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Innkalling til årsmøte Klemetsrud idrettslag 
Dato: Onsdag 23. mars 2022 
Sted: Klubbhuset, Enebakkveien 421, Oslo 
 Kl. 19:15 Registrering 
Kl. 19:30 Årsmøtet starter (foreslått varighet 1 time) 

 
Saksliste 

1. Åpning 
2. Konstituering 

1. Godkjenne stemmeberettigede 
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokoll 

3. Behandle idrettslagets årsberetning 2021 
4. Behandle idrettslagets regnskap 2021 
5. Behandle forslag og saker (ingen innkomne saker) 
6. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift 
7. Vedta idrettslagets budsjett 2022 
8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
9. Valg 

1. Valg av leder 
2. Valg av styremedlemmer 
3. Valg av varamedlemmer 
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 medlemmer til kontrollutvalget 
6. Valg av valgkomite 

10. Avslutning 
 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet 
Fristen for innkomne saker til årsmøtet var 9. mars. Årsmøtet behandler agendaen slik den er 
satt opp. 

 
Saksdokumenter 
Lastes ned fra  https://www.klemetsrudil.no/2022/02/22/innkalling-til-arsmote-2022/  

 
Praktisk informasjon 
Det blir enkel registrering fra kl. 19.15. Sjekk LagetMitt om du har betalt medlemskontingent. 

 
  

https://www.klemetsrudil.no/2022/02/22/innkalling-til-arsmote-2022/
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Stemmerett på årsmøtet 
For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes 
som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet 
av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine 
økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 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 til stede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. 

 

Sak 1 Åpning 
Velkommen ved styreleder Kyrre Alvær. 

 
 

Sak 2 Konstituering 
 
Godkjenning av stemmeberettigede 
Jf. vedtektenes §5. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem 
av idrettslaget i minst én måned (for nye medlemmer) og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. 
§ 3.1 

 
Hovedstyrets innstilling: 

Årsmøtet godkjenner fremmøtte stemmeberettigede. 

 

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

 
Hovedstyrets innstilling: 

Morten Nydal velges som dirigent.  

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

 
Hovedstyrets innstilling: 

Siri Hasli (daglig leder) velges som protokollfører. 
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Valg av stemmetellere 
Hovedstyrets innstilling: 

To av representantene på årsmøtet (navn her) velges som stemmetellere. 
 
Valg av protokollunderskrivere 
Skal jf. vedtektenes § 16.4 velges av og blant årsmøtets representanter. 

 
Hovedstyrets innstilling: 

Til å underskrive protokollen velges to av representantene på årsmøtet (navn her).  

Godkjenning av innkalling og sakliste 
Jf. vedtektenes § 14.2 Innkalling og § 16 årsmøtes oppgaver. 
Varsel om årsmøtet ble sendt ut 22. februar 2022. Innkalling med saksliste og link til idrettslagets 
årsberetning, revidert årsregnskap, forslag til budsjett, samt valgkomiteens innstilling ble 
bekjentgjort elektronisk 16. mars 2022. Innkallingen er gjort i tråd med vedtektenes § 13.2. 
Sakslisten for møtet er satt opp i samsvar med vedtektenes § 15. 

 
Saksliste for årsmøtet: 

1. Åpning 
2. Konstituering 

1. Godkjenne stemmeberettigede 
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokoll 

3. Behandle idrettslagets årsberetning 2021 
4. Behandle idrettslagets reviderte regnskap 2021 
5. Behandle forslag og saker (ingen innkomne saker) 
6. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift 
7. Vedta idrettslagets budsjett 2022 
8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
9. Valg 

1. Valg av leder 
2. Valg av styremedlemmer 
3. Valg av varamedlemmer 
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 medlemmer til kontrollutvalget 
6. Valg av valgkomite 

10. Avslutning 
 
Hovedstyrets innstilling: 

Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste. 
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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 kil@klemetsrudil.no 
• forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt 
• under skriftlig avstemning må ingen forlate møtet før resultatet er klart 

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

 
Hovedstyrets innstilling: 

Årsmøtet godkjenner forretningsorden og tidsplan for møtet. 
 
 
Sak 3 Årsberetning Klemetsrud IL 2021 
Årsberetning for Klemetsrud IL finnes i eget vedlegg.   

 
Hovedstyrets innstilling: 

Årsberetning for Klemetsrud IL 2021 godkjennes.  
 
 
 

Sak 4 Regnskap 2021 
Regnskapet for Klemetsrud IL finnes i eget vedlegg.  

 
Hovedstyrets innstilling: 

Underskuddet trekkes fra egenkapitalen. Kontrollutvalgets rapport tas til etterretning og 
regnskapet godkjennes. 

 
  

mailto:kil@klemetsrudil.no
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Sak 5 Innkomne saker 
Frist for å sende inn saker til behandling på årsmøtet var 9. mars. Idrettslaget har ingen 
innkomne saker til behandling. 

 
Hovedstyrets innstilling: 

Ingen innkomne saker å behandle. 
 
 

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. 

 

Sak 7 Budsjett 2022 
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 et større underskudd som korresponderer med idrettslagets planer om fortsatt 
å ha tiltak og aktivitet som kan demme opp mot frafall etter koronaepidemien. 

I hovedstyrets budsjett er det blant annet satt av midler til utdeling av klubbdresser/klubbjakker 
og til markedsføring. Idrettslagets regnskap har i hovedsak blitt ført av kasserer Geir Bølstad, 
som nå trer ut av hovedstyret. Det er derfor satt av midler til å leie inn ekstern regnskapsfører og 
revisor (se sak 10).   

I tillegg har Klemetsrud IL fått tildelt 325.000 kr som Nabolagslubb i 2022. I hovedstyrets 
budsjett er det satt av 100.000 kr til prosjektet «KIL oppstart» som skal sørge for bedre 
koordinering av oppstart, tilbud og markedsføring rundt skolestart. Resten av disse midlene 
brukes til ulike former for klubbutvikling – som innkjøp av utstyr til utlån i BUA, ungdomssatsing 
med trener- og lederkurs, nye aktiviteter, klubbhåndbok og tilskudd til 1281-fondet.  

 
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. 
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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.  
 

 
Organisasjonsplan 

 
 

 
 
 
 
 

Hovedstyret velges av årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret har det overordnede ansvaret for 
idrettslaget, driften og oppfølging av Stiftelsen KIL Miljø. 
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Gruppestyrer 
Hovedstyret innstiller til gruppestyrer etter innspill fra årlige medlemsmøter i gruppene og 
innspill fra gruppestyrer, lagledere og trenere. Gruppestyrene rekrutterer og «utdanner» andre 
nøkkelposisjoner knyttet til idrettens drift. 

 

Fotball og futsal  
Styreleder   Ole Ødegård 
Styremedlem   Gunnar Romsaas 
Styremedlem   Unn Gøril Langseth 
Styremedlem   Usman Sharif 
Styremedlem   John Ivar Ødegård  
Styremedlem   Ayesha Ali 
Styremedlem   Ednan Mohammad 
 

Håndball 
Styreleder   Øyvind Hov 
Styremedlem   Kanutte Huse 
Styremedlem   Johan Wånge 
Styremedlem   Ida Kjerkol 
Styremedlem   Hilde Foss  
 

Bordtennis  
Styreleder   Yvonne Fischer 
Styremedlem   Brian Brunsvig 
Styremedlem   Endre Midtgård Meckelborg 
 

Badminton 
Styreleder   Tor Arild Svela 
Nestleder   Asim Khan 
Sekretær   Mari Birkelund 
Styremedlem   Selin Kilinc 
Styremedlem   Amanda Ha Doan  
Vara    Amanda Isha Sarna 

 

 
Vedtatt fullmaktsmatrise ligger til grunn for styringen i idrettslaget.   
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Fullmaktsmatrise 
 
 

 
 
Hovedstyrets innstilling: 

• Årsmøtet vedtar idrettslaget organisasjonsplan og fullmaktsmatrise, 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. 

• Alle personer innstilt av de årlige møtene i fotball, håndball, bordtennis og badminton 
velges iht. innstilingen.  

• Futsal ledes av fotballgruppa.  

• Allidrett og turn (for barn) administreres av hovedstyret med daglig leder som kontakt, i 
samarbeid med Britt Elin Næss (allidrett/barneidrett) og Veslemøy Viervoll (turn).  

• Turngruppa (senior) administreres av hovedstyret med Astrid Johannessen som 
kontaktperson for trimgruppa. 

• Basketball ledes av Mohammad Ali Khan.  

• Diskgolf ledes av Tor Arild Eriksen Svela.  

• E-sportgruppa administreres av hovedstyret med Trine Oftenes som kontakt.  
 

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

 

Leder Kyrre Alvær gjenvelges for 2-to-år 
Nestleder Morten Nydal ikke på valg (valgt for 2-to-år i 2021) 

 
 
Øvrige styremedlemmer 
Valgkomiteens innstilling: 

 

   
Styremedlem Trine Oftenes ikke på valg (valgt for 2-to-år i 2021) 
Styremedlem Shazia Ghazanfar ikke på valg (valgt for 2-to-år i 2021) 
Styremedlem Ingvild Aatlo velges for 2-to-år 
Styremedlem Tommy Due Løvaas velges for 2-to-år 

 
 
Vara styremedlemmer 
Valgkomiteens innstilling: 

 

Vara styremedlem Kanutte Huse gjenvelges for 1-ett- år 
Vara styremedlem Saad Shafiq Sheikh velges for 1-ett- år 

 
Kontrollutvalg 
Valgkomiteens innstilling: 

 

Leder Sigrid Rege Gårdsvoll velges for 2 -to- år 
Medlem Gaute Holmin velges for 1-ett- år 
Vara Gro Fredheim ikke på valg (valgt for 2-to-år i 2021) 
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Representanter til ting 
Hovedstyrets innstilling: 

Representant Trine Oftenes 
Representant Kyrre Alvær 

 
 

Valgkomité 
Hovedstyrets innstilling: 

Leder Ingrid Kjellesvik Hov velges for 1-ett- år 
Medlem Adeel Ahmad velges for 1-ett- år 
Medlem Njaal Inge Reitan velges for 1-ett- år 
Vara Åshild Losnegard velges for 1-ett- år 

 

Sak 10 Engasjere revisor 
Omsetningen til Klemetsrud idrettslag passerte fem millioner kroner i 2021 og det er budsjettert 
med en høyere omsetning i 2022. Dette betyr at idrettslaget må engasjere revisor for 2022 jf. 
bestemmelsene i NIFs lovnorm §11.2.  
 
Hovedstyrets innstilling: 

Hovedstyret gis fullmakt til å engasjere revisor for regnskapsåret 2022.  

 

Sak 11 Avslutning 
For Klemetsrud idrettslag som en nabolagsklubb, er inkludering av alle et viktig prinsipp. Takk 
for at du engasjerer deg i Klemetsrud idrettslag. Sammen skaper vi idrettsglede for barn, 
ungdom og voksne.  

 
 
Mestring, selvstendighet og tilhørighet. 

 
 

Vedlegg: 
Sak 3 Årsberetning Klemetsrud IL 2021 
Sak 4 Regnskap 2021 
Sak 4 Kontrollutvalgets rapport 2021 
Sak 7 Budsjett 2022 
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Om Klemetsrud idrettslag 
 
Klemetsrud idrettslag (KIL) holder til i Oslo sør og søker å være hovedidrettslaget for barn og 
ungdom fra Stenbråten skole, Mortensrud skole, Klemetsrud skole og Lofsrud ungdomsskole i 
Søndre Nordstrand. I tillegg er mange barn, ungdom og voksne fra områdene rundt, som f.eks. 
Bjørndal, aktive i idrettene i Klemetsrud IL. 

Klemetsrud IL er et fleridrettslag med fokus på breddeidrett. KIL er det største idrettslaget på 
Mortensrud og er nå godt over 900 medlemmer. Flere av idrettene er i vekst. Medlemmene er i 
hovedsak barn og ungdom som driver med fotball, futsal, håndball, bordtennis, badminton, 
basketball, e-sport, diskgolf, allidrett og turn. 

KILs medlemmer er fra en bredt sammensatt befolkningsgruppe med bakgrunn fra mer enn femti 
nasjoner og fra alle kontinenter, og representerer hele bredden blant innbyggerne som bor innenfor 
skolekretsene Mortensrud, Stenbråten og Klemetsrud. 

Klemetsrud IL har i hovedsak aktivitet på kunstgressbanene på Mortensrud, i Klemetsrudhallen, på 
Mortensrud aktivitetshus og i Plasthallen/Badmintonhallen i Lofsrudveien 14. Her har også 
idrettslaget sine kontorer og BUA Mortensrud. I tillegg brukes normalt Mortensrud, Klemetsrud og 
Stenbråten skole, og idrettslagets gressbane, kunstgressbane og klubbhuset i Klemetsrud 
idrettspark.  

Klemetsrud idrettslag er medlem av Norges idrettsforbund, og alle våre idrettsgrupper er medlem av 
sine respektive særforbund. Klemetsrud IL er med andre ord med i Norges Fotballforbund, Norges 
Håndballforbund, Norges Bordtennisforbund, Norges Badmintonforbund, Norges Gymnastikk- og 
Turnforbund og Norges Basketballforbund. I tillegg er utlånsboden vår på Mortensrud med i BUA-
nettverket. Klemetsrud IL har lederen i ISU (Idrettens samarbeidsutvalg) Søndre Nordstrand. 

Klemetsrud idrettslag er et inkluderende idrettslag med stort mangfold. Idrettslaget jobber, sammen 
med støttespillere, for at kostnadene for deltakelse i idretten skal være så lave som mulig for barn og 
unge. Medlemskap i Klemetsrud IL koster 200 kroner per år. 

Som medlem får man delta i seriespill i våre idretter, innflytelse på utviklingen og de nødvendige 
forsikringene. De ulike idrettene drives på frivillighet og treningsavgift. Treningsavgiften dekker blant 
annet serie og cup, anleggsutgifter og drift, utstyr og trenerutvikling. Den varierer fra idrett til idrett.  

Klemetsrud IL skal alltid jobbe for at flest mulig; barn, ungdom og voksne, skal ha mulighet til å drive 
med organisert idrett i vårt nærområde. Det er viktig å poengtere at Klemetsrud IL er en klubb i serie- 
og cupspill, som gir barn og unge en integrerings- og en konkurransearena, og et lokalt idrettslag å 
utfolde seg i. Klemetsrud idrettslag er ikke en fritidsklubb, men søker å gi et bredt sportslig tilbud for å 
inkludere alle som har lyst å utvikle seg i en idrett. 

Klemetsrud IL har som mål at flest mulig, lengst mulig, har et godt tilbud lokalt. 
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KIL som arbeidsplass 

KIL drives i utgangspunktet av frivillighet, men vi har en ansatt daglig leder. Prosesser idrettslaget er 
inne i, som «kvalitetsklubb» (Norges fotballforbund), «nabolagsklubb» (Norges idrettsforbund/Oslo 
idrettskrets) og KILs engasjement for å bygge bærekraftige lokalsamfunn, har avdekket behov for 
både mer plass og flere hender. 

Klemetsrud IL er mange ungdoms første arbeidsgiver. Gjennom dommer- og trenerutdanning tilbys 
ungdom sine første jobber i idrettslaget.  

BUA Mortensrud har vokst formidabelt og har i dag seks ungdommer ansatt, og låner ut idretts- og 
turutstyr gratis. 

Alt dette krever en organisasjon som kan legge til rette og utvikle idrettslaget og aktivitetene på 
Mortensrud.  

Klubbverdier  

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. 

Mestring 

I Klemetsrud idrettslag er vi opptatt av at du skal være allsidig som barn. Det er viktig at treningen blir 
lagt til rette slik at mestring er realistisk. Mestring gir selvtillit og motivasjon. Det er viktig at du føler 
progresjon og at du gjennom trening mestrer nye utfordringer. For å holde motivasjonen oppe 
gjennom ungdomsårene, er det vesentlig at treningsopplegget blir lagt opp slik at du har noe å se 
frem til. Nye elementer og utfordringer kommer til etter hvert som du blir eldre. 

