen av våre dommere hatt dommer 1 kurs som er et krav for å kunne dømmer J12, samt bli en 
del av kvoteordningen som gjør at dommerne tildeles kamper av regionen. Det er et mål at våre

dommere har godkjenning innen utløpet av april slik at de kan meldes inn på kvoten


KIL-håndballfest 
Det begynner å bli trasidjon med en interncup i klubben og 20. mai ble det igjen arrangert

håndballfest i Klemetsrudhallen for ca. 50 spillere. Vi teipet opp to baner på tvers i den store 
hallen. Alle lag spilte på minihåndballbane og 8-minutters kamper. 6-9 år spilte med 
minihåndballregler og 10-12 år spilte med Flyballregler. Vi startet kvelden med felles 
oppvarmingsleker for alle før vi gikk i gang med spennende og farstfylte kamper. Det var 
matpause med gratis boller/pizzaboller, frukt og saft, og vi avsluttet med premier til alle. 20. mai 
ble det arrangert KIL-cup.


Mortensrud festival 
Håndballgruppa deltok under Mortensrud festival sammen med resten av KIL. Det ble mulighet for 
å kaste på mål og måle hastighet på kastet.


Styret i håndballgruppa vil takke alle foreldrekontakter, trenere, speakere, dommere, spillere og 
engasjerte foreldre for den strålende innsatsen dere bidro med i 2019.


Bordtennis 

Organisasjon 

Gruppestyret har i 2019 hatt følgende sammensetning

Leder og kasserer: Yvonne Fischer

Styremedlem: Laura Krumina

Styremedlem: Brian Brunsvig


Trener: Laura Krumina, Tom Johansen og Mathias Haraldseid 

Hjelpetrener: Yvonne Fischer


Klemetsrud ILs bordtennisgruppe ble startet i 4.februar 2016. Per 31.12.2019 hadde 
bordtennisgruppa 60 betalende medlemmer. Klemetsrud IL bordtennis er medlem av Norges 
bordtennisforbund og vi betaler en lisens for å delta i seriespill.


Klemetsrud IL bordtennis tilbyr barnetrening på tirsdager fra 18-19.15 og på torsdager i 
Plasthallen fra 17:00-18.15 og voksentrening på tirsdager fra 19-21.00, og på torsdager fra 
18-20.00. I tillegg har vi åpen trening på søndager fra 11-13.00.


Vi har en stabil barnegruppe med 26 barn, 9 ungdom og en voksengruppe på 25 medlemmer.
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Møter 

Det har ikke vært avholdt møter i styret i inneværende sesong. Spørsmål har blitt avklart pr epost 
eller telefon. Laura og Yvonne har byttet på å møte i hovedstyremøter.


Arrangementer 

Bordtennisgruppa har avholdt et bordtennismesterskap på våren, Dame-veteran samling, 
sommeraktivitetsuke, Klemetsrudmesterskap, skoleturnering (90 jenter og 90 gutter deltar fra 
Mortensrud, Klemetsrud og Stenbråten skole) samt juleavslutning. 


I tillegg har Klemetsrud IL bordtennis holdt AKS bordtennisskole 


Idrettslaget deltok på Mortensrudfestivalen i sep. Bordtennisgruppa stilte med bord og viste frem 
vår aktivitet på Mortensrud.


Idrettslaget har deltatt på Fornebu Open, Kobra Cup, Oppegård Open, pluss ett lag i 4. divisjon 
seriespill. I tillegg til NM senior, NM-veteran og en representant i EM i Budapest. Laura har også 
blitt «lånt» ut til Fornebu sitt 2. divisjonslag samt damelag.


Bordtennisgruppa har fått 60.000,- fra NIF i inkluderingsmidler til sommerskole, AKS 
bordtennisskole samt skoleturnering. I tillegg har vi fått 10.000,- i frivillighetsmidler fra bydelen.


