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Årsberetning for Hovedlaget
Hovedlagets styre har hatt følgende sammensetning:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Økonomi 1:
Økonomi 2
Økonomi 3:
Sportslig leder:
Leder barneidrettsgruppa:
Anleggsleder:
Varamedlem:
Web- ansvarlig,styremedlem:
Utleie av KK- hytta:

Kai Henning Stensrud
Pål Andreas Hoel
Ann Christin Snoen
Elisabeth Storskogen
Hilde Solli Kviktstad
Maren Sofie Røise
Vigdis Lynne
Ane Dyste Dewisme
Øyvind Nikkerud
Lars Helge Furulund og Margrethe Rotabakk
Pål Andreas Hoel
Margrethe Rotabakk

KKs undergrupper har hatt følgende sammensetning i 2016:
Håndball:
Leder:
Tore Daarstad
Ski hopp:
Leder:
Kathrine Olafsen
Ski langrenn:
Leder:
Lars Owe Berger
Fotball:
Leder:
KKs representant Guro Nyhus
Friidrett:
Leder:
Jan Dagfinn Hovde
Barneidrettsgruppa:
Leder:
Lars Helge Furulund
Klatregruppa:
Leder:
Lene Slettum
Hyttekomite:
Leder:
Sigrun Daarstad
Innebandy:
Kontaktperson: Ole Bjørn Sveum

Representasjon:
Kai Henning Stensrud:
Kai Henning Stensrud:
Jan Dagfinn Hovde:
Kai Henning Stensrud:
Per Egil Lundhagebakken:
Karsten Nyborg:
Karsten Nyborg:

Medlem av styret i Skreiahallene AS
Medlem av Østre Toten Idrettsråd
Medlem av styret i Østre Toten Idrettspark AS
Varamedlem i styret i Østre Toten Idrettspark AS
Leder av Østre Toten Idrettsråd
Revisor Østre Toten Idrettsråd
Varamedlem kontrollkomité Oppland Idrettskrets

IL Kolbukameratene har nok en gang lagt et svært aktivt idretts- og møte år bak seg. Hovedstyret har hatt
10 styremøter og behandlet 102 saker.

Enda et år er ved veis ende og vi kan se tilbake på et aktivt idrettsår. Idrettlaget fikk være med i rampelyset
da Kenneth Gangnes vant gull i skiflyvning lag og sølv i skiflyvning individuelt. I tillegg kom han på 3.
plass sammenlagt i verdenscupen, noe som er en svært god prestasjon. Maren Lundby hadde også sin beste
sesong så langt i karrieren med flere pallplasseringer, og før jul 2016 tok hun steget helt til topps for første
gang i verdenscupen. Vi feiret våre verdensberømte hoppere med stor stil 2.april. Vi er imponerte og glade
over alle som var med på forberedelser og ikke minst alle som ble med oss og feiret. Det ble en storslått dag
på Lund- takket være alle som ble med å feiret både på Ytter’n og senere i lukket selskap på grendehuset. Vi
setter stor pris på alle som deltok og som bidro til at dette ble en feiring helt utenom det vanlige.

Vi har også mange i langrenn som gjør seg bemerket ute i løypa og vi følger spent med fra sidelinja. Vi
prøver å legge til rette for de som ønsker å satse i sin idrettsgren. Men vi er også et idrettslag som stiller opp
for bredden. Vårt store fokus er Idrettsglede for alle i bygda og vi gleder oss over å se mestring, idrettsglede
og fellesskap hver dag på idrettsplassen. Det er baller langs matta og i lufta og nå følger mange også spent
med på om de i klatreveggen kommer seg til topps. Vi glede oss over at vi har et nytt tilbud til innbyggerne i
bygda og klatregruppa er allerede en aktiv gruppe med et stort alderspenn. Vi gleder oss over utviklinga.