Selvstendighet 

I Klemetsrud idrettslag skal du som utøver få utfordringer, og muligheter til å utvikle deg til å bli en 
selvstendig idrettsutøver. Det er til syvende og sist du selv som er ansvarlig for egen utvikling, noe 
som krever selvstendighet. 

Tilhørighet 

I Klemetsrud idrettslag skal du kunne være deg selv, være ærlig, motarbeide mobbing og inkludere 
alle som er med på trening og i konkurranse. Alle har et ansvar for å skape trivsel og trygghet. Det er 
viktig at du kan glede deg over lagkameratenes prestasjoner og gi uttrykk for at alle er velkomne i 
treningsgruppen. 

Det er ikke egoistisk å tenke på seg selv, men det er egoistisk å la hensynet til andre vike. Det er 
viktig at du er opptatt av din utvikling i samarbeid med andre, i stedet for en ensidig fokusering på 
egne prestasjoner. 
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Mangfold og inkludering 

Idrettslaget har aktive barn, ungdom og voksne med bakgrunn fra store deler av verden og speiler 
mangfoldet i bydel og idrett. Befolkningen på Mortensrud øker, delbydelene rundt bruker de 
aktivitetstilbudene som er på Mortensrud og det er en høy andel barn og unge i bydelen.  

Resultater fra barne- og ungdomsundersøkelsen Ung i Oslo 2021, i rapporten for 5.-7. trinn, viser at 
57 % av barna i Søndre Nordstrand er med på sport eller idrett. Tallene varierer mellom bydeler, men 
gjennomsnittet for sport eller idrett i Oslo er 66 % i denne aldersgruppen. Når vi ser på tallene for 13-
19 år så har kun 39 % av ungdommene i Søndre Nordstrand vært med i et idrettslag i løpet av den 
siste måneden, mot f.eks. 57 % i Nordre Aker. Pandemien har også påvirket disse tallene og viser en 
større nedgang i Oslo enn for resten av landet. I bydel Søndre Nordstrand sier 31 % at de har lyst til 
å være med på organiserte fritidsaktiviteter (ikke bare idrett), den høyeste andelen for alle bydelene i 
Oslo på dette spørsmålet.   

Tallene fra undersøkelsen Ung i Oslo viser at det er stort potensial i å rekruttere flere til både idrett og 
andre aktiviteter – og ungdommene sier selv at de ønsker i større grad å delta. I høringsmøtene for 
utviklingen av Mortensrud ble det sagt at nye Mortensrud skole bygges noe større enn behovet er i 
dag. Vi antar at dette er for å kunne dekke behovet i fremtiden. Dessverre kan man ikke si det 
samme om de planlagte idrettsanleggene på Mortensrud – i forslaget bygges disse allerede for små 
til å møte dagens behov.   

 

Idrettslagets organisering 
 
Styrets sammensetning 
 
• Leder: Kyrre Alvær 

• Nestleder: Morten Nydal 

• Styremedlem(mer): Trine Oftenes, Farukh Quereshi, Geir Bølstad og Shazia Ghazanfar 

• Varamedlem(mer): Jan-Kristian Jensrud og Kanutte Huse 

 
Styrets arbeid 
Det har blitt avholdt ti styremøter mellom de to årsmøtene. Regnskap har blitt gjennomgått 
kvartalsvis. Styret har jevnlig diskutert nabolagsklubb og gruppenes aktiviteter, inkludert idrettsparker 
og fordeling av halltid.  

Av de litt større sakene kan nevnes ferdigstilling av kokosbanen i Klemetsrud idrettspark, valg av 
utstyrsleverandør og opprettelse av 1281-fondet.  
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Det ble også høyt prioritert å jobbe mot den viktige høringsfristen på Mortensrudprosjektet 7. februar 
2022. KILs fullstendige høringssvar er tilgjengelig på nettsidene: 
https://www.klemetsrudil.no/2022/02/08/mortensrudprosjektet-kils-horingssvar/ 

Idrettslaget er nødt til å engasjere seg politisk lokalt og sentralt for å fortsette å holde trykket opp på 
utviklingen av våre områder. Utvikling går sakte og i rykk og napp, gjerne i forbindelse med tragiske 
hendelser og medieoppslag.  

Hovedstyret har vært i dialog med OBOS om bruken av skogen rundt Klemetsrud idrettspark til en 
midlertidig diskgolfbane. Det er også startet forsiktige diskusjoner rundt hvordan Klemetsrud 
idrettspark bør utvikles i fremtiden med f.eks. en fotballhall. 

Ungdomssatsing har vært prioritert i 2021. Med en ungdomsansvarlig på plass har idrettslaget jobbet 
systematisk for å engasjere ungdom både på og utenfor banen. Sammen med HUB Mortensrud og 
Oslo idrettskrets har idrettslaget utdannet klubbtrenere, klubbdommere og unge ledere, og står nå på 
trappene med et ungdomsutvalg. Hovedstyret har som uttalt mål at så mange ungdommer som mulig 
skal få kursing som kan gi dem ballast til å engasjere seg i lokalsamfunnet.  

Klemetsrud idrettslag har vært representert både på den nasjonale inkluderingskonferansen og på 
Oslos inkluderingskonferanse og i ISU Søndre Nordstrand, i tillegg til en rekke møter i forbindelse 
med nabolagsklubb. Første halvår var preget av nedstengning, men idrettslaget rakk å ha mange 
gode sommeraktiviterer og til og med en sosial samling for alle tillitsvalgte og trenere tidlig i 
desember.  

Idrettslaget var godt representert under Mortensrudfestivalen med stand for nesten alle idrettene og 
egen fotballturnering for de minste.  

Oslo idrettskrets, Oslo sør-satsingen og skolene er viktige samarbeidspartnere for utvikling av 
området. I tillegg jobber hovedstyret med de andre klubbene i vårt nærområde for å skape et godt og 
helhetlig tilbud med de få arenaene og ressursene vi disponerer. 
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Organisasjon 
 
Organisasjonsplan 2021 

 

 

 

Komiteer, utvalg og roller 

• Valgkomité: Åshild Losnegard (leder), Ingrid Kjellesvik Holm, Gaute Holmin og Melita 
Ringvold (vara) 

• Kontrollutvalg: Vibeke Sirevåg Hansen (leder), Saad Shafiq Sheikh og Gro Fredheim 
(vara) 

• Barneidrettsansvarlig: Beate Torset 

• Politiattestansvarlig: daglig leder 

• Inkluderingsansvarlig: Kyrre Alvær  

• Ungdomskontakt: Usman Sharif 
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Grupper og idrettsaktiviteter 

• Fotball/futsal: Ole Ødegård (leder), Gunnar Romsaas, Unn Gøril Langseth, Lotte 
Baksaas, Anders Solem og Usman Sharif 

• Håndball: Øyvind Hov (leder), Kanutte Huse, Johan Wånge, Ida Kjerkol og Hilde Foss 

• Bordtennis: Yvonne Fischer, Brian Brunsvig, Endre Midtgård Meckelborg 

• Badminton: Tor Arild Svela, Asim Khan og Amanda Isha Sarna 

• Allidrett og turn: daglig leder, Britt Elin Næss og Veslemøy Viervoll (allidrett og turn 
barn), Astrid Johannessen (trimgruppa) og Kyrre Alvær (allidrett ungdom) 

• E-sport: Jan Vidar Jacobsen og Trine Oftenes 

• Diskgolf: Tor Arild Svela 
 
Gruppestyrene rekrutterer og fyller også andre roller og utvalg spesifikt for sin idrett.  
 
 

Medlemstall 
 
Medlemstall Klemetsrud IL 2021 
 

Kjønn 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år + Totalt 
Menn 21 322 169 26 142 680 
Kvinner 10 158 16 7 66 257 
Totalt 31 480 185 33 208 937 
 
Totalt antall medlemmer i Klemetsrud IL i 2021 var 937, en liten oppgang på 19 stk. fra 2020.  

Medlemstall Klemetsrud IL 2021 fordelt på idrett 
 

Tall for 2021 Kvinner Menn Totalt 
Fotball/futsal 89 509 598 
Håndball 64 17 81 
Bordtennis 15 55 70 
Badminton 36 64 100 
Basketball 8 24 32 
Allidrett og turn 33 75 108 
E-sport 1 14 15 
Diskgolf 3 5 8 
Totalt 300 778 1012 
 
Håndball og bordtennis har opplevd frafall i 2021 mens allidrett/turn, badminton og basketball har 
opplevd en økning. Fotball er så å si uendret. Det er rundt 200 barn og unge som deltar i mer enn en 
idrett hos Klemetsrud IL – rundt halvparten av disse er enten med på fotball eller futsal (slått sammen 
i denne tabellen).  
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Medlemstall Klemetsrud IL 2019-2021 

 
 2019 2020 2021 
Menn 601 678 680 
Kvinner 209 240 257 
Totalt 810 918 937 
 

Det er gledelig å se at antall jenter/kvinner i aktivitet øker jevnt – fra 209 i 2019 til 257 i 2021.  

 
 

Aktivitet 
 

Action Now 
Klemetsrud IL har valgt å knytte mye av sitt utenomsportslige engasjement opp til FNs bærekraftmål. 
Med hjelp fra fotballklubben Bodø/Glimt har Klemetsrud IL blitt inkludert i #ActionNow og setter 
søkelys på de sosiale aspektene ved FNs bærekraftmål 11: Bærekraftige by- og lokalsamfunn. 

Ingen barn og ungdommer bør stå uten tilbud på Mortensrud. Klemetsrud ILs hundreårige historie har 
fostret mange mennesker i mange ulike idretter. Idrettslaget prøver til enhver tid å tilpasse seg 
dagens virkelighet og tilby idretter barn og ungdom har lyst til å drive med. 

Borgere skapes i krysningen mellom skole, idrett og kultur. Arenaer skaper samhold, eller 
utenforskap og motsetninger. Nå når Mortensrud endelig skal utvikles; barn og ungdom endelig skal 
føle seg sett, er det viktig at idrettsarenaene blir bidragsytere til sportslig utvikling, mestring og felles 
tilhørighet.  

Sammen skaper vi en bedre hverdag: utvikler tilhørighet, mestring og selvstendighet.  

1281.no 
Blant idrettslagets barn og unge har over halvparten betalingsutfordringer av en eller annen grad. 
Idrettslaget jobber hardt hver dag for å holde treningsavgiften på et minimum, men er samtidig 
opptatt av at idrettene skal ha et sportsfaglig innhold med tilsvarende ressurser som andre klubber i 
nærheten: Barn og ungdom fra Mortensrud skal ha de samme mulighetene som de som vokser opp 
andre steder.  

Gjennom bydelens fritidsstipend, Coop-dugnaden og idrettslagets eget fond 1281.no, opprettet for 
inkludering og støtte til treningsavgift, tilbyr vi hjelp til alle de som ikke har økonomisk mulighet til å 
betale alt selv. 

 



 

Side 10 av 41  

HUB Mortensrud 
Klemetsrud IL organiserer også HUB Mortensrud, et sportslig relatert tilbud for ungdomsskoleelever 
etter skoletid. Dette gjøres i samarbeid med Lofsrud skole, Oslo Sør-satsingen og andre aktører på 
Mortensrud.  

For skoleåret 2021-22 omfatter dette et tilbud på morgenen for en egen idrettsgruppe, i tillegg til 
aktivitet fire ettermiddager i uka. HUB har fokus på idrett, utdanning, lederskap og sosialt 
entreprenørskap. I tillegg til idrettsaktivitet flere ganger i uke på morgenen og ettermiddagen, så 
deltok 10-12 ungdommer på trenerkurs i fotball i høst. Det ble også arrangert dommerkurs i fotball i 
vinterferien.  

BUA Mortensrud 
BUA Mortensrud er en veldig viktig institusjon på Mortensrud. Har kan barn låne fotballsko eller 
leggbeskyttere, diskgolfutstyr eller teltutstyr, skøyter eller ski. I tillegg lånes det ut sparkesykler, 
skateboard, akebrett og mye mye mer. BUA Mortensrud har vokst til å bli en av de større 
utlånssentralene i Oslo, både vinter, vår, sommer og høst. 

BUA Mortensrud er åpen hele året. Klemetsrud IL har investert betydelige midler i utstyr i BUA. Fra 
slutten av 2021 har bydel Søndre Nordstrand kommet inn med lønnsmidler, og bydelen lønner i dag 
ungdommene som har jobb i BUA Mortensrud. 

 
Styret i BUA Mortensrud består av: 

• Lisbeth Iversen 
• Desirée Buen Harrison 
• Stine Ytrestøl 

 
Styret har lagt ned en utover normal innsats med både å sørge for utstyr og oppfølging av 
arbeidsgiveransvaret for ungdom, men også i utvidelsen av åpningstidene og markedsføringen av 
tilbudet. Styret i BUA har overordnet ansvar for BUA Mortensrud, selv om bydelen nå er inne med 
midler til arbeidstrening for ungdom. BUA trenger flere frivillige voksne til å utvikle konseptet. 

 
Nabolagsklubb 
Nabolagsklubb er Oslo idrettskrets’ program for å styrke fleridrettslag i Oslo som tar et utvidet 
samfunnsansvar. En nabolagsklubb er nært tilknyttet sitt nærmiljø/nabolag, med ekstra fokus på 
deltakelse for alle. Idrettslaget tilbyr allsidighet, der det er enkelt for barn og unge å delta i flere 
idretter. Programmet skal gi kraft til idrettslag som tar tydelig posisjon for barn og unges 
oppvekstvilkår, som et verktøy for å nå målsettingen om idrettsglede for alle. 
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Kjennetegn ved en nabolagsklubb: 
• Idrettslaget har en visjon, verdier og tydelige planer for aktiviteten 

• Idrettslaget har konkrete tiltak for å rekruttere flere fra lokalmiljøet 

• De tillitsvalgte har kompetanse i tråd med sine oppgaver 

 

Klemetsrud idrettslag har gjennom dette programmet forpliktet seg til å jobbe med fem områder: 

 

 
I 2021 mottok Klemetsrud IL som nabolagsklubb 160.000 kr til å styrke arbeidet innenfor disse 
områdene. Dette er områder vi uansett jobber mye med, og nedenfor gjør vi en oppsummering av 
klubbens totale innsats på disse (ikke kun for midlene til nabolagsklubb). For detaljer om fordeling av 
disse midlene, se årsregnskapet.   

 

Inkludering 
Organisert idrett har flere viktige funksjoner i barn og unges liv. Klemetsrud IL inkluderer alle 
uavhengig av sosial, kulturell eller økonomisk bakgrunn. Idretten er sosiale møteplasser der 
vennskap knyttes, nettverk bygges og sosiale ferdigheter utvikles. Utøvere får drive med aktiviteter 
de liker, og utvikler ferdigheter som gir mestring og glede. Idrett er inkludering i praksis. 

Alle barn har rett til en god oppvekst, med en meningsfull fritid der de opplever mestring, trivsel og 
fellesskap. Mange barn opplever å ikke kunne delta i idrett og blir stående på sidelinjen på grunn av 
økonomi. Vi ønsker ikke at økonomien skal stoppe barn og unge fra å delta i organisert idrett. Det er 
viktig for barn å være med der andre barn er, slik at de føler seg inkludert og at de får drive med 
spennende aktiviteter sammen med andre. 

Klemetsrud IL har i 2021 styrket arbeidet med inkludering, spesielt rundt rutiner og 
søknadsmuligheter for støtte. Vi har også hatt god dialog med de aktivitetsguidene som har kontaktet 
oss.  
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50-60 % av idrettslagets medlemmer betaler ikke avgiften, eller kun deler av denne. I løpet av året 
har vi fått inn 97 forespørsler om støtte til treningsavgift og/eller medlemskontingent og benyttet oss 
av disse ordningene:  

• 51 stk. fikk støtte fra Søndre Nordstrands fritidsstipend 

• 15 stk. fra Coop-dugnaden 

• 31 stk. fra 1281.no 

Vi forsøker å holde treningsavgiftene på et lavt nivå, men vi driver vår virksomhet i et sammensatt 
område med sosiale og økonomiske utfordringer. Det er derfor et stort behov for slike 
støtteordninger. I tillegg er det mulig å låne noe idrettsutstyr hos BUA Mortensrud, blant annet 
fotballsko og leggskinner.  