Planer for neste sesong 

Beholde våre medlemmer og rekruttere nye. Målsetning er 70 medlemmer.


Vi har sendt søknad til NIF om inkluderingsmidler, samt søknad til sparebankstiftelsen om tilbud 
om gratis bordtennistrøyer til alle våre barn og ungdom. (disse blir da «kun» til låns» og må byttes 
inn i ny størrelse eller leveres tilbake om man slutter med bordtennis ) 


A. Dameveteransamling (14.mar)


B. Klemetsrudmesterskap (juni)


C. Sommer/aktivitetsuke. Denne blir gjennomført uavhengig av sponsormidler eller ikke, pga. 
jubileumsåret.


D. Vi ønsker også å melde på 1 lag i serien hos Norges Bordtennisforbund. 4 div. under 
forutsetning at reglene ikke endres hos NBTF.


E. Skoleturnering


F. Deltagelse i NM senior, NM Veteran samt VM veteran i Bordeaux	 
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E-sport 
Klemetsrud IL startet i 2019 opp E-sport og FIFA 20. først i kiosken ved fotballbanen, men så 
senere i samarbeid med Oslo sørsatsningen og Mortensrud aktivitetshus. På Mortensrud 
aktivitetshus har vi pusset opp et gaming-rom hvor det trenes og kjøres internturneringer hver 
fredag. Det er 8 til 16 barn og ung (11+) som er med hver fredag. E-sport gruppa skal melde seg 
på NM i 2020 (16+).


Barneidrett 
2019 har vært et år med varierende aktivitet grunnet varierende kapasitet blant lederne. Til tider 
har aktiviteten vært lav. Mot slutten av året og begynnelsen av 2020 er barneidretten beveget seg 
sakte på vei mot mer og mer varierende aktivitet igjen.


Barneidretten ledes av Britt Elin Næss. Hun har fått med seg Tomas Göransson. Daniel Sharigi er 
har vært trener for barneidretten i 2019. Aktiviteten holdes i gymsalen på Klemetsrud skole hver 
tirsdag kl. 18 til 19.


Turn 
Turngruppa har i 2019 bestått av en mosjonsgruppe for voksne som har sin faste trening i 
gymsalen på Klemetsrud skole (tirsdager kl19-20) hvor Veslemøy Viervoll er trener. 


Det var i 2019 også et tilbud til barn i rytmisk gymnastikk (RG). Det var få som søkte til tilbudet om 
RG og fra høsten 2019 har vi ikke hatt noen trener til RG. Idrettslaget kan ikke se at det pr nå er 
mulig å tilby RG, men ønsker å starte en gruppe med basistrening for gymnastikk og turn høsten 
2020. - Et tilbud som kan være av interesse for flere. Vi har søkt etter trener, men har foreløpig 
ikke lykkes med det.  


Hos mosjonsgruppen er det plass til flere voksne som ønsker trening -  her er også menn 
velkomne! 


Turngruppa administreres av hovedstyret. Astrid Johannessen er kontaktperson for 
mosjonsgruppa.


Samarbeid med andre 
Troll 
Hovedstyret har vært i kontakt med Troll karate, en komplementær organisasjon i vårt nærområde. 
Troll er som Klemetsrud IL tiltenkt en aktiv og ledende rolle i den nye Fleridrettshallen (når den står 
klar høsten 2024) med egne klubblokaler. Klubbene er enige om å lære av hverandre, og se på 
hvilke områder vi kan tilføre hverandre kompetanse og aktivitet.
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Mortensrud-Akers sportsklubb 
Klemetsrud IL håndball samarbeider tett med Mortensrud-Akers sportsklubb (mask) i arbeidet i 
Klemetsrudhallen. Mask har for øyeblikket tatt over driftsansvaret i Klemetsrudhallen og gjør en 
god jobb der.


Klemetsrud IL og Mortensrud-Akers sportsklubb er begge viktige og utfyllende aktører for 
organisert idrett og lavterskeltiltak i området.


