
 
 
 

 
Årsmøte for sesong 2019 

Onsdag 27. mai 2020 kl. 18.00 på Klubbhuset 

 
Saksliste: 
1. Godkjenne de stemmeberettigede 
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 
3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
4. Behandle fotballgruppas årsmelding/rapporter 
5. Behandle regnskap 
6. Fastsette medlems- og treningskontingenter 
7. Vedta Kragerø IF Fotballs budsjett 
8. Valg 

a) Nestleder 
b) Styremedlemmer  
c) 2 varamedlemmer 
d) 2 interne revisorer 
e) Ny valgkomité  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sak 4: Fotballgruppas årsmeldinger/rapporter 
 
Styrets årsrapport 2019 
Kragerø fotball er en breddeidrettsklubb. Det skal være plass til alle som ønsker å være med 
for å ha det hyggelig, men det skal også være tilrettelagt for at spillere med ambisjoner skal 
kunne utvikle seg til å bli gode fotballspillere. At stadion stort dette har vært et yrende liv hele 
uka nesten hele året er et sikkert tegn på at vi har lykkes med det første. Resultater på banen i 
serie og cuper viser at vi langt på vei lykkes med det siste også. Både på dame og herresiden, 
har vi unge som vekker interesse fra klubber med ambisjoner på nasjonalt toppnivå. Gutter 16 
vant DanaCup i en finale som ble TV-sendt i ren landskampstil, med nasjonalsang og danske 
kommentatorer. Filip Rønning Jørgensen som ledet laget til seier har siden skrevet 
proffkontrakt med ODD. Ella Isaksen Opkvitne har i løpet av året debutert med debut på J15-
landslaget og mottatt pris for årets unge spiller fra Telemark fotballkrets. 
  
Det er mange andre som har tatt store steg i året som gikk.  Selv om gjerne skulle beholdt alle 
spillere i klubben, vet vi at det ikke alltid er mulig, og gleder oss på vegne av alle som for 
anledning til å følge drømmen. Æren for dette har selvsagt spilleren selv, men også alle dem 
som stiller med tiden, oppmerksomheten og kompetansen sin. På treningsfeltet, i kiosken, på 
dugnader og som sjåfører og heiagjeng, har vi med oss veldig mange frivillige som gjør en 
innsats for klubb og spillere det ikke er mulig å verdsette nok. På vegne av klubben vil jeg gi 
hver og en av dere en stor takk. Siden å klappe dere alle på skuldra, ville tatt en hel dag, ber 
jeg dere om å stoppe opp, og være litt stolte av det vi oppnådd sammen.  
 
Vi har i året som har gått kunnet ta et hvileskjær med tanke på store investeringer. Vi har over 
de siste årene fått på plass en veldig flott anlegg, med plass til at mange aktiviteter foregår 
samtidig. At dette har blitt et så flott sted å samles, må vi dele æren for med hovedforening, 
banemann og ildsjeler i friidretten for. Jeg ønsker å rette å rette en stor takk til Reidar 
Skoglund, Stein Lundgren og ikke minst Ørnulf Klausen for utrettelig innsats. Et idrettsanlegg 
av slik storartet kvalitet er helt sentralt i rekrutteringsarbeidet. 
 
Å drive en klubb med så stor grad av profesjonalitet i alle ledd har etter hvert blitt vanskelig 
basert på frivillig innsats. I 2019 har vi fått med oss Per Apelseth som daglig leder og Nelly 
Laursen som økonomiansvarlig. Disse ansettelsene er for å sikre at alt som må utføres i 
klubben blir gjort, samtidig som Kragerø fotball forblir i en rolle i byen som den største 
leverandøren av idrettskultur og sentral aktør i sponsormarkedet. Det som presteres på 
banene, må vi profileres på og markedsføre. 
 
Dette årsmøtet er som kjent svært forsinket på grunn av den globale pandemien som har 
preget alt og alle i lengre tid. Dette har lagt fotballen på hylla i det som skulle være 
sesongstart. For mange av de yngste skulle dette kanskje også bli deres debut som KIF-
spillere. I skrivende stund har mange av restriksjonene blitt lettet, slik at det igjen går an å 
samles til trening. Vi skal gjenåpne fotballen og ønske gamle og nye spillere velkommen på 
stadion. De siste månedene har vist oss at det går an å leve også uten fotball. Men det er ikke 
noe liv å snakke om. 
 
Petter Langlo 
styreleder 
 
 



Sportslig Utvalg 2019 

Sportslig utvalg har i 2019 bestått av Bjørn Østland (leder) Stig Isaksen, Trond Nøstvold Tou, 
og Per Rune Smedstad. Ole Walter og Espen takket for seg sommeren 2019. 

Alle medlemmer i sportslig utvalg er i tillegg trenere for hvert sitt lag, på forskjellige nivåer. 
De har vært med i mange år og kjenner klubben og de gjøremål som trengs for at det 
grunnleggende ting er på plass.   

Det har ikke vært jevnlige møter, men vi har benyttet messenger som diskusjonskanal når 
det har oppstått spørsmål. Medlemmer i utvalg har ellers stor kjennskap både til klubben og 
andre, så mener jeg at dette utvalget har fungert bra. 