 

Kompetanse 
Tillitsvalgte i klubben skal ha relevant og oppdatert kompetanse. Det er flere som har tatt kurs i løpet 
av året i regi av idrettskretsen. I tillegg er det en del kursmuligheter gjennom de enkelte særforbund. 
Framover vil det bli viktig å vurdere om vi skal ha noen lokale klubbkurs i tillegg til de sentrale 
kursene som tilbys. Idrettslaget organiserte også førstehjelpskurs i 2021.  

 

Frivillighet og dugnad 
Våre frivillige trenere, lagledere og medlemmer i ulike styrer og utvalg har gjort en solid innsats for 
idrettslaget i 2021. Det har ikke vært organisert veldig store dugnader pga. koronarestriksjoner første 
halvåret, men den regelmessige aktiviteten kom godt i gang igjen i høst i tillegg til mange spennende 
sommeraktiviteter.  

Klemetsrud IL er helt avhengig av de frivillige. Vi må ta godt vare på de vi har, og vi tar gjerne imot 
flere som vil bidra.  

 

Ungdomssatsing – ungdomsjobber og utdanning 
Idrettslaget har vært og er godt i gang med å satse på ungdommene både med tanke på forskjellig 
typer utdanning, jobber, tillitsverv og vårt samfunnsansvar.  Noen nøkkeltall fra 2021: 

• Fem ungdommer fullførte lederkurs i regi av Oslo idrettskrets (15-19 år). Deltagerne var fra 
håndball, bordtennis og fotball.  

• Fotballen har arrangert trener- og dommerkurs for ungdom, de andre idrettene har sendt sine 
ungdomsinstruktører på kurs hos særforbundene.   

• Totalt har 24 ungdommer hatt sommerjobb hos KIL: åtte stk. på TINE fotballskole, seks stk. 
på Sommerpatruljen, fire stk. på KIL Academy og seks i BUA Mortensrud gjennom hele 
sommeren.  
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• Idrettslaget tok også imot to ungdommer på sommerjobb for bydelen i to uker.  

• To stk. har avtjent sin samfunnstjeneste hos KIL i løpet av høsten.   

• Både fotball, håndball, bordtennis og allidrett/turn har hatt ungdommer som trenere på fast 
aktivitet høsten 2021.  

• I desember 2021 inngikk vi et samarbeid med bydelen om ungdomsjobber og jobbtrening i 
BUA og kiosken.  

 

Det handler ikke kun om å få ungdommene i arbeid, men også om at de skal engasjere seg. Vi er i 
ferd med å få til et ungdomsutvalg i klubben og vil jobbe videre med det.  

 

Klubbhåndbok 
I forbindelse med prosess for nabolagsklubb og kvalitetsklubb har det blitt utarbeidet en god del 
dokumenter og rutiner. I tillegg har daglig leder, som begynte august 2020, også opparbeidet faste 
rutiner og årshjul. Nettsidene har blitt oppdatert med viktig informasjon og en større klubbhåndbok 
skal på plass i løpet av 2022. 

 

Politikk – høring Mortensrud idrettspark 
 
Mortensrud idrettspark er hjertet for barn og unge som vil drive med idrett på Mortensrud og 
områdene rundt. Klemetsrud idrettslag er alvorlig bekymret for den nye idrettsparken. 
Befolkningstallet har økt, det planlegges nye boliger og det er en stor andel barn og unge som 
trenger gode fritidsaktiviteter.  I høringsmøtene ble det sagt at nye Mortensrud skole bygges noe 
større enn behovet er i dag. Vi antar at dette er for å kunne dekke et større antall barn i framtida. 
Dessverre kan man ikke si det samme om de planlagte idrettsanleggene – i forslaget bygges disse 
allerede for små til å møte dagens behov. 

 

Flerbrukhallen – idrettsanlegg og driftslokaler for KIL 
Hovedforslaget til Klemetsrud idrettslag er å utvide flerbrukshallen med en ekstra etasje for å øke 
kapasiteten med en full idrettsflate til. Den ene idrettsflaten som ligger inne i dagens planer, som 
erstatning for Plasthallen, vil ikke kunne gi den nødvendige og ønskede utviklingen i idrettstilbudet. 
Den nye hallen mangler lokaler hvor Klemetsrud IL bordtennis kan holde til på hverdager. En annen 
raskt voksende idrett på Mortensrud er badminton. Klemetsrud IL badminton holder i dag til i 
Plasthallen hvor det spilles badminton fem dager i uka. I tillegg skal den nye hallen bant annet også 
romme Klemetsrud IL håndball, basketball, allidrett og turn.  
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Kontorer og klubblokaler er viktige for å lage god idrettsaktivitet for barn og unge. Dette mangler i 
prosjektets planforslag. KIL har hatt en kraftig vekst og rask utvikling de siste årene – med nærmere 
tusen medlemmer, over hundre frivillige, en fast ansatt og mange ungdommer og unge voksne ansatt 
som trenere og i BUA. Et idrettslag som Klemetsrud IL trenger 3-5 kontorer, 
møterom/forsamlingslokaler for lagene og gruppene, et fellesareal for lagring og trykking av drakter.  

Den ekstra plassen som skapes ved å utvide med en etasje til bør derfor brukes på en slik måte at et 
egnet bordtennislokale inkluderes i hallen, BUA utvides og kontor og klubbhusfasilitetene til 
Klemetsrud IL utvides. Prosjektet bør også utforske muligheten for å få inn en liten basishall for turn. I 
tillegg må det lages en avlastningssal for bordtennis. 

 
Baner og driftsbygg for fotballen 
 
KIL med flere har påpekt flere ganger at banekapasiteten for fotball er planlagt altfor lav. Kapasiteten 
holdes på samme nivå mens flere og flere ønsker å spille fotball, organisert og uorganisert. Allerede i 
midlertidighetsperioden møter vi på utfordringer med kun én 11er-bane. Idrettslaget har noen 
bekymringer rundt vinterdrift og løsninger for sikkerhet, tribuner, spillerbenker og oppvarming. Helst 
håper vi at det kan finnes en løsning for å øke banekapasiteten på Mortensrud, og det er kommet 
flere forslag til plassering.  

Idrettslaget vil måtte benytte Klemetsrud idrettspark i større grad fra byggefasen begynner. For å 
beholde jenter og gutter i aktivitet, blir det avgjørende å sette opp matebuss og å legge kunstgress på 
dagens gressbane. Hvis man i planene inkluderte en innendørs fotballhall i Klemetsrud idrettspark, 
ville det blitt et meget attraktivt anlegg for hele Søndre Nordstrand, og avstanden til Mortensrud ville 
få mindre betydning.   

For å kunne få et godt fungerende driftsbygg for fotballen på Mortensrud må denne utvides med 
speakerbod, møtearealer og garderober. Ved å flytte fotballgarderobene fra flerbrukshallen, frigjøres 
mer areal til aktivitet og driftslokaler i hallen, og fotballen får et bedre bygg. 

 

... så får vi se om det er politisk og administrativ vilje til å høre på idrettslagets bekymringer. 
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Arenaer og idrettsparker 
 

Mortensrud idrettspark 
Mortensrud idrettspark ligger i Lofsrudveien 14 på Mortensrud. Idrettsparken består av to kunstgress-
fotballbaner, en ballbinge, en plasthall (badminton), E-sportrom og en landhockeybane. Du finner 
også BUA Mortensrud i idrettsparken. 

Mortensrud idrettspark står for tur til å oppgraderes betydelig de neste årene. Det kommer ny 
fleridrettshall med kampsportanneks, friidrettshall, landhockeybane og et nasjonalanlegg for cricket. I 
tillegg videreføres en 11er- og en 7er-fotballbane. 

Byggingen av nye Mortensrud idrettspark starter med bygging av en midlertidig fotballbane med 
klubbhus, ungdomsklubb, nye Mortensrud skole, fleridrettshallen og landhockeybane i 2023. 

Landhockeybanen/isbanen 

Rett bak Senter Syd, lengst nord i idrettsparken finner du landhockeybanen. Den brukes både av 
landhockey og fotball. Banen brukes kun til trening. Mellom landhockeybanen og 7er-banen ligger det 
en øvingspitch for cricket. Banen er utslitt, gått ut på dato og egner seg dårlig til organisert aktivitet. 

Fotballbanen (11er) 

Mortensrud kunstgress har relativt nytt kunstgress og er hovedbanen for Klemetsrud IL fotball. Banen 
holdes også åpen på vinteren, og er en av få arenaer åpen for folk i vinterhalvåret. 

Fotballbanen (7er/5-er) 

Den tidligere grusbanen for de minste har i deg et midlertidig miljøvennlig og granulatfritt kunstgress. 
Dette er den første i sitt slag i Oslo. 7er-banen ligger rett på baksiden av Mortensrud aktivitetshus. 
Det ble ikke gjort omfattende grunnarbeid når kunstgresset ble lagt midlertidig, da den i 
utgangspunktet kun skulle ligge frem til Mortensrudprosjektets lovede start i 2021. Kunstgresset er 
lagt med borrelås, slik at det enkelt kan gjenbrukes. 

Ballbingen 

Ballbingen har stått i mange år, men fikk nytt granulatfritt kunstgress samtidig som 7er-banen. 

3v3-banen 

Ved siden av 7er-banen er det også satt opp en 3v3-bane beregnet på de aller minste. Her er det 
også brukt miljøvennlig granulatfritt kunstgress som skal gjenbrukes når banen må flyttes. 
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Klemetsrudhallen 

Klemetsrudhallen er hjem for Klemetsrud IL håndball og Klemetsrud IL bordtennis. Hallen er 
rehabilitert i nyere tid. Hallen er også godkjent for landhockey. Klemetsrudhallen har to spilleflater; en 
fullskala med tribune og en litt mindre treningshall. 

Plasthallen 

Plasthallen (Mortensrud idrettshall) er klubbens midlertidige hjem for en av Norges mest spennende 
badmintonmiljø. Plasthallen ble satt opp midlertidig for 20 år siden og er planlagt revet våren 2023 for 
å gi rom for den nye fleridrettshallen. 

 
Klemetsrud idrettspark 
 
Klubbhus 

Det «nye» klubbhuset stod ferdig i 1993 og brukes som samlingslokale for små og store. Klubbhuset 
har også garderobeanlegg til fire lag parallelt. 

Klubbhuset brukes i dag til møtevirksomhet, avslutninger og samlinger for lag og grupper i 
idrettslaget. Klubbhuset har fasiliteter til gaming og brukes som sted for bl.a. FIFA-turneringer. 

Diskgolf 

9 (18)-hulls diskgolfbane (ferdig sommeren 2022).  Klemetsrud IL diskgolf har fått midler fra 
Sparebankstiftelsen DNB og skal bygge en teknisk 9-hulls (kanskje 18) diskgolfbane i området øst og 
sør i idrettsparken, og inn i skogen. 

Kokosbanen – miljøvennlig kunstgress 

Klemetsrud IL har i samarbeid med OBOS og Eckbos legat laget Norges første miljøvennlige 
kunstgressbane med FIFA-quality. Banen bruker kokosskall som innfyll og er det nærmeste 
naturgress man kan spille fotball på. Banen ligger i bakkant av gressbanen på den gamle grusbanen 
idrettslaget fikk laget rundt 1990 med hjelp fra nabogården som donerte noen kvadratmeter jorde, slik 
at man slapp å sprenge fjellknausen (gratishaugen) på andre siden. 

Gressbanen 

Gressbanen brukes i hovedsak som avlastningsområde for fotballtrening når kunstgressbanen på 
Mortensrud er fullbooket. Gressbanen er populær under oppkjøring til Norway Cup. Gressbanen 
holder standard mål 99 meter x 56 meter. Banen har i sommerhalvåret oppmerking til en 11er-bane 
og to 5er-baner. Idrettslaget jobber med å konvertere banen til en helårs kunstgressbane for å 
kompensere for arealtap på Mortensrud i byggeperioden av nye Mortensrud idrettspark. 
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Isbane 

Vinteren 2020-21 ble det også holdt åpen en isbane i Klemetsrud idrettspark. Det var veldig 
populært. På grunn av tekniske utfordringer med bl.a. vann, var det ikke mulig å opprettholde tilbudet 
vinteren 2021-22. 

 
Plasthallen – Stiftelsen KIL Miljø 
Stiftelsen KIL Miljø er en ideell 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 slik 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.  

Stiftelsen får noe administrativ støtte fra idrettslaget. Vedlikehold gjøres både av leverandører og på 
dugnad. 

Plasthallen er i utgangspunktet ferdig som sportsarena. Det er imidlertid åpnet for at 
badmintongruppa får drive sin aktivitet der, da det ikke har vært plass andre steder. Hallen er nedslitt 
og vil trenge betydelige investeringer om den skal stå veldig mye lengre. Hallen er planlagt revet eller 
delvis gjenbrukt sommeren 2023. Badmintongruppa med omtrent 25 timer i uka i hallen ønsker ny 
midlertidig tomt til hallen på f.eks. felt 14, slik at de kan opprettholde det voksende og gode miljøet. 

Stiftelsen er positiv til å være med på et slikt flytteprosjekt, men er helt avhengig av ekstern støtte til 
kostnadene, og lovnader om lån av tomt. 

Økonomien i stiftelsen er relativt liten. Bydelen betaler leie for bruken av Mortensrud aktivitetshus, og 
Klemetsrud IL betaler strøm-, vaske- og fyringsutgifter i hallen gjennom året.  

Styret i Stiftelsen KIL Miljø: 

! Styreleder Geir Bølstad 

! Styremedlem Kyrre Alvær 

! Styremedlem Desiree B. Harrison 
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Systemer og avtaler 
 
Driftsavtaler 
 
Klemetsrud idrettslag har driftsavtalen på Mortensrud idrettspark og Klemetsrud idrettspark, begge 
sist forlenget i 2021 til 2024. Driftsavtalene gir Klemetsrud IL ansvaret for å drive de kommunale 
banene, samt bruksrett når ikke særforbundene (fotballforbundet og bandyforbundet) har satt opp 
offisielle kamper i parkene. 

 
Draktavtaler 
 
Klemetsrud IL fornyet avtalen med sportstøy fra Patrick i 2021. Ny avtale ble signert etter at 
leverandøren ble satt opp i konkurranse med Macron, som hadde kommet med et godt tilbud. 
Macron var den av seks leverandører som var nærmest Patrick i forrige runde. Ny avtale med Patrick 
løper i fem år. 

Valg av Patrick ble gjort etter forhandlinger med fokus på: pris, kvalitet og levering, der pris er viktigst.  

Det er ikke rom for å velge andre draktleverandører i avtaleperioden. Hovedstyret presiserer 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 avtaler klubben inngår skal gå gjennom hovedstyret og 
administreres av daglig leder. 

Dette gjelder også tilknyttede prosjekter som administreres av Klemetsrud IL, som f.eks. HUB 
Mortensrud. 

 
Medlemssystem 
 
Klemetsrud IL administrerer medlemmene gjennom Rubic. Sammen med Rubic følger LagetMitt.net, 
som er et administrasjonsverktøy for lag og bane.  

Alle trenere og lagledere 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.  

Foreldre og utøvere skal til enhver tid finne sin aktivitet gjennom LagetMitt.net - app. 
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Nettsider og kommunikasjon 
 
Nettsidene 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. Instagram brukes også til ekstern kommunikasjon.  

 
 
Sommeraktiviteter og Sørmila 
 

Sommeraktiviteter 
I mai og juni ble det en god del lettelser i koronareglene og det ble mulig å trene med kontakt og 
spille kamper. Dette var dessverre kun i en kort periode før sommeren. Derfor satset idrettslaget på å 
ha mange sommeraktiviteter for å kunne få flere både tilbake og inn i idretten. Disse var enten gratis 
eller til en meget lav kostnad, med unntak av den tradisjonelle TINE fotballskole. Idrettslaget brukte 
noen egne midler til dette i tillegg til tildeling fra idrettskretsen fra 2020, Gjensidigestiftelsen 
(fotballskole jenter) og bydel Søndre Nordstrand (lønn til BUA).  