Hytta står nå så å si ferdig innvendig. Tusen takk for iherdig dugnadsinnsats for å få til dette. Vi retter en
stor takk til anleggslederen vår, Øyvinn Nikkerud som har hatt hovedansvaret for framgangen. Det er mange
timers arbeid som er lagt ned, og takk til alle som har bidratt. Vi hadde ikke klart å få det til uten frivillig
innsats fra mange medlemmer som har byttet ut fritida med hammer og spiker. Det er nå en flott treningssal
som er godt rustet for mange treningstimer, lek og moro. Kjøkkenet står ferdig og har nå fått nytt dekketøy
til 100 pers. Nytt møblement er det også som etter hvert skal få fast plass på eget lagringsrom så salen kan
brukes til fysisk utfoldelse.

I Kolbukameratene er det mange voksne som er i sving hele tida for å ha et godt idrettslag for ungene i
bygda. Vi er heldige som har dere alle sammen.

Økonomien i klubben er god takket være sponsorer og dugnadsånden i laget og bygda. Dette er vi glade for
da det gjør oss i stand til å investere i anlegg og utstyr for å tilrettelegge for aktiviteten. Vi prøver alltid å
tilrettelegge for dagens aktivitetsnivå og vi gleder oss over at vi har mulighet til å utvikle den så godt det lar
seg gjøre samt at vi har mulighet til satse på nye aktiviteter som kan gjøre at spesielt unger har lyst til å være
med i idrettslaget. Vi ønsker velkommen alle som har lyst til å bidra eller starte opp ny aktivitet. Vi prøver
samtidig å tilrettelegge for aktivitet tilpasset voksne. Vi håper inntektene vil holde seg på samme nivå som i
år så vi kan videreutvikle tilbudet vi har. Mye av pengene vi hadde i bakhånd er nå brukt på renoveringen av
hytta men vi vil få tilbake litt gjennom spillemidler.

Vi har et tett samarbeid med Kolbu IL og vi gjennomfører fellesmøter så ofte det er behov. Oppgaven med å
få et tettere samarbeid er kontinuerlig men vi mener vi er på rett spor. I tillegg til aktivitetene, samarbeider
vi nå tettere angående dugnader og inntektsbringende tiltak som basarlotteri og enjoykort.

Medlemstallet pr 31. desember 2016 er 760 og ved siste idrettsregistrering hadde vi ca 380 aktive
medlemmer, dvs. alle som er med på en eller annen aktivitet i klubben og alle som gjør en innsats for at
klubben skal kunne tilby de aktivitetene vi gjør. Vi er glade for at vi har mange aktive. Men skal heller ikke
glemme alle våre støttemedlemmer som gir store bidrag slik at vi kan opprettholde aktiviteten vi har, både
blant unger og voksne. Vi ser gjerne at flere ønsker å være medlemmer, både aktive og støttende.
Velkommen er dere alle!

Med alle fritidstilbud som finnes rundt omkring i dag er det til tider vanskelig å opprettholde stor aktivitet
”over hele fjøla”. Vi har ei lita gruppe med innebandy som vi håper vil vokse seg større. Vi er glade for at
det er et tilbud for de som ønsker å være aktive med innebandy.

Årets UTE med KK året rundt ble også i år et positivt lavterskel tilbud. Mange var med å fant alle de 5 røde
kassene med KK-emblem ble plassert ved Hoelsætra, Vollumsætra, lavvoen ved Skålen, Halsteinåsen og
gapahuken ved Vålsjøen.

Vi gleder oss stort over ildsjelen vår gjennom en mannsalder som fikk Frivillighetsprisen 2016. Vi gleder
oss med Kai Henning! – og det er vel fortjent. Det ligger mange timers arbeid bak det han har fått til, mange
timers «usynlig» arbeid som er så viktig for at idrettslaget skal kunne opprettholde aktivitet og videreutvikle
seg. Takk til alle som bidrar til at vi har den organisasjonen vi har i dag. Et idrettslag overlever ikke uten
frivillighet, og at alle bidrar med det de kan. Vi gleder oss også stort over å være med på idrettsgallaen
sammen med Kai Henning.
Styret.