Oslo Sør 
Klemetsrud IL har fått en god dialog med Oslo sørsatsningen og møter prosjektorganisasjonen og 
andre aktører til jevnlige møter. Sør-satsningen dekker deler av nedslagsfeltet til Klemetsrud IL, og 
idrettslaget har vært opptatt av integrering og samhandling utover Lofsrudhøgda, som Klemetsrud 
IL naturlig kan tilby. E-sport og FIFA20 har kommet godt i gang med støtte fra Oslo-sør og i 
samarbeid med Mortensrud aktivitetshus.


Mortensrud aktivitetshus 
Idrettslaget har etablert god kontakt og samarbeider med Mortensrud aktivitetshus både med 
tanke på nærheten vi vil få med de midlertidige anleggene i 2021, men også i satsningen på 
FIFA20 og e-sport som en egen idrettsgren. Gaming-rommet og «stadion» på Mortensrud 
aktivitetshus er finansiert av Oslo-sør, og brukes daglig av aktivitetshuset og Klemetsrud IL e-
sport.


Oslo idrettskrets / ny midler til ny daglig leder 
Hovedstyret har gjennom de to siste periodene byttet systemer og rutiner i klubben. Det ble bevist 
ikke ansatt ny administrasjon etter den forrige gikk av i 2018. Nå er klubben tilbake i en driftsfase, 
og det passet meget godt at Oslo idrettskrets ønsker å trå til med ytterligere veiledning, støtte og 
penger til en daglig lederstilling. Stillingen er utlyst (februar/mars 2020) og personen som blir 
ansatt skal ved siden av administrative oppgaver, jobbe med å få flere barn og unge inn i 
organisert idrett, samt styrke samarbeidet med MASK og andre organisasjoner på og rundt 
Mortensrud. Stillingen er en prosjektstilling over 3 år, men mulighet til forlengelse med 
finansieringen på plass.


Høringer og innspill 
Klemetsrud IL har levert en rekke utalelser og innspill til områdeplanen i 2019. Idrettslaget har 
kjempet for tilstrekkelig plass til organisert idrett som Klemetsrud IL organiserer. Det er ikke i 
ønsket grad blitt hørt på. Fotball, samt hallidrett vil få for liten plass i de fremtidige anleggene.


Klemetsrud IL har også vært i diskusjon med Oslo Sør om innretning på innsatsen, samt spilt inn 
idrettslagets synspunkter omkring fritidstipendet til bydel Søndre Nordstrand. 
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Fritidsstipendet (Bydel Søndre Nordstrand) 
Bydel Søndre Nordstrand har satt av en del midler for å kunne dekke medlems- og 
treningsavgiften for barn og unge som ikke har råd til å drive organisert idrett. Ordningen har 
skapt en del merarbeid for hovedstyret, trenere og lagledere i 2019. Idrettslaget fikk ikke mulighet 
til å søke på vegne av de 55 barn og unge som i 2019 ikke betalte hele eller deler av 
treningsavgiften.


Hovedstyret har laget en «oppskrift» for 2020 og håper det kan bidra til at mange flere kan bli med 
i organisert idrett samtidig som ikke arbeidsmengden på idrettslagets trenere og lagledere blir 
vesentlig høyere.


BUA 
Bua fikk i 2019 ytterligere midler til å styrke sitt tilbud. Det nye BUA-utvalget har brukt mye tid på 
å omlokalisere og utvide porteføljen. Det er nå vesentlig flere skipar i «leirskole- og 
barnehagestørrelse». Bua fikk ytterligere 100.000 kroner på slutten av 2019 som skal gå til mer 
gratis utlånsutstyr, samt noe prepareringsutstyr.