Ikke minst satset fotballgruppa stort på fotballskolen i august og sponset store deler av opplegget for 
gutter, ungdom og opp til A-lag.  

Aktiviteter sommeren 2021: 

1. Tine fotballskole 21.-25. juni. For jenter og gutter 6-12 år, kl. 9:00-14:30. Deltakeravgift: 1.200 kr.  

2. Bordtennisleir 28. juni-2. juli. For ungdommer 13-19 år, kl. 10:00-14:00. Deltakeravgift: 200 kr.  

3. Sommerleir for jenter 5.-7. juli. For jenter 8-12 år, kl. 9:00-14:30. Ulike aktiviteter i samarbeid 
med MASK, Troll karate og Point dansestudio. Gratis.  

4. Sommerpatruljen 26.-30. juli. For ungdommer 13-19 år, kl. 17:00-22:00. Gratis/stikk innom! 

5. Fotballskole for jenter 9.-13. august – KIL Academy. For jenter 6-12 år, kl. 10:00-15:00. Gratis, i 
samarbeid med Gjensidigestiftelsen.  

6. KIL Academy 9.-12. august. For gutter 6-12 år, kl. 10:00-15:00. Deltakeravgift: 200 kr for 
medlemmer i KIL fotball.  

7. Treningsuke KIL Academy for ungdom fra 13 år og opp til A-lag, kl. 17:00-20:00. Deltakeravgift: 
200 kr for medlemmer i KIL fotball.  

8. BUA Mortensrud er åpen hele sommeren! Åpent mandag og torsdag kl. 18:00-20:00, lørdager kl. 
11:00-15:00. Her kan du låne utstyr til aktiviteter og tur. 
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Dette var en god oppvarming til mer vanlig sesongstart i august. Det var ikke alle gruppene som 
hadde sommeraktiviteter selv, men det var uansett en god bredde i sommerprogrammet. Håndball og 
diskgolf f.eks. var representert som en av idrettene på sommerleir for jenter og på den siste dagen av 
fotballskole for jenter.  Sommerleir for jenter og fotballskole for jenter foregikk begge to i Klemetsrud 
idrettspark.  

 

Sørmila 
Mosjonsløpet Sørmila 4. september var en suksess i år med ca. 160 voksne deltagere, som i fjor, 
men med nesten 100 stk. på barneløpet. Totalt 260 deltagere. Barneløpet var nytt i år og veldig 
populært. Dette er kjempegøy for idrettslaget og flere grupper/lag jobbet dugnad under løpet. 
Arrangementskomitéen gjorde en meget god jobb. 
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Idretter 
 

Fotball og futsal – årsmelding 
 

Fotballgruppas organisering      
Alt arbeid i Klemetsrud IL fotball drives på frivillig basis. Styret har i 2021 bestått av seks faste 
medlemmer. Det er for øvrig stort engasjement blant medlemmene i klubben, og styret har i løpet av 
året fått helt nødvendig bistand fra både trenere/lagledere, foreldre og frivillige.  

Fotballstyret 2020  

Leder  
Ole Ødegård 

Styremedlemmer  
Gunnar Romsaas 
Anders Solem  
Lotte Baksaas  
Usman Sharif  
Unn Gøril Langseth                                      

Styret har avholdt 11 styremøter i 2021. I tillegg er det avholdt 11 møter i sportslig utvalg og møter i 
respektive grupper. Det er også avholdt møter med representanter for de forskjellige årgangene.  
                                                                                                       
• Andre tillitsvalgte/verv 2021  

Dommeransvarlig:    Tom Henning Øvrebø  

FIKS-ansvarlig:    Ivar Nicolaysen  

TINE fotballskole:    Farukh Qureshi  

Sportslig utvalg:     Tom Henning Øvrebø, Rizwan Ali, Ole Ødegård, Lotte 
Baksaas,   

        Ivar Nicolaysen og Gunnar Romsaas  

Fair Play-komité:    Usman Sharif, Tom Henning Øvrebø og Aslak Førde  

Kasserer/regnskap:    Geir Bølstad/Siri Hasli  

Mortensrud festival:   Morten Nydal  

Valgkomité:      John Ivar Myrvoll og Rizwan Ali  
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Økonomi  
Fotballgruppa har de senere årene hatt en sunn økonomi, med plussresultat på driften. I 2021 skapte 
korona-situasjonen fremdeles stor usikkerhet og påvirket driften betydelig. Det har derfor vært 
utfordrende å planlegge økonomien igjennom året, noe som har gitt behov for stram styring av 
utgifter og fokus på inntekter, særlig fra treningsavgifter. Regnskapet endte med et underskudd på 
NOK 225.312,-, mot et budsjettert underskudd på NOK 129.694,-. Det budsjetterte underskuddet 
hadde primær opprinnelse i 100 års markering og KIL Academy med veldig lav deltageravgift.   

  
Det negative resultatet kan i all hovedsak tilskrives vinterdrift som ble betydelig større enn normalt 
pga snømengder over tid. Dette oppveide betydelige reduserte utgifter til cuper og annet som følge 
av redusert aktivitet i 2020 sammenlignet med et normalår. Mens de enkelte spillergruppenes innsats 
for å inndrive treningsavgift/søke støtte avverget et betydelig inntektstap fra treningsavgifter.  

Inntekt fra treningsavgifter beløp seg i 2021 til NOK 700.064, sammenlignet med  NOK 576.536.-- i 
2020.  
 
Som en del av vårt utviklingsarbeid for unge trenere, så har vi søkt midler for å kunne lønne disse. 
Og vi satser på inntil 12 unge trenere som vil kunne bidra i barnefotballen, dette vil i tillegg til å være 
en avlastning og inspirasjon for foreldretrenere med varierende fotballbakgrunn også kunne være et 
velkomment tillegg til inntekter for disse ivrige spillerne (typisk så er de også spillere) 

 

Baner og anlegg  
Klemetsrud IL fotball har ikke tilfredsstillende banekapasitet. Med 45 lag/grupper i seriespillet og 550 
aktive spillere, er det trangt om plassen på banene fotballgruppa disponerer.  

Fotball-gruppa vil få betydelig redusert kapasitet i en overgangsfase når utbyggingen bak senter Syd 
starter opp en gang mot slutten av 2021, starten av 2022.   

Som en del av byggefasen vil landhockeybanen, 7-er-banen, 3V3-banen og Mortensrud kunstgress 
graves opp, eller omdisponeres. Det ble derfor lagt ned en betydelig innsats høsten 2020 for å sikre 
at Oslo kommune oppretter en midlertidig bane, mens utbyggingen pågår. Denne ble til slutt lagt inn i 
kommunens endelige budsjett for 2021.   
  
Når utbyggingen etter planen er ferdig i 2024/25, vil Mortensrud idrettspark inneholde en 11-erbane 
med undervarme og en 7-er-bane for fotball. I tillegg bygges det ny flerbrukshall og landhockeybane. 
På tross av nye baner innebærer for øvrig ombyggingen i realiteten redusert kapasitet for 
fotballgruppa. Dette skyldes at landhockey-banen bak Senter Syd ikke blir erstattet for fotballen sin 
del.     
 
Det ble derfor jobbet parallelt "med å ruste opp gamle Klemetsrud idrettspark, med en ny granulatfri 
7er-bane som ble realisert som lovet i 2021. «Kokosbanen» er et fantastisk tilskudd som vi håper 
også vil bidra til økt aktivitet på Klemetsrud idrettspark, dette til tross for at det er langt unna for de 
aller fleste medlemmene.     
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  Kunstgress øvre   
Øvre kunstgress (Mortensrud kunstgress) ble rehabilitert høsten/vinteren 2016/2017. Vintersesongen 
2020/21 forløp som normalt. Men vi hadde betydelig større isproblemer enn tidligere år, denne 
vinteren (nå etter nyttår). Det har derfor vært noe tregt å kunne komme i gang for flere årsgrupper. 

På grunn av korona-sitasjonen ble banene betydelig mindre brukt fra 12. mars til medio mai enn i en 
vanlig sesong. Pandemien gjorde også at den årlige dugnaden ble avlyst og erstattet av en mindre 
dugnad gjennomført av en liten gruppe frivillige (som i fjor).  

Etter nedstengningen opplevde fotballgruppa store utfordringer med at banen i løpet av 
nedstengningen var blitt et sted å oppholde seg for store gjenger med ungdommer og unge voksne, 
og et sted for uønsket aktivitet knyttet til dop-salg og -bruk. Dette løste seg gradvis etterhvert som 
fotballaktiviteten tok seg opp, og som følge av godt samarbeid med politi, men også i forrige sesong 
så kom det en del kommentarer etter enkelte kamper om åpenbar cannabisbruk rundt tribuner og i 
områdets nærhet fra representanter for andre lag.      

Banen er fortsatt i relativt god stand, 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 Facilitec AS som snørydder – samarbeidet fungerer ikke alltid optimalt, men dette 
følges opp kontinuerlig. God vinterdrift er nødvendig for at klubben kan opprettholde aktiviteten 
gjennom vinteren. Samtidig er kostnaden knyttet til vinterdrift betydelig. Å følge opp avtalen og 
arbeidet er derfor en prioritert oppgave for fotballstyret og KIL.    

  Mortensrud 5er kunstgress og 3V3-bane  
Det granulatfrie kunstgresset ved gangveien til Mortensrud kirke er ujevnt, men i tilfredsstillende 
stand. Banen brukes flittig av de yngste lagene. I 2021 ble banen delvis lånt ut til Mortensrud Aker 
Sportsklubb og Oslo bandyforbund. Behovet for å låne banen kommer av at banesituasjonen for 
landhockey i Oslo er utfordrende, og at det granulatfrie kunstgresset er egnet for landhockey. KIL 
fotball besluttet derfor å låne bort banen mandag til torsdag etter kl 2000, samt lørdager. Dette er 
tider barnefotballen ikke trener eller spiller kamper.    

Kunstgress nedre  
Landhockey-banen er i en svært dårlig forfatning. Den er nedslitt, samtidig som grunnboring som ble 
foretatt i 2019 har gitt store sår i dekket, noe som medfører en HMS-risiko ved bruk. Fotballstyret 
valgte derfor ikke å benytte denne banen i 2020 og heller ikke i 2021, og kommer heller ikke til å 
benytte den i 2022, når treningstider settes opp.   

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

Området er blitt betydelig opprustet de siste tre årene, som følge av innsats fra ildsjeler med 
utgangspunkt i 2011-gruppa. Det er gjort et omfattende arbeid med å rydde rundt banene, og legge til 
rette for ny 7-erbane i sydenden av naturgresset. Flere lag hadde som følge av dette anledning til å 
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benytte banen til trening i løpet av sommersesongen, noe som ga bedre kapasitet på Mortensrud 
kunstgress, samt 5-er-banene. Lysmastene ved banen virker ikke, men det jobbes for å finne 
alternativer til banebelysning.   
     
7-er banen ble som nevnt en realitet, og fremstår som svært innbydende og med godt fungerende 
LED belysning. Det oppfordres til at lagene prioriterer å få til flere treninger, og da må man kunne 
påregne å få tildelt noe av sin treningstid her. Det vil også kunne fungere godt i forbindelse med 
avvikling av kamper, som jo har forrang over trening. 
  
  Haller og gymsaler    
Klemetsrud IL fotball har avtaler med Mortensrud skole og Stenbråten skole om bruk av deres 
gymsaler.  

Gymsalen på Mortensrud Skole er normalt sett 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 noe tid i Klemetsrud-hallen.   

Hallkapasiteten på området er for dårlig, og situasjonen blir ytterligere utfordrende når plasthallen 
rives. Det er derfor en prioritert oppgave å jobbe for at KIL og fotballgruppa blir tildelt mer tid i 
Klemetsrud-hallen. Dette til tross for at fotball ikke blir prioritert, da det regnes som en uteidrett. 
  
Som følge av smittevernrestriksjoner var det begrenset med innekapasitet i 2021. 

Kiosk  
Kiosken holdt stengt under det meste av vårsesongen, men åpnet igjen når restriksjonene ble lettet i 
juni. 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 varierende. I 2020 ble det gjort en endring i 
åpningstidene, slik at åpningstidene fulgte kampprogrammet. Denne praksisen ble videreført i 2021.   
  
Kiosken opplevde svært god omsetning i uken der det både ble arrangert Tine Fotballskole, samt KIL 
Academy. 

Idrettsutstyr og materiell  
Utstyrsleverandøren til klubben har etablert lokalt lager hos oss. Det har gjort levering av utstyr mer 
pålitelig ved at vi til enhver tid har standardvarer på lager. For at alle skal ha drakter (i riktig størrelse) 
til seriestart, er det allikevel viktig at bestilling skjer nå, bestillingsskjema er formidlet via Facebook. 

Det er fortsatt for stort svinn av baller, alle oppfordres til å telle ballene før og etter trening. Det er for 
få utstyrsbur til alle lag. De eldste lagene blir derfor prioritert. Fotballstyret oppfordrer forøvrig lagene 
til å samarbeide, og dele på bur. Selve utstyrsboden er nå i så dårlig forfatning at vi ikke ser noe 
annet alternativ enn å rive den. Lokale er funnet under fritidsklubben. Det er da nødvendig å få flyttet 
burene fra eksisterende bod ned dit på dugnad. 
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Vi fikk forrige sesong installert kombinert vaskemaskin og tørketrommel på badet i kiosken. Lagene 
kan vaske overtrekksvester og drakter her, men vi ser at det ikke har vært mye bruk. 

Informasjonskanaler  
KIL sentralt har brukt mye tid på å lære lagledere og trenere opp i medlemsverktøyet Rubic. 
Løsningen begynner nå å bli innarbeidet i klubben, og de fleste lagene har valgt dette som 
kommunikasjonskanal. Rubic er et system der nettsiden www.klemetsrudil.no, medlemssystem, 
banefordeling, kalenderintegrasjon, organisering av lag og fakturering med mer, er integrert i ett 
system.      

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. www.klemetsrudil.no er hovedkanalen 
fra KIL til medlemmene og omverdenen. Forøvrig har Klemetsrud IL-profiler på Facebook og 
Instagram. Som kommunikasjonskanal med lagledere, foreldre og trenere benyttes Facebook-
kanalen Lagledere, foreldrekontakten og trenere, samt den månedlige oppdateringen via e-post-
bulletengen «Nytt fra fotballgruppa» som to hovedkanaler.      
    
Det ble gjennomført to trener- og laglederforum, et på våren og et på høsten. Disse har som tidligere 
annonsert skiftet noe form fra tidligere, og er rettet inn mot sportslig utvikling av klubben, vi har også 
fått inn eksterne til å holde motiverende innlegg. Dessverre så ser vi at det kommer for få på disse 
arrangementene. Det er ikke så mange av dem, og trenere/lagledere oppfordres til å arrangere 
alternativt opplegg med f.eks. foreldre/egentrening for å kunne prioritere deltagelse på forumene. 
Dette er en av de viktigste arenaene for å utveksle erfaringer og for at KIL skal kunne få et mest 
mulig homogent opplegg for våre medlemmer, som også følger sportsplanen. 

Dommere  
Dommergruppa i Klemetsrud IL har i 2021 bestått av autoriserte dommere og ivrige klubbdommere. 
Det ble gjennomført kurs for klubbdommere og de nyeste 2008/2009 spillere gjennomførte mange 
dommeroppdrag for de yngre årsklasser.  

Dommergruppa er en viktig del av Klemetsrud IL, og de representerer klubben vår på en flott måte. 
Styret vil ha et fortsatt fokus på å utvikle dommergruppa og gjøre sitt beste for at det å dømme fotball 
også kan være en attraktiv og lærerik aktivitet i tiden framover. Det er nå på plass ny leder for 
dommergruppen – Mohammed Sankarreh, som erstatter Tom Henning Øvrebø, som gir seg etter 
mange fantastiske år i rollen.  