Årsberetning for håndball
Kolbu/KK håndball har tre lag som er aktive. Etter sesongslutt i april, valgte vårt j12 lag å gi seg, men vi har
nå i høst fått i gang et nytt guttelag. Gutter 7 år har begynt treninger nå i høst og starter opp i isbjørnserien i
januar. De to andre lagene vi har er j9 og j11.
Styret/utvalget i håndballen har inneværende år vært Leder: Tore Daarstad og Kasserer/Økonomiansvarlig:
Ann-Merethe Nyberg
J9
Jenter født 2007 har spilt 4er håndball i isbjørnserien med to lag. De er 11 jenter og deltok også i
Isbjørnkøppen i Totenhallen, TotenTeddy cupen i Raufosshallen, Yngres cup Elverum og Starum-cup på
Lena. Lagets trenere har vært Trond Kleiven, Inger Kleiven og Hilde Gran. Lagleder Kathrine Olafsen
J11
Jenter født 2005. De var 7 jenter sesongen 2015/16, nå er de 8 i denne sesongen. De spiller i aktivitesserien
og deltok også på Yngres cup Elverum og Starum cup. Trenere for laget er Hege Holte og Camilla Ensrud.
Lagleder Annette Sommertstad.
J12 (sesongen 2015/16)
Jenter født 2003. De var 10 jenter som spilte i Regionserien. Etter serie-slutt i april valgte alle på dette laget
å gi seg med håndball. De hadde nok litt lite motivasjon til å fortsette etter en tøff sesong i Regionserien,
men de fikk en strålende avslutning med finaleseier i B-sluttspillet på Yngres cup Elverum i april. Dette ble
en minneverdig avslutning for dette laget og foreldrene på tribunen. Trener Elin Nicolaysen og Lagleder
Laila Nedrud.
Starum cup
Under årets Starum cup i august ble vi hedret med pokal for deltakelse i samtlige 45 år denne tradisjonsrike
turneringen har eksistert. Kolbu/KK, Skreia og Lensbygda er klubbene som har deltatt samtlige ganger.
Leder Håndball, Tore Daarstad

Årsberetning for fotball
J9
Vi har hatt en fin sesong med mange kamper. Utenom de vanlige kampene så har jentene vært med på
Reinsvoll, Faaberg, Raufoss og 3x3 turneringen på Lena. På 3x3 stilte vi to lag. Dette er noe jentene ikke har
vært med på før, men en utrolig artig turnering for både jentene, lagledere og foreldre. Vært en fantastisk
jentegjeng å følge denne sesongen , ser stor framgang på alle. Denne sesongen var vi mange foreldre som
ville stille opp sammen som trenere som var veldig positivt for jentene.
Vil takke trenerteamet Roger, Erik, Peder og Tore D for at de har stilt opp i fritiden og gjort jentene enda
bedre i fotball dette året, og alle foreldrene som stiller opp på kamper og heier jentene fram. Super gjeng alle
sammen. Satser på at alle jentene blir også med til neste sesong!
Oppmann Torunn Bøe.

Jenter 11 år
Vi har lagt bak oss en flott sesong med mye bra fotball og ivrige og dyktige jenter. Vi er en jevn tropp med
10 jenter født i 2005 og 2006
I serien har vi spilt 18 kamper i trippel serie og hatt veldig fine resultater. Utenom serien deltok vi på
Reinsvoll-turneringa i juni, Fåberg i august og 3v3 på Lena i oktober.
Vi har trent 2 dager i uka fra april til ut september.
Trenere er Terje Lundby og Marte Fjellby
Tore Daarstad, Lagleder/Oppmann
G/J 7
G/J 7 har denne sesongen spilt femmer fotball som den første og i seriespill med vår/høstsesong, det ble
meldt på to lag da vi er mange spillere. Vi har å vært med på det som er av turneringer som Kolbu/KK deltar
på med høydepunktet som er Faabergturneringen hvor vi i år stilte med 2 lag. Det har vært en sesong med
mye utvikling i forhold til spill, det blir en del nytt å forholde seg til i forhold til plasseringer på banen men
de har tatt overgangen ganske greit synes jeg så det blir spennende å se neste sesong. Årets siste turnering er
romjulscupen på Raufoss der vi skal være med med et lag, nå har det ikke vært trent noe fotball siden
serieslutt men mange har vært i aktivitet med innebandy og håndball så de som skal være med på Raufoss
gleder seg nok til den å få spilt litt fotball igjen. Vil og få takke trenere/oppmenn og ikke minst foreldre som
gjerne stiller opp for oss når noen av de faste oppmenn/trenere må melde forfall og ønsker alle sammen
hjertelig velkommen til ny sesong når den tid kommer.
Frode Prøven
G 08
Det en gjeng med flotte barn fra Kolbu og Montesori skole. Vi varierer mellom 5-14 barn på kamper og
treninger. Vi har fokus på å ha det moro på både trening og kamp. Der alle barna får prøve seg i alle
posisjoner.
I år har vi deltatt på følgende Cup'er
Gran, Fåberg, Raufoss, Lena og Raufoss julecup.
Siden vi er så mange spillere vil vi til neste sesong vurdere å enten stille rene jente og guttelag, eller 2
mixlag.