BUA-utvalget trenger flere frivillige. Det er også mottatt 15.000 kroner av byrådet som skal brukes 
på å ansette ungdom. 
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Resultatregnskap 2019 Klemetsrud Idrettslag samlet og pr gruppe

   Driftsinntekter
      Salgsinntekter
         3100 Medlemskontingent             101 207      101 207 
         3120 Sponsorinntekter             100 000      100 000 
         3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet               66 951            11 000         77 951 
         3210 Kiosksalg               34 383            38 971         73 354 
      Salgsinntekter             201 207             101 334            49 971      352 512 
      Annen driftsinntekt
         3400 Offentlige tilskudd             329 750               60 000            10 000            82 250          250 000      732 000 
         3410 Andre tilskudd - ikke offentlige             131 635             319 568            62 295          101 163         13 865              1 200      629 726 
         3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste               50 430            32 096         82 526 
         3444 MVA-refusjon               57 892             134 114            38 248            19 424            2 986              1 096      253 760 
         3605 Leieinntekt fast eiendom utenfor avgiftsområdet               32 055            12 000         44 055 
         3930 Treningsavgifter             663 389            59 233            21 800         20 150                 900      765 472 
         3940 Deltakeravgift/egenandeler            11 400                  980         12 380 
         3950 Arrangementsinntekter               64 800            18 450         83 250 
         3952 Salg av utstyr                     40                 40 
         3990 Andre inntekter             249 118                  4 000            31 625            40 137      324 880 
      Annen driftsinntekt             800 449         1 296 301         244 897          296 244         37 001              3 196          250 000   2 928 089 
   Driftsinntekter         1 001 656         1 397 636         294 868          296 244         37 001              3 196          250 000   3 280 601 
   Driftskostnader
      Varekostnad
         4300 Innkjøp av varer for videresalg               15 709              2 440         18 150 
      Varekostnad               15 709              2 440         18 150 
      Lønnskostnad
         5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling               25 000               25 000            14 500            11 000       5 000         80 500 
         5500 Trenerhonorar            33 250          109 250         28 060           12 800      193 360 
         5990 Annen personalkostnad               20 333               10 000                  400         20 733 
      Lønnskostnad               45 333               35 000            47 750          120 650         28 060           17 800      294 593 
      Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
         6017 Avskrivning på inventar                  5 623           5 623 
      Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler                  5 623           5 623 
      Annen driftskostnad
         6300 Leie lokale             101 642            10 820            5 564      118 026 
         6370 Alarm               19 614                  4 386         24 000 
         6420 Leie datasystemer               32 414         32 414 
         6580 Idrettsutstyr               47 408             377 796            35 647            12 966              1 513            67 723      543 052 
         6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger                     499            35 081         35 580 
         6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr                  4 912               10 912         15 825 
         6622 Driftskostnader               88 646             296 885         109 384      494 915 
         6722 Overgangsgebyrer krets/forbund                  1 200           1 200 
         6723 Gebyrer og avgifter krets/forbund               55 900            18 193               4 550            7 360         86 003 
         6781 Dommerhonorar               64 655            26 816         91 470 
         6783 Arrangementskostnader               33 660               38 602 -         30 234               7 784              2 404         52 217 
         6790 Annen fremmed tjeneste               22 500         22 500 
         6800 Kontorrekvisita                     360               360 
         6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.                  7 679               46 000              3 665            1 590         58 934 
         6890 Annen kontorkostnad                  1 755           1 755 
         6900 Telefon/internett               15 929                  3 162               1 562         20 653 
         7110 Bilgodtgjørelse ikke oppgavepliktig                  7 000             186 003               3 801            1 547              2 400      200 751 
         7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig                  3 500               7 256         10 756 
         7320 Reklamekostnad               26 943         26 943 
         7390 Annen salgskostnad                  9 400           9 400 
         7410 Påmelding ser               68 350              7 900         76 250 
         7411 Påmelding turneringer               84 016            60 359               1 090      145 465 
         7420 Gave/premier                  1 575              3 304               4 246           9 125 
         7500 Forsikringspremie               19 755         19 755 
         7740 Øreavrunding                          5                    5 
         7770 Bank og kortgebyrer                  8 911                     658                  416 -                 31           9 953 
         7771 Gebyrer innbetalinger medlemssystem               35 034         35 034 
         7790 Annen kostnad, fradragsberettiget               2 303           2 303 
         7830 Konstaterte tap på fordringer                  4 500           4 500 
      Annen driftskostnad             490 141         1 242 025         246 269            43 997         16 061              6 287          104 366   2 149 145 
   Driftskostnader             541 097         1 292 734         296 460          164 647         44 121           24 087          104 366   2 467 512 
Driftsresultat             460 560             104 901 -            1 592          131 597 -         7 120 -         20 891          145 634      813 089 