FairPlay  
FAIR PLAY-utvalget har behandlet få saker i 2020-sesongen. Noe av årsaken er nok at mye 
kampaktivitet har blitt avlyst pga korona. Samtidig opplever vi at klubbens aktive medlemmer har fått 
en større bevissthet rundt FAIR PLAY og at flere tar dette på alvor. Det jobbes godt i flere ledd og 
klubben vil fortsatt ha et fokus på FAIR PLAY i tiden som kommer. Dette er bl.a. en viktig del i 
utviklingen av Klemetsrud IL som kvalitetsklubb. Covid har gjort fair play samlinger vanskelig også i 
2021 sesongen. Spillere, trenere og lagledere skal også kommende sesong underskrive FAIR PLAY-
kontrakt.  
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Sportslig utvalg  
Sportslig utvalg ble etablert i 2019. Utvalget består av representanter fra de ulike aldersklassene, 
FairPlay-utvalget, samt et medlem med lang fartstid i klubben. I tillegg sitter minimum en 
representant fra fotballstyret i utvalget.   

Sportslig utvalg har i løpet av 2021 hatt elleve møter. I tillegg har utvalgets medlemmer hatt møte 
med samtlige trenere av ungdomslagene og A-lag. Som del av arbeidet med å kvalifisere Klemetsrud 
IL til kvalitetsklubb, fungerer sportslig utvalg også som styringsgruppe for dette arbeidet. Utvalget har 
også fulgt opp arbeidet med å opprette skoleringsplan for fotballgruppa.     

 
Sportsplan  
Sportsplan for Klemetsrud IL ble ratifisert etter en høringsrunde blant klubbens medlemmer med 
høringsmøte på Klemetsrud IL sitt klubbhus 14. mai 2020. Planen ligger tilgjengelig på 
www.klemetsrudil.no/sportsplan  

Sportsplanen innholder også en handlingsplan, med ambisjoner for hvor klubben skal være om fem 
år. Klemetsrud har som mål at klubben skal ha lag i alle aldersklasser, A-lag for damer og en 
ambisjon om at A-lag for menn skal kvalifisere seg for 4. divisjon innen 2025.   

 

Det er også vedtatt en intensjon om å opprette en årlig treningsleier i sommerferien, med trenere 
tilknyttet Premier League-klubber. Koronasituasjonen tillot ikke et slikt arrangement i 2021, men i 
stedet ble det arrangert en treningsleire med norske trenere i det som ble døpt KIL Adademy. Det vil 
være en prioritert oppgave å få til en slik treningsleir hvert år fra 2022.  

Som en konsekvens av retningen som er satt i sportsplan, er det også jobbet med skoleringsplan for 
klubben. Denne skal gi klubben en spillestil, et planverk for hvert årstrinn og en praktisk løsning i form 
at et verktøy som trenere kan bruke på feltet. I løpet av 2021 ble det besluttet å legge denne tett opp 
til NFF sitt verktøy, som også er tilgjengelig i Treningsøkta.   

HUB Mortensrud  
Klemetsrud IL fikk i 2020 støtte fra Oslo Sør-satsingen til å sette i gang forprosjekt for et nytt 
fritidstilbud sammen med Lofsrud Skole, etter skoletid. Konseptet heter HUB Mortensrud og skal 
utvikles stegvis år for år de kommende tre årene. Høsten 2024 skal det stå på egne ben økonomisk. 
Tilbudet ble iverksatt som et rent fotballtilbud med et todelt tilbud, et for de som ønsker å jobbe 
målrettet med å utvikle bedre fotballferdigheter, og et for de som legger mest vekt på en sosial 
tilnærming til aktiviteten. På sikt skal tilbudet utvikles til å omfatte flere idretter og aktiviteter. Tilbudet 
utvikles i tett samarbeid med skolen og andre organisasjoner og idrettsklubber på området.   

Målet er å tilby ungdommene en arena for utvikling etter skoletid med utgangspunkt i idretten, men 
med et bredt spekter av aktiviteter som utfyller skolens tilbud.     

En variant av dette er også innført i samarbeid med Lofsrud skole, der «idrettslinje» var målet. Det 
ble startet opp i 2021 for nåværende 8. klassinger. Det vi ser er at oppstart med trening klokken 
07.30 tre dager i uken, har vist seg å være en utfordring å få ungdommene med på. Det har derfor 
vært et lavt, men stabilt, antall deltakere her. Det har vært gjennomført mange treninger i både 2021 
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og så langt i 2022, mye fotball, men elevene har også fått prøve seg på en rekke andre idretter, i 
tillegg til fokus på skadeforebygging og ernæring. HUB Mortensrud vil bli utviklet videre i 2022, med 
nødvendige tilpasninger i idrettstilbud og tilbud etter skoletid, som samkjøres med aktivitet forøvrig i 
ungdomsavdelingene.  

Kvalitetsklubb  
Mot slutten av 2020 besluttet fotballgruppa i sammen med Klemetsrud IL å starte prosess for å 
kvalifisere KIL fotball til NFF kvalitetsklubb. Dette er en omfattende prosess, som setter strenge krav 
til driften av fotballgruppa, men som vil gi gruppa tydelige rammer og regler når prosessen er 
ferdigstilt.   
  
Slike rammer er nødvendig for å gi Klemetsrud IL fotball en tydelig retning, når trenere, lagledere, 
styre og ledelse følger generasjoner og derfor skiftes ut jevnlig. Å være kvalitetsklubb gir også 
enkelte fordeler. Eksempelvis har kvalitetsklubber fortrinn når det søkes om kursing for trenere, 
lagledere og tillitspersoner der det er begrenset med plass.  

Det er gjennomført en rekke tilpasninger til krav fra NFF, oppgaver på vei mot å bli kvalitetsklubb, og 
et godt samarbeid med NFF Oslo gjennom 2021, men vi er ikke helt i mål ennå. Dette var uansett 
forventet å være en prosess over noe tid.  

Kursing  
Det satses på keeper-, spiller, trener- og leder-skolering i KIL. I 2020 ble det arrangert klubbnært C-
trenerkurs/grasrottrenerkurs, og videreført i 2021 Mange av klubbens trenere på et eller flere av 
delkursene. Kursene har blitt påvirket av korona, men de aller fleste har allikevel fått fullført kurs. 
Totalt har nå i underkant av 30 av klubben trenere gjennomført et eller flere delkurs. NFF/Klubben 
har et krav om at alle trenere for ungdomslagene skal ha bestått minimum delkurs 1 og 3. Klubben 
har som krav at hovedtrener skal ha fullført samtlige delkurs. I tråd med NFF sine retningslinjer stiller 
også klubben krav til at trenerne på barnetrinnene skal ha minimum fullført delkurs 1.  
 
Lag og sportslige resultater  
I 2021 har 45 lag/grupper vært aktive. Det ble kun gjennomført halv sesong. Lagene deltok på få cup-
er på grunn av korona-situasjonen. Ungdomslagene gjennomførte OBOS-cup.   
  
Koronasituasjonen la også store begrensninger på aktiviteten for alle lag som fikk begrenset sine 
sesonger. Allikevel ble det gjennomført 497 regulære kamper, i tillegg til en rekke private 
treningskamper avtalt internt i klubben, eller med andre klubber i vårt nærområde.  

  



 

Side 28 av 41  

Senioravdelingen  
   
Senioravdelingen har i 2021 bestått av følgende lag: A-lag, Old boys (M40), Futsal Herrer lag 1 og 2.   

A-lag     
Det å ha et stabilt og sterkt A-lag, med de riktige rollemodellene, vurderes som en nøkkel for videre 
utvikling av fotballgruppa i KIL. Et stabilt godt A-lag vil gjøre klubben mer attraktiv, samtidig som det 
er arena for å utvikle unge lovende spillere helt ned til G15. Samtidig har A-lagets kamper potensial til 
å samle tilskuere og skape lokale begivenheter. Styret sammen med sportslig utvalg foreslår en 
ambisjon om at A-laget skal nå 4. divisjon innen 2025, forutsatt at en slik satsing skjer i tett 
samarbeid med annen aktivitet i fotballgruppa.   

I det store og det hele så var det en vel gjennomført sesong med gode sportslige resultater, kun ett 
tap. Og serien ble vunnet i vår avdeling. Med mulighet for opprykk til 5. divisjon gjennom play off 
kamper. 

Det var noen episoder i forbindelse med noen av kampene i sesongen, også i play off. Den ene av 
disse fikk et svært uheldige utfall, med omfattende mediedekning etter at en dommer fikk en flaske i 
hodet og ellers generelt dårlig stemning spesielt fra publikum og trenerbenk. Dette førte til sanksjoner 
fra kretsen, og kampresultat idømt 0-3 i vår disfavør. Dette var avjørende, og endte opp med å hindre 
opprykk til 5. divisjon. A-laget spiller derfor i 6. divisjon i kommende sesong.      

Futsal herrer  
Det ble i futsal, etter noe tvil etter erfaringer tidligere sesonger påmeldt to seniorlag. (Ett primært for 
voksne, og et primært for junior). Også i denne sesongen har det vært noen episoder (oppførsel, 
røde kort med mer), som førte til at fotballstyret valgte å trekke seniorlaget fra serien (rett før serien 
ble pauset grunnet koronasituasjonen). Dessverre så har det også vært tilsvarende episoder for 
juniorlaget. Disse erfaringene må vi ta med oss inn til neste års vurdering om lag skal stilles 
overhodet for de eldste. 

M40 Old boys  
Laget ble som vanlig ledet med stødig hånd av veteran Rolf Atle Nyhus. Før sesongstart opplevde 
laget for første gang på noen år, et tilsig av spillere. Men laget har i løpet av 2021 ikke spilt kamper, 
og kun trent sporadisk. Dette har gjort det utfordrende å opprettholde en stabil spillergruppe. Laget 
ble derfor ikke meldt på i seriesystemet for 2021, men har gjenoppstått og er påmeldt for 2022 
sesongen. 

Ungdomsavdelingen  
 
Juniorlag  
For første gang på flere år stilte Klemetsrud IL i 2020 med juniorlag i serien. Laget hadde hovedvekt 
av spillere fra 2003-årgangen, men bestod av spillere fra flere årganger og spilte derfor i serien for 
G19, framfor G17. Laget deltok i 3. divisjon, der de møtte hard motstand, og til slutt endte på 
sisteplass med et poeng. Juniorene hadde forøvrig god utvikling gjennom høsten, og fikk poeng mot 
Bøler.  Laget satset mot ny sesong i 3. divisjon i 2021. For 2022 så er det ikke påmeldt G19.     
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G2005 (G16) 
2005 bestod i 2021 av ett lag, som fremstår som svært motiverte og har mye glede av fotballen. 2005 
fremstår som svært motiverte og sammensveisede og fortsetter som G17 i 2022 sesongen. 

G2006 (G15)  
G2006 hadde en liten knekk, men kom seg over kneika med nytt trenereapparat. Flere spillere er 
tilbake fra andre klubber.   
G2006 er sterkt motivert for 2022 sesongen. 

G2007 (G14)  
Årskullet er relativt stort (rundt 40 registrerte spillere) med god spredning i nivået, med tre lag. 

G14-1 og G14-3 knivet i toppen av sine serier, og G14-2 vant serien. Det stilles fremdeles tre lag for 
2022.  
 
G2008 (G13) 
Årskullet teller ca 25 spillere, fordelt på to lag. 1. laget møtte svært tøff motstand i 1. divisjon, og 
spiller 2. divisjon i 2022. 2. laget spilte i 4. divisjon og med litt hjelp fra 1. lagsspillere så endte de midt 
på tabellen, 4. divisjon også i 2022. 
Noen av de ivrigste G2009 spillerne har også bidratt sterkt for begge disse lag. 
 
  
Barnefotballen (6-12 år)  
Barnefotballen har gjennomført en fin sesong, der lagene rapporterte om god stemning når barna 
omsider fikk lov til å spille kamper igjen. I alt 314 barn fordelt på 16 lag rakk å spille 150 seriekamper. 
Selv om antallet barnelag gikk ned fra 18 til 16 fra 2019 til 2020, har antallet spillere i barnefotballen 
økt markant i løpet av sesongen, med omlag 40 prosent. Den positive utviklingen skyldes også at 
jentelagene etterhvert begynner å gjøre seg gjeldende i flere årganger. De fleste årgangene teller nå 
40 spillere inkludert jenter og gutter, den største teller 75.   
  
Uten foreldretrenere og lagledere ville aktiviteten i Klemetsrud IL fotball stoppet opp. Takket være 
denne betydelige innsatsen opplever klubben vekst, samtidig som det er et stort engasjement for å 
utvikle seg som trenere for barna. 16 trenere deltok på klubbnært C-trenerkurs i 2020, mens 11 
trenere er påmeldt neste runde i 2021.    

Etter mange års satsning på jentelag, så vil J2009 stille i 2. divisjon J13 i 2022, endelig et 
ungdomslag for jenter! Disse jentene har virkelig banet vei, og vi har endelig fått mange ivrige jenter 
også i påfølgende årskull. Dette er et viktig satsningsområde for oss som klubb også videre, og 
hovedtrener rapporterer om høy motivasjon, og veldig gode resultater. 

Etablering av nye lag  
Det ble opprettet nye treningsgrupper for gutter 2016 og jenter 2015/2016. Der noen av disse har 
vært med siden før skolstart. Antallet spillere har økt jevnt gjennom høsten, og er nå delt opp i flere 
grupper.  
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Ventelister  
Det gjøres en betydelig innsats fra ventelisteansvarlig for å følge ventelister, samtidig som lagene har 
tatt i mot nye spillere, på tross av enkelt årganger har få trenere. Det gjør at antallet barn og unge på 
venteliste ved utgangen av 2020 var lavt. Ansvarlig for ventelistene i 2021 har vært Unn Gøril 
Langseth.  

Arrangementer  
Fotballgruppa hadde planlagt flere større arrangement i løpet av 2021, men endte opp med kun å 
gjennomføre Tine Fotballskole og KIL Academy, som følge av korona-pause og strenge 
smittevernregler:  

Tine Fotballskole  
Tine fotballskole ble gjennomført i juni, rett etter at de strengeste smittevernreglene ble opphevet. 
Skolen opplevde godt besøk, med ca. 70 deltakere. Skolen inngikk også som en del av 
fotballgruppas satsing på å rekruttere og utvikle unge trenere, et prosjekt støttet av bydel Søndre 
Nordstrand gjennom frivillighetsmidler. 9 instruktører fra juniorlaget stilte som instruktører. Det bidro 
til god stemning.    

KIL Academy 
Kil Academy var planlagt som et fotballfest med trenere fra England, men grunnet problemer med 
karanteneregler så ble det umulig å få disse til Norge i tide. Det ble derfor på kort tid før oppstart gjort 
endringer der erfarne trenere fra tradisjonsrike klubber kom inn og delte av sin fotballkunnskap med 
våre spillere i alle aldre. Totalt deltok omlag 200 av klubbens spillere på denne campen. Det ble også 
gjennomført treninger for A-laget, med en treningskamp midtveis som en happening.  Vi prøver igjen i 
2022 med det opprinnelige opplegget med engelske trenere, noe som vi vet barn og ungdom spesielt 
setter stor pris på. 
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Håndball – årsmelding 
 

Styret i håndballgruppa ønsker å legge til rette for aktiv og inkluderende idrett i lokalområdet. I 
klubben var det 80 aktive spillere pr 31.12.2021. Dette er en nedgang på 25 spillere på et år. Det 
er i perioden avholdt seks styremøter. 

 
Styrets sammensetning (lag representert)  

Styreleder Øyvind Hov (2012 & 2014) 

Styremedlem Kanutte Huse (2010) 

Styremedlem Ida Kjerkol (2013) 

Styremedlem Hilde Foss (2014) 

Styremedlem Johan Wånge (2012) 
 
 
Ansvarsområder 

Speaker: Ingen per i dag 

Kiosk: Denne rollen er avviklet da vi ikke har mulighet til å ha kiosk 

Økonomi: Flyttet til administrasjonsleder 

Medlemsansvarlig: Johan Wånge Reisecupansvarlig:

 Kanutte Huse Søknadsansvarlig:

 Øyvind Hov 

Utstyrsansvarlig: Hilde Foss 

Dommerkontakt Øyvind Hov 
 
 
Representasjon: Styreleder har møtt på styremøtene til hovedstyret i Klemetsrud IL. 
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2021 var preget av koronatiltak, og vi fikk ikke trene i Klemetsrudhallen før mai måned. Det var 
heller ikke noe kampprogram i denne perioden, hverken seriespill eller cupspill. Høsthalvåret har 
vært preget av mer normaltilstand, selv om det tok litt tid før kampprogrammet kom i gang igjen. Alle 
lag har hatt mulighet til å trene i Klemetsrudhallen i høst. 
 