Fotball gutter født 2006 sesongen 2016
Det har vært totalt 16 gutter som har deltatt. VI har trent to ganger pr uke i tillegg til kamper. Fokus i trening
har vært på å trene basisferdigheter; balanse, koordinasjon, hurtighet, spenst. All trening har vært med mest
mulig med ball, bevegelse og å unngå at ungene står mye i kø.
Det har vært en aktiv gjeng med gutter, som er positive og glade i å sparke fotball, trene og ha det artig. I år
har vi blitt flinkere til å sentre pasninger, løfte blikket og finne medspiller. Kort sagt bedre til å spille
sammen som et lag . Vi har 8 - 9 gutter som rullerer på hvem som er keeper og ellers må alle prøve seg på
ulike spilleplasser.
Av turneringer har vi deltatt på Gran, Reinsvoll, Fåberg og 3X3 turneringen på Lena. Vi stille også med lag i
årets romjulscup sammen med 2005 gutter.
Trener og oppmann har i år bestått av:
Siv Anett Holmen, Bjørn Roar Løkken, Merete Narum, Nikolai Smestad, Ronny Molstadkroken, Anna
Lindblad og Johan Narum.
Takker til alle som har stilt opp for denne fantastisks gjengen av ivrige gutter.

Årsberetning Langrennsutvalget
2016 ble et år preget av preget av mye aktivitet tross betydelige utskiftninger, samt utfordringer når det
gjelder vær- og føreforhold. Det ble en kort vinter- og vårsesong der mye av treningsaktiviteten ble flyttet
vekk fra KK-plassen pga. løypeforholdene. Kjøreavstand til alternative arenaer førte til noe redusert
deltakelse. Av større betydning er utfordringene når det gjelder differensiering, spesielt i åsløypene.
Langrennsutvalget har bestått av Gunlaug Narum, Tor Martin Stensrud, Ole Christian Kvikstad, Merete
Narum, Eskil Busch og Lars Ove Wangensteen Berge. Vi har i 2016 store utfordringer med å rekruttere flere
nye medlemmer og har vært 4 færre enn tidligere år. Maren Sofie Røise har mot slutten av året sagt seg
villig og blir med i fortsettelsen. Viktige ansvarsområder som sportslig leder, økonomiansvarlig,
arrangementsansvarlig og web-ansvarlig/sekretær har stått, og står fortsatt, ubesatt. I fortsettelsen vil dette
kunne føre til at ambisjonsnivået reduseres. Hovedvekten har vært lagt på ha tilstrekkelig og engasjert
trenerkapasitet og inspirerende treningsaktivitet ukentlig og på samlinger. Skitinget vedtok i juni
”Skipolitisk dokument 2016 – 2020” og å innføre Skiforbundets utviklingsmodell (SUM-modellen). Dette
har ført til at vi som klubb, utvalg, trenere og ledere må tenke og handle noe annerledes en det tradisjonelt
har blitt gjort. Takket være klubbutviklingsprosessen i KK(2013) og innføringen av ny sportsplan er vi på
flere plan allerede godt i gang. Langrennsgruppas initiativ og involvering i KK`s felles basistrening er et
godt bevis på en god start. Samtlige trenere og ledere fikk tilbud om gratis kurs i SUM-modellen på
Beitostølen i september der de fleste trenerne og halve langrennsutvalget deltok. Det har blitt gjennomført
månedlige utvalgsmøter unntatt mai, juli og desember. I 2016 ble det gjennomført 6 klubbrenn inkl.
Klubbmesterskapet som også i år måtte flyttes til Storbrenna. Det har vært ca. 150 deltagere som har
gjennomført ett eller flere renn. For sesongen 2016/17 har vi 4 treningsgrupper. Skileikgruppa:født 2009.
Gruppe A: født 2007 og 2008. Gruppe B: født 2005 og 2006 og Gruppe C: født 2004 og eldre. I praksis har
gruppe C bestått av 1 født i 2003 og resten født i 2004. Klubben har to aktive eldre utøvere som
gjennomfører sitt eget opplegg, i regi av Håkon Kvam, Regionsprosjektet under Gjøvik- og Toten Langrenn
og i samarbeid med Raufoss IL, langrenn. Skileikgruppa har hatt 6 utøvere. Gruppe A har hatt 10 utøvere,
gruppe B har hatt 12 utøvere og gruppe C har hatt 8 utøvere. 57 løpere deltok i årets klubbmesterskap og det
ble kåret 8 klubbmestere. Arrangementet ble avsluttet med grilling, bålkos og lek på ski.
rets