   Finansinntekter
      Annen finansinntekt
         8050 Annen renteinntekt                  1 829                     366                  185                  140                    3                    27           2 550 
      Annen finansinntekt                  1 829                     366                  185                  140                    3                    27           2 550 
   Finansinntekter                  1 829                     366                  185                  140                    3                    27           2 550 
         8160 Valutatap (disagio)                     146               146 
      Annen finanskostnad                     146               146 
Netto finansresultat                  1 829                     220                  185                  140                    3           2 404 
Ordinært resultat før skattekostnad             462 388             105 121 -            1 407          131 738 -         7 117 -         20 864          145 634      815 493 
Ordinært resultat             462 388             105 121 -            1 407          131 738 -         7 117 -         20 864          145 634      815 493 
Årsresultat             462 388             105 121 -            1 407          131 738 -         7 117 -         20 864          145 634      815 493 

SamletE-sportBarneidrettBordtennis Turn

Finansinntekter og finanskostnader

HåndballRegnskapskonto Hovedstyret Fotball



Balanseregnskap 2019 Klemetsrud Idrettslag samlet og pr gruppe

Eiendeler

   Anleggsmidler
      Varige driftsmidler
         Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende
            1250 Inventar            22 492         22 492 
         Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende            22 492         22 492 
      Varige driftsmidler            22 492         22 492 
      Finansielle anleggsmidler
         Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet
            1340 Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet         195 953      195 953 
         Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet         195 953      195 953 
         Andre fordringer
            1399 Andre fordringer
         Andre fordringer
      Finansielle anleggsmidler         195 953      195 953 
   Anleggsmidler         218 445      218 445 
   Omløpsmidler
      Fordringer
         Kundefordringer
            1500 Kundefordringer              5 850     33 875        6 375         46 100 
         Kundefordringer              5 850     33 875        6 375         46 100 
         Andre fordringer
            1560 Mellomværende andre grupper            11 250   289 478     78 693        35 927         751                 2 596      418 695 
            1590 Andre omløpsmidler
         Andre fordringer            11 250   289 478     78 693        35 927         751                 2 596      418 695 
      Fordringer            17 100   323 353     85 068        35 927         751                 2 596      464 795 
      Bankinnskudd, kontanter og lignende
         1905 BT kontantkasse                 77                 77 
         1911 Lagkasser Fotball 1506.07.54559     16 484         16 484 
         1912 Fotball Kontantkasse kiosk           670               670 
         1913 Lagkasser Håndball 1506.07.54591   114 738      114 738 
         1920 Fotball Driftskonto 7877.08.56727 -            3 287   328 839      325 552 
         1921 Fotball Arrangementskonto 7860.05.01096                9                    9 
         1922 Fotball plasseringskonto 1503.26.60212   154 017      154 017 
         1923 Hovedstyret 5010.06.57470                    26                 26 
         1924 Hovedstyret 5083.06.80575                       3                    3 
         1925 Hovedstyret 7076.66.35243                    17                 17 
         1926 Håndball driftskonto 7874.05.47045   231 503      231 503 
         1930 Hovedstyret Driftskonto 7877.08.81551      2 810 753   154 596   2 965 349 
         1931 Bordtennis Driftskonto 1503.76.45505      288 815      288 815 
         1932 Hovedstyret høyrentekonto BN 9235.25.22157         205 717      205 717 
         1933 Allidretten 1503.22.13836              38 707         38 707 
         1934 Innebandykonto 1503.22.13984                       1                    1 
         1935 Turngruppa 1506.07.54524         488               488 
         1936 Turngruppa avslutt konto 0530.08.32204              2                    2 
         1970 Hovedstyret 5010.07.04010              2 507           2 507 
      Bankinnskudd, kontanter og lignende      3 015 738   500 019   346 241      288 892         490              38 707   154 596   4 344 682 
   Omløpsmidler      3 032 838   823 372   431 309      324 819     1 241              41 303   154 596   4 809 477 
Eiendeler      3 251 283   823 372   431 309      324 819     1 241              41 303   154 596   5 027 922 