Regnskap 2021 

Årsresultatet for 2021 er et overskudd på kr 31.914. Det var budsjettert et underskudd på kr 
31.024. Inntektene var budsjettert til kr 223 216 kr, og endte på 158 086 kr. Utgiftene var budsjettert 
til kr 254.240, og endte på kr 126 172. 

Koronasituasjon har påvirket driften kraftig. Det største inntektstapet er på treningsavgifter da det  
var planlagt vekst, men det endte med en nedgang i antall aktive. I tillegg har håndballgruppa fått 
ekstra offentlige tilskudd knyttet til minirunde som var planlagt arrangert, men som ble avlyst. De 
andre inntektspostene er i nærheten av budsjett. Andre inntekter er knyttet til rydding i gamle 
lagkasser til lag som ikke eksisterer lengre. 

Lønnskostnadene har vært på nivå med budsjett. Vi har lønnet våre trenere som normalt selv om 
både treningsaktivitet og kampaktivitet har vært mindre enn normalt. Alle driftskostnader er 
vesentlig lavere enn budsjettert og skyldes lavere aktivitet på vårhalvåret, samt at vi ikke har vokst 
med det antallet lag som vi budsjetterte med. Det var også budsjettert med å ha en kickoff ved å få 
med flere lag til Fredrikstadcup, men denne ble avlyst. Kostnadene for seriespill er i 
utgangspunktet høyere, men håndballforbundet refundert en del av avgiften siden det meste av 
kampspill i 2020/2021 sesongen ble avlyst. 

Overskudd vil bli tillagt egenkapitalen til håndballgruppa. Egenkapitalen er ved utgangen av 
2021 totalt kr 387.639. 

 
Kiosken 

Ved inngangen til 2021 sesongen var det planen at Klemetsrud håndball skulle ha kiosk på sine 
arrangementer. I løpet av sesongen har styret i MASK bestemt at de ønsker å drive kiosken i tråd 
med driftsavtalen som de har. Det vil også innebære at de har kiosken når Klemetsrud håndball 
har arrangementer i hallen. På bakgrunn av dette har Klemetsrud håndball fjernet alt av utstyr og 
flyttet  dette til andre lokaler som Klemetsrud idrettslag disponerer. Klemetsrud håndball har 
dermed ikke kiosk lengre. 
 
Trenere 

Det å skaffe trenere til klubben er en løpende utfordring. I utgangspunktet så er det ønskelige med 
hovedtrenere som følger hver trening, og per i dag har vi dette på alle lag. I dag har vi 9 trenere som  
i utgangspunktet er med på hver trening, i tillegg til at vi har en del foreldre som er med som 
hjelpetrenere innimellom. Trenerne tilbys i utgangspunktet trenerkurs i regi av Region Øst, et 
modulprogram hvor trenerne velger moduler. Grunnet koronaen har kursing blitt satt på vent, men vi 
håper dette kommer i gang igjen. Styret ser allikevel at det er et stort behov for at foreldre 
engasjeres som trenere både for å sikre kontinuitet i lagene, samt etablering av flere lag. Uten dette 
engasjementet blir det vanskelig å opprettholde aktivitet. 
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LAGENE 
 
J14 (2007/2008) 
Laget startet sesongen som et J13 lag, men grunnet koronasituasjonen var det ingen kamper i 
vårsesongen. Det ble i hele vårsesongen jobbet kreativt for å få gjennomført treninger selv om det 
i  lengre tid ikke var tillatt å trene innendørs. Det ble blant annet gjennomført utendørstreninger på 
kunstgresset. I utgangspunktet var laget påmeldt J14, men før sommeren så ble det klart at flere 
spillere ville gi seg samt at noen spillere ønsket å prøve seg i andre klubber. Konsekvensen av 
dette var at laget fikk for få spillere og i august ble det bestemt at vi måtte trekke laget fra serien 
og  laget ble oppløst. 
 

G12 og J12 (2009-2011) 

Nok et år startet med korona og så snart det var lov dukket spillerne flittig opp til utetrening med 
løping og styrke. Etter hvert fikk vi også lov til å spille håndball utendørs, det var gøy! Da høsten 
kom og idrettshallene åpnet var vi klar til å spille seriespill for både J12 og G12. Det kom nye 
spillere til begge lag og situasjonen så lovende ut! Dessverre var det ikke alle som fortsatte og 
guttelaget fikk bare en seriekamp før vi innså at de var for få. Utpå høsten hadde vi en fin 
treningskamp mot Holmlia     G12.  

Jentelaget fullførte nesten hele høstsesongen. Med mange nye spillere og flest 11-årsspillere ble 
det  tøff motstand på kampene, men laget viste god framgang utover i sesongen. Da det nærmet 
seg jul ble det for mange som måtte stå over pga. korona så i de siste kampene meldte vi walkover. 

På laget har vi også 10-årsjenter. De er for unge til å spille i J12-serien, men hadde i høst 
en treningskamp mot J9. 

Det har vært godt oppmøte og god stemning på trening! 

 
J9 (2012) 

Laget består av ca. 25 jenter som møter trofast opp på trening. Fra august økte vi treningstiden 
med  0,5 time per uke. Jentene trener nå 1,5 time ukentlig i Klemetsrudhallen. 

I august var vi heldige å få en trener til, til laget. Med så mange spillere var behovet stort for flere 
trenere som møtte på hver trening. I januar økte vi trenerstaben med ytterligere en person. Pr.nå 
har  laget tre trenere som møter på hver trening. 

Cupene vi var påmeldt i fjor vår ble dessverre avlyst. Men fra august har vi deltatt på alle 
Minirundene som er arrangert. Spillerne er ivrige og vil gjerne spille cup. Vi har på alle cupene 
meldt  på fire lag med 5-6 spillere på hvert lag. 

På treningene er jentene ivrige. Treningene består av lekpreget oppvarming, øvelser fra 
«learn handball» og spilltrening. Vi gleder oss til mye håndballglede resten av våren, og 
oppkjøring til seriespill til høsten. 
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Mix 8 (2013) 

I 2021 har vi hatt 21 aktive registrerte spillere. Mellom 10-18 spillere har deltatt på treningene hver 
gang. Dessverre satte covid-19 også preg på aktivitetsnivået for vårt lag, med flere innstilte 
treningskamper. Vi har deltatt på Intersport minirunde tre ganger i løpet av 2021 med stor 
suksess. Første cup stilte vi med ett lag, de to neste cupene hadde vi to lag. En runde måtte 
avlyses pga. restriksjoner.  

Laget spilles fast hver tirsdag i Klemetsrudhallen. En fast trener og 2-3 foreldre har byttet på å 
være hjelpetrenere. Alle tre skolene (Mortensrud, Steinbråten og Klemetsrud) er godt representert 
i laget. Nye barn kommer stadig inn og disse blir godt tatt imot av de andre. og det har gradvis 
kommet til flere spillere, mens andre har sluttet. 

 
Mix 7 (2014-2015) 

Vi trener også i år på onsdager i Klemetsrudhallen. Laget består nå totalt av 24 barn, som er 7 flere 
enn i fjor. Denne sesongen trener og spiller 6- og 7-åringene sammen. De aller fleste barna går på 
Stenbråten skole. De fleste spillerne er med jevnlig på trening. Vi opplever at barna har stor glede 
av  treningene, og at håndballtreningen er noe de gleder seg til. Spesielt er det stor stas å være 
med på cup. 

Vi har kunnet gjennomføre samtlige treninger, med unntak av i barnas ferier. Vi har en forelder 
som er fast hovedtrener. I tillegg har vi med oss to unge trenere (håndballspillere). Utover de tre 
som er faste, så er vi åtte foreldre som rullerer på å assistere på treningen. Laget har deltatt på to 
Loppetassencuper denne sesongen, og vi har planer om å delta på to til. 
 
 
ARRANGEMENT 
 
Reisecup: Fredrikstadcup 

Det ble dessverre ikke noe cup i Fredrikstad i 2021 grunnet koronasituasjonen. Klemetsrud IL 
hadde i utgangspunktet 3 lag påmeldt til cupen nå i 2022, men alle disse lagene er nå trukket 
grunnet for få spillere. 

 
Dommere og dommerkurs 

Vi har fremdeles en kritisk situasjon i forhold til dommere. Klubben har pr i dag ingen egne 
dommere. Koronasituasjonen førte til at det ikke var mulig å arrangere noe dommerkurs, og med 
bakgrunn i at det eldste laget vårt ble oppløst har vi ikke aktive i klubben som vi kan rekruttere fra. 

Det planlegges å ha dommerkurs våren 2022, men vi er usikre hvor mange dommere vi klarer å 
rekruttere. Det er mulig å inngå samarbeid med klubber rundt oss for å leie dommere av dem, men 
det beste er om vi har våre egne. Til neste sesongen 2022/2023 så planlegges det å melde på 
opptil fem lag i kortbaneserien. Dette vil medføre at vi har behov for å dekke opp cirka 50 
hjemmekamper med egne dommere. I tillegg så vurderes det å melde opp lag i 12-årsklassen, men 
her er det regionen som er ansvarlig for dommerne. 

Vi har allikevel et stort behov for at foreldre engasjerer seg i dommearbeidet i klubben. Det er behov 
for en dommerkontakt da styreleder holder i dette i dag. I tillegg er det behov for 
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barnekampveiledere når vi får på plass barnehåndballdommere. Dette innebærer å veilede 
barnehåndballdommere, og det er et sterkt ønske å ha flere foreldre på hvert lag som kan ha denne 
kompetansen. I tillegg er det en fordel om noen foreldre også kan ta dommerkurs slik at de kan 
bidra med å dømme de i kortbaneserien når vi har påmeldt lag her. 

 
KIL-håndballfest 

Grunnet koronasituasjonen ble det ikke arrangert noen håndballfest. 

 
Mortensrud festival 

Håndballgruppa deltok under Mortensrud festival sammen med resten av KIL. Det ble ikke 
arrangert  noen spesiell aktivitet, fokus var å snakke med personer som var interessert i 
håndballen. 

Styret vil takke alle foreldrekontakter, trenere, spillere og engasjerte foreldre for den strålende 
innsatsen dere bidro med i 2021. 
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Bordtennis – årsmelding 
 

 
1. Organisasjon 

Styret har i 2021 hatt følgende sammensetning: 
Leder og økonomiansvarlig: Yvonne Fischer 
Styremedlem: Brian Brunsvig 
Styremedlem: Endre Midtgård Meckelborg 
Trener: Laura Krumina  
Hjelpetrenere: Endre Meckelborg, Even Aune-Tangen, Gabriel Lundvald og Yvonne Fischer 
 
Klubben ble startet 4.februar 2016.  
Pr. 31.12.21, hadde vi 63 betalende medlemmer. Dette er 26 mindre medlemsmasse enn i 
2020. 
Vi har p.t en barnegruppe med 33 barn, 14 ungdom og en voksengruppe på 16 medlemmer. 
 
Vi betaler lisens til Norges bordtennisforbund. 
 
Fra september fikk vi tilgang til Klemetsrudhallen. Det har blitt bygget en egen bod for oss, i 
den lille hallen. Vi er fornøyde med løsningen av ny hall, men vi savner fleksibiliteten til å 
arrangere større turneringer og ha mer åpen hall.Det optimale er selvsagt en hall med 
permanent oppstilte bord.  
 
Vi tilbyr barnetrening på mandager og torsdager fra 17.00-18.15.  
Ungdom og voksne trener mandager og torsdager fra 18.30-20.30. 
I tillegg har vi åpen hall på søndager fra 10.00-12.30. 

2. Møter 
Det har ikke vært avholdt møter i styret i inneværende sesong. Spørsmål har blitt avklart pr e-
post eller telefon. 
 

3. Arrangementer 

Året har vært sterkt preget av pandemien. Vi har måtte holde stengt flere uker på våren. Vi 
startet høsten med 5 ukers bordtennisskole. Vi fikk midler av NBTF til dette. Dette var meget 
populært og ble fulltegnet fort. Ca. 40 barn var innom på dette. 
 
NM veteran ble avholdt i oktober i Bergen. Laura og Yvonne deltok på dette. Klubben er meldt 
på i 4. divisjonsspill og spilte tre runder i høst. Flere av de store samlingene har dessverre 
måttet utgå pga. k 
korona. 
 
Vi har gjennomført en sommeruke med bordtennis for ungdommene, skoleturnering for 
nærskolene, drive-in cup samt juleturnering.  
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4. Økonomi - tilskudd 

Klubben har fått 23.000 kr fra NIF i inkluderingsmidler og 60.000 kr i frivillighetsmidler fra 
bydelen.  

 

5. Planer for neste sesong 

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

A. Dameveteransamling  

B. Klemetsrudmesterskap (juni) 

C. Sommer-/aktivitetsuke 

D. Vi ønsker å melde på minst 1 lag i serien hos Norges Bordtennisforbund. (4. og event. 5.)  

E. Skoleturnering 

F. Deltakelse i NM Veteran, samt EM i Rimini til sommeren 

G. Bordtennisskole 

H. 2 x Drive-In cup’er 

 

6. Kurs og utvikling 
 
Laura har deltatt og gjennomført trener 2- kurs.  
 
Ungdomstrenerne Even og Gabriel har deltatt på kurs for unge ledere – vi håper at det vil 
bidra til at de tar trener 1-kurs til neste år. Målet med dette er at vi ser for oss at de skal bli 
selvstendige trenere og overta bordtennisskolen (nybegynnere), parallelt med at det kjøres et 
videregående kurs for de barna som begynte året før. 

  



 

Side 38 av 41  

Badminton – årsmelding 
 
 
Styret har i 2021 bestått av følgende personer: 
 
Leder   Tor Arild Svela 
Nestleder  Asim Khan 
Styremedlem  Amanda Isha Sarna 
 
 
Treninger  
 
I starten av året ble det gjennomført treninger 18.00-20.00 mandag og onsdag, i tillegg til to timer 
åpen hall på søndager. I løpet av året er treningstilbudet utvidet til mandag, tirsdag, onsdag og 
torsdag, fordelt på to puljer mellom 17.30 og 21.30. Åpen hall på søndag er utvidet til seks timer, 
fordelt på tre puljer etter koronaanbefalinger. Det har også vært treninger/åpen hall i skoleferiene.  
 
Turneringer 
 
Turneringen på Strømmen i september var vår aller første turnering, med kun én påmeldt fra vår 
klubb. I oktober stilte vi i Moss og Bygdø, mens i november stilte vi med mange nye i D-klassen og i 
barneklasser på Vestre Aker. 
 
Vi har også avholdt vår egen lavterskel nybegynnerturnering med rundt 50 utøvere. 
 
 
Konklusjon 
 
Til tross for koronarestriksjoner har vi kunnet holde treninger med de anbefalingene som ble gitt av 
helsemyndighetene. Påmelding til puljene har vist at det er et populært tilbud, og det er mange som 
møter på treninger.  
 
Medlemstallet i badmintongruppa har økt fra rundt 30 stykker til 100 ved årsskiftet.  
I desember kom det strengere restriksjoner som gjorde at resten av årets turneringer ble avlyst. 
Utover i 2022 er badmintongruppa meget godt i gang med turneringsspill.  
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Allidrett og turn 
 

Allidrett barn 4-5 år og turn 6-9 år 
Idrettslaget har manglet instruktører for allidrett siden tidlig våren 2021. Det har heller ikke vært 
turnaktivitet for barn i KIL siden 2019 (da var det rytmisk sportsgymnastikk), kun en senior 
trimgruppe. Vi hadde fått flere henvendelser om allidrett og turn fra interesserte barn og foreldre, og 
fikk restartet dette tilbudet høsten 2021. Initiativtager var mangeårig turntrener for trimgruppa, 
Veslemøy Viervoll, i samarbeid med Britt Elin Næss og daglig leder.  