-renn ble avlyst pga. snømangel.

Trening :
Trenere i 2016 har vært: Knut Bergum, Eskil Busch, Tore Ensrud, Erik ran rond rønnerud nne
athrine eggheim ans ristian uuse åkon vam amilla Myrvold ohan arum ars elge
urulund arum Merethe arum Unni Slåtsveen og rode . Syvertsen.
Gruppe C har hatt kontinuerlig treningstilbud gjennom hele året med tilbud om søndagstreninger fra april til
oktober. Disse øktene har også vært åpne for de ivrigste fra de yngre gruppene samt foreldre som vil være
med. Treningsøktene har variert mellom sykkel og løping i skog og mark. De fleste har også deltatt på
basistreningsøktene som fotball har hatt ansvaret for i sommerhalvåret og langrenn fra uke 41 da skitrening
også startet for alle grupper. Gruppe A har en trening i uka, Gruppe B har to treninger i uka og Gruppe C har
tre treningsøkter i uka. Dette inkluderer basistreningsøkten. Større deltakelse på basistreningsøktene da
tilbudet inkluderer de øvrige sportslige tilbudene klubben har.Yngre utøvere ivaretas av idrettsskolen som
forøvrig samarbeider med skileikgruppa om deres tilbud.
åvard vam fikk også i år en meget god sesong og gjentok bragden fra i fjor og ble kretsmester. enne
gangen i klasse gutter 1 år i klassisk klassisk enkeltstart og i fristil fellesstart. fristil kom sprint han på
plassen bak Simen Sethne som tok M-sølv. åvard vant også Ungdomsbirken, Gålå Cup og Tour de
Hedmarken.
et er imidlertid flere gode utøvere i vår langrennsgruppe og nedenfor følger resultatene fra de største og
viktigste rennene i sesongen:

KM Oppland skikrets
G13: Karsten Grønnerud nr. 13 klassisk og nr. 8 fristil.
1
åvard vam nr.1 i fristil, nr. 1 i klassisk og nr. i sprint, Simen Sethne nr. 3 i fristil, nr. 2 i klassisk og
nr. 2 i sprint.

Ungdommens Holmenkollrenn
G13: Karsten Grønnerud nr. 86 i klassisk og nr. 88 i fristil.

Ungdomsstafetten:
Håvard Kvam gikk en knallsterk 2. etappe på Oppland Skikrets 1. lag, som endte på 6. plass i den TVoverførte Ungdomsstafetten under Holmenkollen Skifestival.

Hovedlandsrennet
Håvard Kvam nr. 8 i klassisk og nr. 7 i fristil(Sprint), Simen Sethne nr. 28 i klassisk og nr. 8 i fristil(Sprint).
I tillegg tok Håvard Kvam sølv med Oppland skikrets 1. lag, og Simen Sethne 22. plass på Oppland Skikrets
3. lag på stafetten.