   Egenkapital
      Opptjent egenkapital
         Annen egenkapital
            2050 Annen egenkapital      1 426 495   646 757   357 132      156 380     9 344              62 167         -     2 658 275 
         Annen egenkapital      1 426 495   646 757   357 132      156 380     9 344              62 167         -     2 658 275 
      Opptjent egenkapital      1 426 495   646 757   357 132      156 380     9 344              62 167         -     2 658 275 
      Udisponert resultat         462 388   105 121 -     1 407      131 738 -   7 117 -            20 864   145 634      815 493 
   Egenkapital      1 888 883   751 878   355 725      288 119     2 227              41 303   145 634   3 473 768 
   Gjeld
      Kortsiktig gjeld
         Leverandørgjeld
            2400 Leverandørgjeld -         11 584     94 157        2 588           2 950     5 064               -          8 962      102 137 
         Leverandørgjeld -         11 584     94 157        2 588           2 950     5 064                        -          8 962      102 137 
         Annen kortsiktig gjeld
            2900 Forskudd fra kunder           6 000           6 000 
            2920 Mellomværende andre grupper         406 445   12 250      418 695 
            2985 Lagkasse Fotball     18 476         18 476 
            2986 Lagkasser Håndball     71 646         71 646 
            2989 Avsetning andre forpliktelser         906 700        2 750        27 750      937 200 
         Annen kortsiktig gjeld      1 313 145     21 226     71 646        33 750   12 250   1 452 017 
      Kortsiktig gjeld      1 301 561   115 383     74 234        36 700   17 314                        -          8 962   1 554 154 
   Gjeld      1 301 561   115 383     74 234        36 700   17 314                        -          8 962   1 554 154 
Egenkapital og gjeld      3 190 444   867 261   429 959      324 819   19 541              41 303   154 596   5 027 922 

Fotball

Egenkapital og gjeld

Regnskapskonto Hovedstyret Håndball Bordtennis Turn Barneidretten SamletE-sport
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Regnskapskonto Hovedstyret Fotball Håndball Bordtennis Turn Barneidretten E-sport Samlet

3100 Medlemskontingent 100 000 100 000
3120 Sponsorinntekter 100 000 101 000 201 000
3210 Kiosksalg 50 000 45 000 95 000
3400 Offentlige tilskudd 470 000 60 000 40 000 59 250 629 250
3410 Andre tilskudd - ikke offentlige 110 000 350 000 1 000 1 200 462 200
3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste 50 000 50 000
3444 MVA-refusjon 50 000 130 000 15 000 2 000 1 000 6 000 204 000
3605 Leieinntekt fast eiendom utenfor avgiftsområdet 25 000 25 000
3930 Treningsavgifter 650 000 87 250 27 500 7 000 8 000 779 750
3940 Deltakeravgift/egenandeler 12 000 12 000
3950 Arrangementsinntekter 100 000 22 500 122 500
3990 Andre inntekter 230 000 16 000 14 000 4 500 264 500