Treningene for allidrett og turn er avholdt i gymsalen til Stenbråten skole onsdag kl. 17.00-19.00 med 
ca. 20 deltagere per gruppe, totalt 40. Vi fikk til et samarbeid med Nordstrand Turnforening og lånte 
to dyktige instruktører i høst. I tillegg fikk vi inn en lokal ungdomstrener med erfaring fra turn og 
Veslemøy hjalp til på treningene.  

 
Trimgruppe turn 
Trimgruppen fikk også gjenopptatt sine treninger i høst. De trener i gymsalen på Klemetsrud skole en 
time på tirsdager og er rundt åtte medlemmer.  

 
Allidrett for ungdom 
Helt på slutten av høsten ble det startet opp to allidrettsgrupper for ungdommer, en for 12-13 år og en 
for 14-16 år. Disse gruppene trener i Klemetsrudhallen, en gruppe på tirsdager er og en på torsdager. 
Deltagerne fikk prøve ulike typer ballspill i kombinasjon med skadeforebyggende øvelser. Tilbudet for 
den eldste gruppen har hatt 15-30 deltakere torsdager. Det har også vært godt oppmøte for 
tirsdagsgruppen.  

Et allidrettstibud for ungdom er utfordrende og lever i grenselandet mellom gymtime, åpen hall og 
ønske om faktisk å trene for å bli sterkere/flinkere/bedre. Erfaringen gjennom vinteren 2021-22 er at 
noen ballspill er mer populære enn andre, og at ungdommen assosierer tilbudet veldig med allerede 
eksisterende «åpen hall»-tilbud med hensyn på mental tilnærming. 

Delen med ekstern trener for styrke, smidighet og utholdenhet fungerte veldig godt. 

 
Basketball 
Basketball ble startet opp høsten 2020 med et tilbud for barn i 1.-4. klasse. Etter nedstengingen 
våren 2021 kom basketball godt i gang igjen høsten 2021 og utvidet tilbudet med totalt fire timer 
trening i uka: to timer for 3. og 4. klasse og to timer for 5.-7. klasse.  Totalt er det rundt 30 spillere 
fordelt på de to aldersgruppene. Målet før sommeren 2022 er å delta i en turnering.  
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E-sport/FIFA 
E-sport ble hardt rammet av koronarestriksjonene og har ikke kommet tilbake der gruppa var før 
nedstengingen. Idrettslaget hadde imidlertid fire spillere som deltok i NM FIFA høsten 2021. 
Ungdomskontakten og en gruppe engasjerte ungdommer planlegger videre aktivitet rundt spillet FIFA 
22. Gruppa vil delta i turneringer i 2022.  

 
Diskgolf 
I 2020 fikk Klemetsrud IL diskgolf støtte på 50.000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB til en diskgolfbane 
i Klemetsrud idrettspark. Gjennomføringen av dette ble utsatt, og i mai 2021 fikk vi tilslag på 
ytterligere 130.000 kr fra Sparebankstiftelsen til å utvide diskgolfbanen ytterligere. Det er planlagt en 
9-hullsbane i terrenget og en mindre og enklere 3-hullsøvingsbane for barn.  

Etter sommeren måtte vi søke om utsettelse siden det tok tid å få avklart løypetraséen på 
kommunens og OBOS’ eiendom, og så ble leveransen av selve diskgolfkurvene forsinket pga. 
leveringsproblemer. Kurvene ankom ikke før sent i oktober. Diskgolfbanen skal ferdigstilles innen 
sommeren 2022.  

 
 
Styrets økonomiske beretning 
 
Året 2021 ble også et underlig år. Delvis åpent og delvis stengt. Gruppene for inneidretter som 
håndball og bordtennis bærer spesielt preg av dette, med en nedgang i antall medlemmer etter noen 
vanskelige år.  

Årsregnskapet for 2021 viser inntekter på 5,1 mill. kr og kostnader på 5,45 mill. kr. Årets resultat for 
hele idrettslaget blir dermed et underskudd på ca. 333.000 kr, mot et budsjettert underskudd på ca. 
725.000 kr. Både hovedstyret og flertallet av gruppene hadde budsjettert med underskudd for å 
kunne komme godt i gang igjen etter pandemien. Dette dekkes opp av tidligere opptjent egenkapital.  

Hovedstyret endte opp med et underskudd på ca. 237.000 kr mot et budsjettert underskudd på 
408.000 kr. I 2021 har det vært satset ekstra på utdeling av klubbdresser til nye medlemmer 
(idrettsutstyr) og oppussing av klubbhuset i Klemetsrud idrettspark. Hele klubbhuset har blitt malt, ny 
verandadør er satt inn og deler av verandaen og rekkverk rundt huset er blitt erstattet med nytt 
treverk. Planen var å få satt opp et nytt kioskbygg i Klemetsrud idrettspark, men det har ikke blitt 
gjennomført.  

Det var også satt av ekstra midler til å få gruppene i gang igjen. Av denne potten ble det ikke brukt så 
mye siden vi kunne bruke gjenstående midler fra sommeren 2020 til sommeraktiviteter i 2021, men 
fotballgruppa fikk blant annet bevilget 44.000 kr i støtte til KIL Academy.   
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De aller fleste gruppene hadde budsjettert med underskudd i 2021, men pga. meget lite aktivitet 
våren 2021 (spesielt for hallidrettene), ble kostnadene kraftig redusert. Både håndball og bordtennis 
endte opp med overskudd, mens fotballen gikk 100.000 kr mer i underskudd enn budsjettert. For 
fotballen er dette en kombinasjon av store kostnader knyttet til vinterdrift, idrettsutstyr og lønn til 
trenerne.    

Hovedinntekten til klubben er støtte basert på medlemstall, grasrotandel, bingoinntekt 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. 

Klubben har en solid økonomi. Samtidig har vi noen bekymringer for framtiden, spesielt rundt 
betalingsevne og -vilje. Rundt halvparten av våre medlemmer betaler hele treningsavgiftene. Takket 
være fritidsstipendordningen til bydel Søndre Nordstrand, Coop-dugnaden og 1281.no er vi for 2021 
oppe i 60 %. Disse støtteordningene er veldig viktige for klubben og spesielt for gruppene som får sin 
hovedinntekt fra treningsavgiften. Fotball er den dyreste og mest ressurskrevende idretten, og har 
også størst problemer med å få inn nok inntekter til å få driften til å gå rundt. Med stigende priser på 
strøm, mat og generelt urolige tider, så er det usikkert hvordan 2022 vil bli.  
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Resultatregnskap for 2021  

KLEMETSRUD IDRETTSLAG 

  
Note 

 
2021 

  
2020 

Salgsinntekt  216 377  308 483 
Annen driftsinntekt 1 4 892 165  3 249 706 
Sum driftsinntekter  5 108 542  3 558 189 
 
Varekostnad 

  
(5 092) 

  
(27 151) 

Lønnskostnad 2 (1 835 809)  (747 588) 
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler  (148 595)  (4 498) 
Annen driftskostnad  (3 458 438)  (2 593 327) 
Sum driftskostnader  (5 447 934)  (3 372 563) 

Driftsresultat  (339 392)  185 626 
 
Annen renteinntekt 

  
6 153 

  
6 791 

Annen finansinntekt  138  767 
Sum finansinntekter  6 291  7 558 

Netto finans  6 291  7 558 

Ordinært resultat før skattekostnad  (333 100)  193 184 

Ordinært resultat  (333 100)  193 184 

Årsresultat  3 (333 100)  193 184 
 
Overføringer 
Annen egenkapital 

  
 

(333 100) 

  
 

193 184 
Sum  (333 100)  193 184 



 

 

Balanse pr. 31. desember 2021     

KLEMETSRUD IDRETTSLAG     

  
Note 

 
2021 

  
2020 

EIENDELER 
Anleggsmidler 
Varige driftsmidler 
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 

 
 
 

4 

 
 
 

1 868 992 

  
 
 

0 
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. 5 281 639  17 994 
Sum varige driftsmidler  2 150 631  17 994 
 
Finansielle anleggsmidler 
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 

 
 

6 

 
 

195 953 

  
 

195 953 
Sum finansielle anleggsmidler  195 953  195 953 

Sum anleggsmidler  2 346 584  213 947 

Omløpsmidler 
Fordringer 
Kundefordringer 

  
 
 

(2 462) 

  
 
 

54 141 
Andre fordringer  17 405  5 707 
Sum fordringer  14 943  59 848 
 
Bankinnskudd, kontanter og lignende 

 
7 

 
6 944 727 

  
7 448 378 

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende  6 944 727  7 448 378 

Sum omløpsmidler  6 959 670  7 508 226 

Sum eiendeler  9 306 253  7 722 173 



 

 

Balanse pr. 31. desember 2021  

KLEMETSRUD IDRETTSLAG 

  
Note 

 
2021 

  
2020 

EGENKAPITAL OG GJELD 
Egenkapital 
Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital 

  
 
 

3 333 850 

  
 
 

3 666 951 
Sum opptjent egenkapital  8 3 333 850  3 666 951 

Sum egenkapital  3 333 850  3 666 951 

Gjeld 
Kortsiktig gjeld 
Leverandørgjeld 

  
 
 

216 325 

  
 
 

98 421 
Skyldige offentlige avgifter  113 747  47 015 
Annen kortsiktig gjeld  9 5 642 331  3 909 787 
Sum kortsiktig gjeld  5 972 403  4 055 222 

Sum gjeld  5 972 403  4 055 222 

Sum egenkapital og gjeld  9 306 253  7 722 173 
 

 

 

 

Mortensrud, 
23.3.22 

   

 
 
 
 
 
 
 

  

Kyrre Alvær 
styreleder 

Morten Nydal 
nestleder 

Shazia Simab Ghazanfar 
styremedlem 

 
 
 
 

  

Farukh Qureshi Geir Bølstad 
kasserer 

Trine Oftenes 
styremedlem 

   
 
 
 

  Siri Hetle Hasli 
daglig leder 

 
 
 
 
 
 
 
  

   

   



 

 

Noter 2021 
KLEMETSRUD IDRETTSLAG 

 
 
Note 1 – Nabolagsklubb 2021  

 
Prosjektregnskap - bruk av midler til nabolagsklubb i 2021 fordelt på de ulike områdene iht. tildelingsbrevet. Ført på 
inntektskonto 3400 Offentlige tilskudd.  
 
 

Område Aktivitet/tiltak Sum 

Inkludering: oppstart inkluderingsansvarlig 
(80.000 kr) 

Åpen hall 28. nov. 2021 - lønn unge instruktører        1 369   

Gratisturnering badminton 4.12.2021         7 500  
Årsavgift BUA, inventar og driftskostnader      31 530  

Tilskudd åpen hall badminton         5 000  
Tilskudd åpen hall bordtennis         5 000  
Trenerkurs C-lisens fotball, lokalt kurs      29 601  

Inkludering: Støtte treningsavgifter 1281 – fond for støtte til treningsavgift og inkludering      30 000  
Inkludering: støtte innkjøp utstyr Støtte til innkjøp av utstyr badminton      20 000  
Inkludering: oppstart nye aktiviteter Turn (6-9 år) oppstartsstøtte, lønn og avgifter forbund     10 000  

Ungdomssatsing (15.000 kr) Lederkurs for ungdom Oslo idrettskrets        2 000  

Trenerkurs gymlek           900  

Støtte lønn til unge trenere håndball         5 000  
Støtte lønn og utdanning unge trenere fotball         7 100  

Valgfritt område: folkehelse Folkehelse - innkjøp hockeymål og snømåke        5 000  

Totalt  160 000 

 
  



 

 

 
Note 2 - Lønn  
 2021 2020 
Lønn 1 582 641 478 891 
Arbeidsgiveravgift 222 953 31 922 
Pensjonskostnader 9 523 2 971 
Andre ytelser 20 693 233 804 
Sum 1 835 810 747 588 

 
 
Note 3 - Årsresultat 
 

 
 
 
Note 4 - Varige driftsmidler 

 

Sum 
Anskaffelseskost 01.01.2021              17.994,- 
Tilgang i året 1.984.770,- 
Avgang i året    115.778,-  

 
Balanseført verdi pr. 31.12.2021 1.868.992,- 

 

 
Gjelder “kokosbanen” på Klemetsrud, anlagt av fotballgruppa og tatt i bruk sommeren 2021. Avskrives over 10 år. 
Avskrivningen for 2021 er for seks måneder. Banen var i sin helhet finansiert med private støttemidler, og 
avskrivninger føres mot balansepost 2989 Avsetning andre forpliktelser. 

 
 

  

Avdeling
Årsresultat 
2021 Budsjett Diff +/-

01 Hovedstyret (HS) -   236 658 408 210-       171 552       
02 Fotballgruppa (FB) -   225 312 129 694-       95 618-          
03 Håndballgruppa (HB)       31 914 30 844-          62 758          
04 Bordtennisgruppa (BT)       82 740 57 600-          140 340       
05 Turngruppa (TU)          4 110 3 900-            8 010            
06 Allidrett (AI)          5 211 12 500-          17 711          
07 E-sport (ES) -       4 237 50 000-          45 763          
08 Diskgolf (DG) -                -                
09 Badminton (BM)             718 3 600            2 882-            
10 Basketball (BB)       12 659 1 850-            14 509          
011 BUA (BU) -       4 382 33 750-          29 368          
021 HUB (HU)             138 -                138               
Sum 333 099-   724 748-       391 649       



 

 

Note 5 - Driftsløsøre 
 

Sum 
Anskaffelseskost 01.01.2021           17.994,- 
Tilgang i året 296.462,- 
Avgang i året   32.817,- 

 
Balanseført verdi pr. 31.12.2021        281.639,- 
 

 

 
Inngående verdi knyttet til møbler og hjertestartere som ikke lenger er i bruk, derav skrevet ned til 0,-. 
Verdi pr 31.12. knyttet til hhv. utstyrsbur i Klemetsrudhallen, montert høsten 2021, og “ATV”/traktor anskaffet høsten 
2021 av fotballgruppa til drift av Klemetsrudbanen. 

 
 
Note 6 - Lån 
Langsiktig lån til Stiftelsen KIL Miljø. 
 
 
Note 7 - Bankinnskudd 
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 44 524.  
Skyldig skattetrekk er kr 49 375. 

 
 
 
Note 8 - Egenkapital  
  

 
 
  

Andel egenkap. 
31.12.20 Resultat 2021

Andel egenkap. 
1.1.22

 Hovedstyret               1 888 883 236 658-                 1 652 225 
 Fotball 892 553                 225 312-                    667 241 
 Håndball 396 095                 31 914                       428 009 
 Bordtennis 316 430                 82 740                       399 170 
 Badminton 7 105-                     718               -                6 387 
 Allidrett 48 045                   5 211                            53 256 
 Esport 88 274                   4 237-                            84 037 
 Turn 21 090                   4 110                            25 200 
 Discgolf 8 718-                     -                -                8 718 
 Basket 4 831-                     12 659                            7 828 
 BUA 4 382-            -                4 382 
 HUB 138                                    138 

3 630 716             333 099-       3 297 617         



 

 

 
Note 9 – Annen kortsiktig gjeld  

  
         Annen kortsiktig gjeld pr 31.12.21   
            2900 Forskudd fra kunder                   200  dobbelbetalt kontingent, refunderes medlem 
            2910 Gjeld til ansatte og eiere             20 000  avsatt 2021-honorarer fotballtrenere, bet. januar 
            2920 Mellomværende andre grupper     
            2940 Skyldig feriepenger           125 866    
            2945 Periodisering av lønn     
            2960 Annen påløpt kostnad               2 820  avsatt arb. giver avg. honorar (se 2910) 
            2985 Lagkasse Fotball           136 153  se undernote 9.1 
            2986 Lagkasser Håndball             31 039  ikke spesifisert 
            2987 1281-fondet           178 376    
            2988 Avsetning støtte til treningsavgift     
            2989 Avsetning andre forpliktelser        5 147 878  se undernote 9.2 
         Annen kortsiktig gjeld        5 642 331    

 
Note 9.1. 
 