Ungdomsbirken
10 deltakere representerte KK og Håvard Kvam vant G15.
Håvard tok også sammenlagtseieren i Ungdomstrippelen for 2. år på rad, etter å også ha prestert helt i toppen
på Ungdomsbirken løp (juni) og i Ungdomsbirken sykkel (august).

Krets- og regionsrenn
Fler fra gruppe B og C har deltatt i ulike krets og regionsrenn.

Høsten familiesamling på Ruten fjellstue, 20. – 22. November 2015 ble avlyst pga. snømangel. Det ble
bestemt at det heller skulle arrangeres en familiesamling ifbm. sesongavslutningen på Gålå 1. – 3. April
2016. Denne ble gjennomført med noe begrenset deltakelse.
Inneværende sesongs Familiesamling bla gjennomført 18. november til 20. november 2016 på Gålå og
Wadahl hotell. 45 deltakere inkludert 4 gjester fra Raufoss deltok. På programmet stod trening, frilek, quiz
og sosialt samvær. Det er udelt positive tilbakemeldinger på både skiaktiviteter, hotell og mat. Det er derfor
allerede reservert tilsvarende for neste sesong på samme plass til samme tid.
14. november arrangerte vi, i sammen med skigruppa i Kolbu IL byttedag ved Kolbu skole. Mange benyttet
anledningen til å kvitte seg med, eller anskaffe, brukt ski- og vintersportsutstyr. Vi går for at dette blir en
tradisjon og planlegger tilsvarende samme tid neste år.

Avslutning:
1 . april ble det arrangert skiavslutning med premieutdeling på und grendehus. radisjonen tro startet
arrangementet med lysbilder fra årets sesong satt sammen av or Martin Stensrud. Premieutdelingen i år ble
foretatt av klubbens fremste representanter, og forbilder for våre unge aktive, Simen Sethne og Håvard
Kvam. Etter premieutdelingen var det servering loddsalg og trekning. De fleste som har deltatt i ett eller fler
av klubbens tilbud gjennom vinteren tok del i seansen.
Vandrepokalen var det flere løpere som kjempet om også i år. Vandrepokalen må tildeles tre ganger før den
beholdes til odel og eie og tildeles den utøveren som både kan vise til sportslig framgang sportslige
resultater deltakelse på klubbens treninger turer og andre arrangementer. tillegg må vedkommende vise
god sportsånd samt framstå med god oppførsel og holdninger i forbindelse med klubbens arrangementer og
under representasjon av klubben. ort fortalt fremstå som et positivt forbilde for klubbens øvrige utøvere.
rets suverene vinner ble åvard vam. Vi gratulerer!
21. april ble alle utøvere som har deltatt på klubbens treninger invitert til en sosial sammenkomst med to
runder bo ling pi a og brus på jøvik.

Vi vil takke alle som med sine små og store bidrag gjør at barn, ungdom og voksne i Kolbu har et variert og
godt aktivitetstilbud i vårt nærområde på vintertid. En spesiell takk til dere få som bruker det meste av deres
fritid til glede og inspirasjon for de mange. Enten de gjelder den gode og lekbetonte aktiviteten for våre
fleste aktive, de kalde lange dagene på et av de utallige skirenn eller de endeløse turene i maskin eller på
scooter for at vi alle skal kunne glede oss over trikkeskinner,OL-standard, eller den flotte naturopplevelsen,
her hos oss. En takk til de som deltar med ski på beina - små og store. Vi må også takke våre sponsorer,
grunneiere, sjåfører og bidragsytere som er med å gjøre dette mulig. Vi håper å kunne fortsette. For å få til
det ar vi gjensidig avhengig av hverandre. Klarer vi å nå fram med effektene og betydningen av dette vil vi
kunne se lyst på framtiden – og det vil vi.