1 085 000 1 406 000 214 250 214 750 9 000 10 200 6 000 2 945 200

4300 Innkjøp av varer for videresalg 25 000 13 500 38 500
5000 Lønn til ansatte 259 000 259 000
5020 Feriepenger 31 080 31 080
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling 25 000 35 000 15 000 11 000 5 000 91 000
5400 Arbeidsgiveravgift 36 519 36 519
5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger 4 382 4 382
5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad 5 180 5 180
5500 Trenerhonorar 25 000 28 000 134 000 6 000 10 000 203 000
5920 Yrkesskadeforsikring 1 000 1 000
5990 Annen personalkostnad 30 000 30 000
6017 Avskrivning på inventar 5 000 5 000
6300 Leie lokale 100 000 15 000 115 000
6370 Alarm 15 000 5 000 20 000
6420 Leie datasystemer 30 000 30 000
6540 Inventar 25 000 25 000
6580 Idrettsutstyr 300 000 250 000 10 000 47 000 2 000 60 000 669 000
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 160 000 10 000 15 000 185 000
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 10 000 20 000 5 000 35 000
6622 Driftskostnader 90 000 150 000 240 000
6705 Honorar regnskap 50 000 50 000
6723 Gebyrer og avgifter krets/forbund 55 000 5 000 7 000 67 000
6781 Dommerhonorar 70 000 24 750 94 750
6783 Arrangementskostnader 20 000 190 000 25 000 8 400 3 000 20 000 266 400
6790 Annen fremmed tjeneste 40 000 40 000
6800 Kontorrekvisita 2 000 1 000 3 000
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 10 000 47 500 20 000 77 500
6890 Annen kontorkostnad 2 000 2 000
6900 Telefon/internett 25 000 25 000 50 000
7110 Bilgodtgjørelse ikke oppgavepliktig 10 000 275 000 4 000 289 000
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 20 000 10 000 30 000
7320 Reklamekostnad 20 000 1 000 21 000
7390 Annen salgskostnad 10 000 10 000
7410 Påmelding ser 75 000 6 150 81 150
7411 Påmelding turneringer 90 000 35 500 4 000 129 500
7420 Gave/premier 2 000 2 000 5 000 9 000
7456 Andre tilskudd grupper 150 000 150 000
7500 Forsikringspremie 25 000 25 000
7770 Bank og kortgebyrer 10 000 120 10 120
7771 Gebyrer innbetalinger medlemssystem 35 000 35 000
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget 5 000 5 000

1 513 161 1 332 500 215 020 230 400 13 000 20 000 145 000 3 469 081 

8050 Annen renteinntekt 3000 180 3 180

Driftsinntekter 1 085 000 1 406 000 214 250 214 750 9 000 10 200 6 000 2 945 200
Driftskostnader 1 513 161 1 332 500 215 020 230 400 13 000 20 000 145 000 3 469 081
Driftsresultat -428 161 73 500 -770 -15 650 -4 000 -9 800 -139 000 -523 881
Finansinntekter 3 000 0 180 0 0 0 0 3 180
Finanskostnader
Ekstraordinære inntekter
Ekstraordinære kostnader
Resultat før skatt -425 161 73 500 -590 -15 650 -4 000 -9 800 -139 000 -520 701

Generelt: underskudd dekkes inn av gruppenes egenkapital
E-sport: Underskuddet dekkes av EK = støtte tildelt 2019 
Hovedstyret:
Driften går i pluss. Følgende prosjekter i jubileumsåret gir negativt resultat:
Treningsdresser til alle 300 000        
Akademistøtte (Fotball, Håndball, Bordtennis) 150 000        
KIL-dag 20 000          
Jubileumshefte 20 000          
Oppussing klubbhus 150 000        
Sum kr 640 000

Resultat

Finansinntekter

Budsjett Klemetsrud Idrettslag (2020)

Driftsinntekter

Driftskostnader
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