 
 
 
Note 9.2 
 
2989 Avsetning andre forpliktelser   

Prosjekt Beholdning 
pr 31.12.21 

BB Åpen hall  kr         8 000  
BT Rekrutteringstiltak  kr         9 875  
Allidrett: Ungdom  kr       11 000  
Diskgolfbane Klemetsrud  kr       19 850  
BT Trondheimstur  kr       20 375  
HS Nabolagsklubb-videreutvikling  kr       30 000  
HS Nabolagsklubb-utstyr  kr       50 000  
HS Nabolagsklubb-ungdomssatsing og 
utvalg 

 kr       85 000  

HS Nabolagsklubb - oppstart inkl. 
ansvarlig 

 kr    110 000  

HS Daglig leder prosjektstøtte  kr 1 120 162  
FB Mortensrud HUB  kr 1 549 394  
FB Kunstgress Klemetsrud  kr 2 134 222  
SUM  kr 5 147 878  

 

2985 Lagkasse fotball beholdning pr 31.12.2021
 FB Lagkasse G2004  kr                               5 500 
 FB Lagkasse G2005  kr                             16 653 
 FB Lagkasse G2006  kr                             41 487 
 FB Lagkasse G2007  kr                             39 710 
 FB Lagkasse G2008  kr                             24 918 
 FB Lagkasse G2009  kr                               1 500 
 FB Lagkasse G2010  kr                               1 500 
 FB Lagkasse G2012  kr                               4 885 
Sum  kr                           136 153 



Kontrollutvalgets beretning for 2021 

I henhold til NIFs lov § 2-12 vil Kontrollutvalget i Klemetsrud idrettslag gi sin beretning. 

Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig 
Kontrollutvalget skal bidra at Klemetsrud idrettslag (heretter KIL) drives i samsvar med eget regel-
verk, i samsvar med regelverk i de ulike særforbundene og regelverk i Norges idrettsforbund. Vi 
skal ha et særlig fokus på at KIL har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at idrettslagets mid-
ler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.   
Vi skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og kan avgi en uttalelse til 
de saker som ligger innenfor vårt arbeidsområde.  

Vi har foretatt ulike kontroller i KIL i 2021. Disse er beskrevet i denne beretningen som oversendes 
årsmøtet til orientering. 

Vi har utført følgende kontrollhandlinger: 

1. Regnskapsrevisjon

Introduksjon 
Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap og balanse. Kostnader er stikk-
prøvemessig kontrollert for attestasjon og dokumentasjon, og vesentlige inntekter er kontrollert mot 
avtaler og annen dokumentasjon. Kontrollerte kostnader og inntekter gjelder for regnskapsåret 
2021, og det er avsatt for fakturakrav som ennå ikke er mottatt samt opptjente inntekter som ennå 
ikke er fakturert/mottatt.  

Balansen viser idrettslaget verdier for øvrig. Balanseverdier er stikkprøvemessig kontrollert mot 
underliggende dokumentasjon og viser reelle verdier pr 31.12.  

Regnskapet viser et underskudd på kr 333 100 som i sin helhet har redusert idrettslagets frie egen-
kapital ved årsavslutning 2021. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet: 
KIL har innrettet regnskapsføringen på en betryggende måte. Regnskapet er ryddig, og det gir god 
og lett tilgjengelig informasjon til brukerne. Daglig leder og regnskapsfører har velvillig bidratt 
med tilfredsstillende underlagsinformasjon på forespørsel. Kontrollutvalget har likevel følgende 
kommentarer: 

a) KIL har relativt store beløp innestående på bankkonto, og beløpene på to konti overstiger
grensene for garantien fra Bankenes sikringsfond. Garantien dekker innskudd på kr 2 mill
pr. bank Vi anbefaler at KIL tar i bruk kontoen i BN bank slik at innskuddene blir spredt
mellom banker og i større grad er innenfor garantien.

b) Reiseregninger har enkelte mangler, og KIL bør påse at alle reiseregninger for fremtiden in-
neholder spesifikasjon av avreisested, ankomststed og signatur, jf. legitimasjonskrav for rei-
seregninger.

Konklusjon: 

Vi anbefaler at KILs årsregnskap godkjennes av årsmøtet. 



2. Kontroll av «Tilbake til idretten» 

Introduksjon 
En av kontrollutvalgets oppgaver er å kontrollere at KIL drives i tråd med regelverk og vedtak. I 2021 har 
«TIlbake til idretten», dvs. kickstart av aktivitetene etter korona, vært en sentral strategi i KIL. Kontrollut-
valget har sett nærmere på hvordan klubben har arbeidet med dette. 

Vi avgrenset kontrollen til perioden før 15. september, siden vi antok at de fleste undergruppene 
ville være godt gang med aktivitetene på dette tidspunktet. Vi ønsket dessuten å få belyst oppstarten 
både fra hovedstyrets og undergruppenes ståsted. 

Fokuset ble rettet mot hovedutfordringer, planer, organisering og egenevaluering. Både daglig leder 
og utvalgte undergrupper (allidrett/turn, fotball, håndball og bordtennis) ble bedt om å besvare kon-
krete spørsmål innen en gitt frist. Vi valgte en fleksibel linje mht. både med hensyn til omfanget av 
besvarelsene og fristen, for ikke å skape store administrative byrder som kunne gå på bekostning av 
aktiviteten i idrettslaget. 

Vi vil i det følgende knytte noen korte kommentarer til resultatet av kontrollen. 

Hovedutfordringer 
Vi ba om en kort beskrivelse av hvilke hovedutfordringer hovedstyret/daglig leder og de utvalgte 
undergruppene selv mente de stod overfor. Her ønsket vi å få en beskrivelse av hvilke hovedutfor-
dringer gruppene selv ønsket å ta tak i.  

Frafall er en fellesnevner i utfordringene hos de ulike gruppene. Gruppene har til dels mistet delta-
kere og tildels hatt problemer med å få dekket opp trener/instruktør-funksjoner. En faktor på trener-
siden mht. aktivitetene i sommerferien er at det da fortsatt var koronarestriksjoner. I enkelte grupper 
pekes det også på utfordringer mht. å engasjere foreldre og mht. hallsituasjonen (Plasthallen). 

Planer og organisering 
Vi ba om en kort beskrivelse av hvilke planer gruppene laget for oppstarten og hvordan gruppene 
organiserte dette. 

Daglig leder peker på sommeraktiviteter i flere av undergruppene, med et rikt og variert tilbud til 
både gutter og jenter, og dessuten at BUA Mortensrud holdt åpent hele sommeren og lånte ut utstyr 
til alle aldersgrupper. I alt syv ulike «sommerskoler» er arrangert. Aktivitetene var enten gratis eller 
med lav kontingent, og har dermed vært tilgjengelig for mange. Samarbeidet med MASK, Troll ka-
rate og Point dansestudio har gitt anledning til å nå enda bredere ut. Sommeraktivitetene har også 
fungert som en god oppvarming til en mer vanlig sesongstart i august. 

Både sommeraktivitetene og sesongstart ble bredt markedsført ved informasjon på KILs nettside, 
Facebook og Instagram, via skolene og ved aktiviteter og informasjon på Mortensrud festival. Her 
ble det lagt ned en betydelig innsats. 

Med høyt aktivitetsnivå gjennom sommeren kom nok sesongstart brått på. Likevel har undergrup-
pene hatt gode planer, handlekraft og pågangsmot.  



Utfordringene med å skaffe trenere er forsøkt løst ved å ta direkte kontakt med aktuelle personer, og 
ved samarbeid med andre idrettslag (som Nordstrand turnforening). Samtidig er det innen enkelte 
idretter og lag mangel på trenere. Idrettslaget jobber kontinuerlig for å løse dette, f.eks. med å tilby 
trenerkurs både til foreldre og ungdommer. Utfordringene mht. hallsituasjonen er delvis løst ved å 
ta i bruk Klemetsrudhallen og gymsalene på Mortensrud og Stenbråten skole. Både tiden i gymsale-
ne og i hallene er begrenset. Det er vanskelig å skaffe nok treningstid inne til spesielt fotballen om 
vinteren, som defineres som en uteidrett og dermed ikke prioriteres i fordelingen av halltid. Det er 
også jobbet aktivt med å øke engasjementet blant foreldre. 

Utfordringer med deltaker-frafall håndtert på flere ulike måter. Markedsføring og aktiviteter på 
Mortensrud festival har bidratt til å synliggjøre flere ulike aktiviteter i klubben. Det er arrangert in-
formasjonsmøter og åpne treninger og vennskapstur. Sørmila (mosjonsløpet for alle) har bidratt til å 
få både barn og voksne opp fra sofaen. Kontrollutvalget vil dessuten fremheve at bordtennis-gruppa  
arrangerte en turnering for de tre barneskolene; Mortensrud, Klemetsrud og Stenbråten.  
Svarene fra daglig leder og undergruppene viser at mange av frafalls-utfordringene er godt håndtert. 
Likevel peker noen grupper på at man dessverre har måttet trekke enkelte lag fra kamper på grunn 
av manglende spillere eller manglende motivasjon blant spillerne. 

Egenevaluering 
Her ønsket vi en kort beskrivelse av hvordan det gikk. Gikk det som planlagt? Hva fungerte? Hva 
fungerte ikke?  

Flere grupper har lyktes godt med planene, til tross for at det har krevd en stor innsats og også gjen-
nom sommerferien. Noen steder pekes det på utfordringer med lavt oppmøte (kanskje særlig blant 
de eldre barna. Gjengs for alle grupper er trolig at de nå må endre fokus fra å rekruttere (kickstarte) 
aktivitetene til å beholde både trenere/instruktører, deltakere og foreldre. 

Konklusjon 
I kontrollutvalgets beretning for 2020 konkluderte vi med følgende: 

«Vi merker oss imidlertid at pandemien har ledet til redusert aktivitet og frafall av medlem-
mer. Vi vil derfor utfordre KIL til å ha et særlig fokus på å få flere barn og unge til å begyn-
ne med eller gjenoppta aktivitetene i KIL i året som kommer.» 

Våre undersøkelser viser at aktivitetene i KIL i perioden har vært i tråd med intensjonen i strategien 
«Tilbake til idretten». En stor innsats er nedlagt av mange, informasjon har nådd ut til mange og 
mange deltakere har kommet til eller tilbake til klubben. 

Kontrollutvalget mener at KIL har tatt utfordringen på det største alvor og nedlagt et betydelig ar-
beid for å få mange «Tilbake til idretten».  

Oslo 12. mars 2022 

Vibeke Sirevåg Hansen       Saad Shafiq Sheikh  
 



Resultatbudsjett 2022

Klemetsrud idrettslag

Resultatbudsjett (2022)

Regnskapskonto  Hovedstyret  Fotball  Håndball  Bordtennis  Badminton  Allidrett  E-sport  Turn  Diskgolf  Basket  BUA  HUB  Totalt 

Driftsinntekter
3100 Medlemskontingent             140 000 140 000        
3120 Sponsorinntekter               30 000        100 000 130 000        
3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet                 5 000 5 000            
3210 Kiosksalg          25 000 25 000          
Salgsinntekt             175 000        125 000                -                      -                      -                -               -                -                   -                -                   -                       -   300 000        
3400 Offentlige tilskudd         1 065 000        320 000      24 000 25 800        65 100             14 000 8 400    240 000 1 612 000  3 374 300     
3410 Andre tilskudd - ikke offentlige             150 000        380 000 68 000        110 000      180 000 17 000 905 000        
3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste          54 000 54 000          
3444 Momskompensasjon             125 000        271 880      10 000 10 000        6 650           423 530        
3605 Leieinntekt fast eiendom utenfor avgiftsområdet                 5 000 

5 000            
3930 Treningsavgifter        775 000    149 400 66 750               39 200     14 400 24 400 4 000    1 073 150     
3940 Deltakeravgift/egenandeler               50 000 6 250           56 250          
3950 Arrangementsinntekter          75 000      29 400 8 000           112 400        
3952 Salg av utstyr                 5 000 5 000            
3990 Andre inntekter             150 000 10 000        160 000        
Annen driftsinntekt         1 550 000    1 875 880    212 800        194 800        220 950     28 400             -       32 800     180 000     21 000     240 000      1 612 000 6 168 630     
Driftsinntekter         1 725 000    2 000 880    212 800        194 800        220 950     28 400             -       32 800     180 000     21 000     240 000      1 612 000 6 468 630     
4300 Innkjøp av varer for videresalg                 4 500 4 500            
Varekostnad                 4 500                   -                  -                      -                      -                -               -                -                   -                -                   -                       -   4 500            
5000 Lønn til ansatte             450 000        480 000        165 400 500 000     1 595 400     
5020 Feriepenger               54 000          48 960          16 804 60 000        179 764        
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling               25 000          35 000      15 000          11 000 86 000          
5400 Arbeidsgiveravgift               66 950          67 680      18 009          23 322             4 935           987 2 002    338         1 128    70 500        255 851        
5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger                 7 614            6 903             2 369 8 500          25 386          
5500 Trenerhonorar      76 275           35 000       7 000 14 200 8 000    140 475        
5510 Honorar, annet               25 000         4 000 24 000    53 000          
5920 Yrkesskadeforsikring                 6 000                350 6 350            
5945 Pensjonsforsikring for ansatte                 9 000 9 000            
Lønnskostnad             643 564        638 543    113 284        219 245           39 935       7 987             -       16 202       24 338       9 128                 -           639 000 2 351 226     
6017 Avskrivning på inventar               25 500 25 500          
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom        199 000 

199 000        
6010 Avskriving på transportmidler          31 000 31 000          
Avskrivninger på varige driftmidler og eiendeler               25 500        230 000                -                      -                      -                -               -                -                   -                -                   -                       -   255 500        
6300 Leie lokale             250 000         7 000          14 625 4 615    276 240        
6360 Renhold               15 000 15 000          
6370 Alarm               15 000 15 000          
6420 Leie datasystemer               50 000 50 000          
6540 Inventar               10 000 10 000          
6580 Idrettsutstyr             200 000        360 000      40 250          25 000        105 000       6 000    40 000 6 000    130 000 210 000 150 000     1 272 250     
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger               20 000 20 000          
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 30 000    30 000          
6622 Driftskostnader             100 000        250 000         6 000 40 000    9 500      405 500        
6705 Honorar regnskap             140 000 140 000        
6723 Gebyrer og avgifter krets/forbund          40 000             9 000             5 500 3 000    1 500    59 000          
6730 Idrettsfaglig bistand             100 000        110 000      13 000     20 750 9 750    500 000     753 500        
6781 Dommerhonorar      18 750 18 750          
6782 Dommehonorar Klubbdommerprosjekt      13 700 13 700          
6783 Arrangementskostnader             151 500          22 500         5 225             5 000           15 000       1 500      7 000       1 500 150 000     359 225        
6790 Annen fremmed tjeneste               30 000 28 750    20 000        78 750          
6800 Kontorrekvisita               15 000             2 000 17 000          
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.               15 000          60 000      13 600             6 000           10 000 100 000     204 600        
6890 Annen kontorkostnad                 8 000 8 000            
6900 Telefon/internett               21 000          10 000 31 000          
7110 Bilgodtgjørelse ikke oppgavepliktig                 7 000 50 000        57 000          
7320 Reklamekostnad               50 000             1 000 10 000    61 000          
7390 Annen Salgskostnad               15 000 15 000          
7410 Påmelding seriespill          80 000      22 185 102 185        
7411 Påmelding turneringer        140 000      15 500           30 000 3 000   3 500    192 000        
7420 Gave/premier               10 000         3 000             5 000           15 000 1 500    34 500          
7500 Forsikringspremie                 6 000          50 000 3 000          59 000          
7770 Bank og kortgebyrer                 9 000 9 000            
7771 Gebyrer innbetalinger medlemssystem               22 000 22 000          
Annen driftskostnad         1 259 500    1 122 500    158 210          67 625        180 500     28 250    50 000     24 865     180 000       6 500     278 250         973 000 4 329 200     
Driftskostnader         1 933 064    1 991 043    271 494        286 870        220 435     36 237    50 000     41 067     204 338     15 628     278 250      1 612 000 6 940 426     
Driftsresultat -          208 064            9 837 -    58 694 -        92 070                515 -     7 837 -  50 000 -     8 267 -     24 338       5 372 -     38 250                     -   471 796-        
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