Et riktig godt nytt år.
Langrennsutvalget v/Lars Ove W. Berge

Årsberetning for barneidrettsgruppa 2016
Mange barn har vært aktive i sesongen som har gått, og denne påbegynte sesongen for 2016/2017. Forrige
sesong var det ca. 50 barn med, det samme for den påbegynte sesongen.
Aktivitetene som idrettskolen tilbyr skal være lystbetonte og være preget av lek, samtidig som vi har fokus
på å utvikle de motoriske ferdighetene til barna. Idrettsskolen legger opp til mange ulike aktiviteter ute og
inne bl.a. lek i sal, turn, ballaktiviteter, ski, skøyter, innebandy, klatring.
På den yngste gruppa er målet at barna skal føle seg trygge og få en positiv opplevelse av fysisk aktivitet.
Det er viktig for barna at de møter de samme voksne hver gang og at det har en fast oppstart og en fast
avslutning.
Den eldste gruppa kan være klare for noen flere utfordringer og møter litt andre aktiviteter.
Langrennsgruppa arrangerte klubbrenn vinteren 2016 dette som en del av aktivitetene idrettsskolen tilbyr.
Det ble noen renn som ble avlyst, det ble da etter hvert aktuelt å ha alternative aktiviteter med idrettsskolen.

Vannaktiviteten for idrettsskolen har de senere årene begrenset seg til en tur på Totenbadet, dette ble også
arrangert på tampen av vårsesongen. KK har betalt inngang og pizza for deltagerne på idrettsskolen. Dette
har vært en positiv opplevelse for barna og et godt alternativ til bassengtening (som har vært en utfordring i
forhold til sikkerhet og bassengleie).
Sesongen ble avsluttet på Tallodden med orientering, grilling av pølser, utdeling av diplomer og premier, lek
og sosialt samvær.
Inneværende sesong startet opp etter høstferien i uke 41 på henholdsvis Lund og KK-plassen.
Den eldste gruppa (gruppe B) med barn født 2009-2010 har holdt til på KK-plassen med ca. 15 barn.
Trenere her har vært Anne Lynne Degvold, Vegard Paulseth og Kristin Bekkelund. De møtte på noen
utfordringer i høst da de ventet på at salen skulle bli ferdig, men de tok utfordringene som møtte de på strak
arm og løste det på en utmerket måte.
Den yngste gruppa (gruppa A) med barn født 2010-2011 har holdt til på Lund. Her har det vært med rundt
30 barn og aktivitetsnivået har vært høyt. Trenere her har vært Heidi Degvold, Silje Ødemark og Ane Dyste
Dewisme.
Siste trening før jul var begge gruppene med på en felles nissemarsj på KK-plassen. Her ble det delt ut ca.
50 nissemedaljer til barna. Saft, mandariner og pepperkaker ble også servert.
Avslutningsvis vil jeg takke alle trenere og andre som har bidratt til at barna våre har et aktivitetstilbud her i
Kolbukameratene.
Vi trenger flere trenere så ta gjerne kontakt om det skulle være av interesse.

10.01.2017
Leder for barneidrettsgruppa i IL Kolbukameratene
Ane Dyste Dewisme

Klatregruppa.
2016 har vært et oppstart-år for oss i klatregruppa. Dette er første året vi har prøvd oss fram med organisert
aktivitet, og vi har gjort oss erfaringer underveis. Interessen for å prøve seg i klatreveggen har vært stor. I
september gjennomførte vi Klatringens dag i forbindelse med et arrangement på KK, og ca 40 voksne og
barn prøvde seg i klatreveggen.
Våren 2016 startet vi med jevnlig klubb-klatring i klatreveggen på KK-plassen. Mange har møtt opp for å
prøve seg i klatreveggen, og på det meste har det vært 15- 20 stykker innom klatreveggen på en kveld.
Tilbudet på våren var såpass populært at vi startet opp igjen med ukentlige treninger i høst-halvåret. Det har
etterhvert blitt en en fast gruppe på 8-10 barn/ungdommer som har "kloret" seg fast utover høsten. Med en
ute-vegg, kan det fort bli både kaldt og vått å drive aktivitet. Men værgudene har vært snille med oss dette
året, og gjort det mulig å klatre ute til langt utpå høsten.
Flere har i løpet av året funnet ut at de ønsket å satse på klatring som sin idrett. For å kunne opprettholde
jevnlig aktivitet for denne gruppa, har vi derfor vært i kontakt med Gjøvik klatreklubb. Vi har gjort avtale
om at vi kan delta på deres trenings-kvelder i Fjellhallen denne vinteren. Klatregruppa til KK har også
arrangert egne felles- turer til Gjøvik Fjellhall for å klatre. Dette har både vært utviklende, inspirerende og
ikke minst veldig sosialt for både voksne og barn/ungdommer.

I november skrev fem av våre medlemmer historie. De deltok da i Østlandscup på Lillehammer. Dette er en
uhøytidelig klatrekonkurranse med fokus på mestring og klatreglede for barn/ungdom i alderen 6- 16 år.
Jentene representerte klubben på en god måte, og viste god sportsånd. Deltagelsen ga også inspriasjon til å
utvikle seg videre som klatrer. Målet er at flest mulig av våre klatrere deltar på de resterende rundene i
Østlandscup våren 2017.
En utfordring for klatring, er behovet for stor voksen-tetthet. For å kunne klatre må man ha med seg en
person som kan sikre, og det stilles krav om Brattkort- kompetanse fra Norges Klatreforbund. Det har kun
vært tre personer i klatrestyret som har hatt Brattkort, så vi har derfor vært sårbare. På senhøsten
gjennomførte vi sikkerhetskurs for 7 av våre deltagere og deres foreldre. To av disse har på nåværende
tidspunkt bestått Brattkort- prøven. Målet er at vi etterhvert kan kurse flere personer, slik at de kan ta
Brattkort. Vi har også erfart at ferdighetsnivået til våre klatrere har utviklet seg raskt. For at vi skal kunne gi
deltagerne våre et godt tilbud hvor de har muligheter for å utvikle seg videre, ser vi at klatregruppa også
trenger personer som har instruktør-utdanning. Norges Klatreforbund tilbyr jevnlig kursing, og vi tenker at
det er avgjørende at vi i løpet av 2017 kan øke vår kompetanse innad i gruppa.
Vi håper selvsagt å få rekruttert flere deltagere til klatring. Men slik situasjonen har vært dette året, tenker vi
det har vært lurt at gruppa ikke har vokst altfor fort. En aktuell målgruppe for videre rekruttering, er
idrettsskolen for de yngste i Kolbukameratene. De har lagt inn klatring som en del av sitt aktivitetstilbud
denne høsten.
Oppsummeringvis ønsker vi å fremheve at vi tenker klatregruppa har vært med på å bidra til å oppfylle
Kolbukameratenes visjon om å tilby bredde-aktivitet for hele bygda. Vi er glade for at vi har klart å nå
barn/ungdom som ikke deltar på andre aktiviteter i regi klubben. Vi har også rekruttert en utøver med
nedsatt funksjonsevne. Vi ser at klatring er en aktivitet som fenger barn og voksne i alle aldre.
Klatregruppa v/ Lene Slettum

Innebandy 2016
Det ble gjort et forsøk på å skape litt aktivitet i Innebandygruppa igjen høsten 2016. Vi stilte med
instruktører og utstyr på aktivitetsdagen på KK-plasse, der var det mange unger innom som viste interesse.
Dette førte til at vi startet opp med treninger etter høstferien, de fleste som møtte der ønsket også å spille
håndball, som igjen førte til at vi etablerte et samarbeid med Håndballgruppa. Dette så ungene skulle slippe
å ta et valg i en alder av 6-8 år om hvilken idrett de skulle prioritere.
Det har vært innom mellom 12-15 unger iløpet av høsten og 10. desember reiste 6 av ungene til Neshallen
på Stavsjø for å spille sine første innebandykamper. Vi har planlagt å delta på noen minirunder på Gjøvik i
februar.
Innebandygruppa ønsker gjerne å skape mer aktivitet bland barn, ungdom og voksne i 2017, ta kontakt om
det er interesse for å skape en fartsfylt, sosial, uhøytidelig treningsarena.
For Innebandygruppa
Ole Bjørn Sveum, Amund Degvold og Linn Edvardsen Degvold