I 2019 har vi fått kunstgress på sidebanen hvor vi har fått en 7erbane og en 5erbane som har 
bidratt til at kapasiteten og kvaliteten på treningsfasiliteten er forbedret, og vil være med på 
å hjelpe på det sportslige tilbudet 

Kragerø fotball hadde før høstsesongen store utfordringer rundt G16 da flere av spillerne 
byttet klubb siden de var kommet inn på TTG i Skien. Vi har tidligere hatt som praksis at 
spillerne skal fullføre høstsesongen selv om de går på skole i Skien. Dette skapte utfordringer 
hvor vi måtte vurdere om vi skulle trekke laget fra interkretsserie på høsten. Men vi fikk låne 
keeper av Stathelle og vi kom i mål med en godkjent 6. plass i interkrets G 16. Med fullt lag 
fra vårsesongen ville vi hatt gode muligheter for å vinne Interkrets og ta kretsmesterskapet.  

Når spillere er ferdig med videregående og flytter enten på grunn av utdannelse eller jobb, 
får vi som klubb gjort lite med. Men det er klart at dette er noe som setter en begrensing det 
ambisjonsnivået vi har kunnet ha på Senior lag. Når det gjelder rekruttering og beholde 
spillere, så er det en dugnad for hele klubben. Vi i SU skal jobbe for at spillere får de 
sportslige utfordringer blir så bra det lar seg gjøre, men det vil jo være opp til de rundt laget 
å gjøre det på en måte som gjør at spillere syntes dette er gøy og vil fortsette. 

 

Sportslig 

Det har vært stor aktivitet og gode resultater både i serie og cuper. De resultatene Kragerø 
fotball har hatt over tid på ungdomstrinnet har blitt lagt merke til utover Telemark – 
Resultatene kommer av gode og dedikerte trenere, samt selvfølgelig noen spillere som er 
spesielt gode 

 

Ungdomstrinnet 

På jentesiden vil jeg her fremheve spesielt – J15 og J17. Sistnevnte lag kjempet om 
interkretstittelen og kom på 2. plass til slutt, mens J15 vant Interkretsserien. Begge lagene 
ble dermed kretsmestere i Telemark. 

Det var 11 jenter på kretslag/sone fordelt over flere årsklasser, og 2 av disse har vært på 
landsdelssamling. 

På guttesiden vil jeg her fremheve G 16 som vant Dana cup. 



På guttesiden har det også vært flere på kretslag/sone fordelt over flere årsklasser. 

 

Barnetrinnet 

Dette trinnet fungerer også veldig fint, det er flinke og dedikerte foreldre som står på. Noen 
kull er større en andre og det er noen hull i årsklasser vi må være oppmerksomme på. Dette 
trinnet er viktig for at vi i fremtiden skal kunne fortsette med så gode resultater på 
ungdomstrinnet som vi har hatt. Det er viktig at klubben er med på å legge ting til rette slik 
at både voksne og ikke minst barna føler seg ivaretatt på en slik måte at de trives og blir i 
klubben lenge. 

 

A- og Junior lag 

I 2019 sesongen var ambisjonen for A-laget å rykke opp til 5. divisjon og vi fikk tilgang på to 
erfarne spillere som skulle styrke stallen. Dessverre nådde vi ikke helt opp, men endte på en 
3. plass. Vi har spilt med et forholdsvis ungt lag hvor mange var juniorspillere. 

Ellers så kan det nevnes at juniorlaget vant 1. divisjon i Telemark. Juniorlaget kom også til 
finalen i OBOS cup, men tapte for Ørn Horten. 

 

Med sportslig hilsen 

Bjørn Østland 

Sportslig leder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Årsrapport 2019 - KIF Fotball JENTER 07 
 
Treninger og sesongforberedelser: 
Jentelaget har hatt en ukentlig trening 1 time i vårsesongen, og 2 treninger i uka i 
høstsesongen. Fra oktober har en av treningene foregått innendørs. Fra november kun 1 
innendørstrening i uka.  
 
Kamper:  
Det har blitt spilt kamper arrangert av kretsen, jentelaget har stilt med to lag i serien. Det har 
ikke vært faste lag – spillerne har rullert. I tillegg har laget deltatt på 2 cuper: Fossum cup 
(innendørscup, januar 2019) og Gumpen Autocup (mai 2019).  
 
Sosial sammenkomst: 
Laget er usedvanlig sosiale og glade i en fest, derfor har vi arrangert diverse:  

- Sommeravslutning med kamp foreldre mot barn på stadion og grill i hagen til Line og 
Glenn (14. juni 2019) 

- Hyttetur til Gautefall med overnatting (27.-28. september 2019) 
- Halloween-fest i fotballbua (31. oktober) 
- Bading etter innetrening (12.november) 

 
Spillere som har deltatt på trening og kamper:  
Det er ca 16 spillere på laget og de har deltatt på de fleste tirsdags-treningene. Det varierer 
fortsatt litt på stabiliteten i gruppa. Det har fungert fint med å stille to lag i serien, mer 
spilletid til alle. 
 
Disse spillerne har deltatt i løpet av året:   
 
Milli Johansen Eikhaugen, Emilie Frydendal Baugstø, Marie Sandberg Jørgensen, Live 
Skauen Anderssen, Eira Aatangen Bottolfs, Adele Solum Tou, Victoria Garstad Husabø, 
Adelia  Ørbeck Nilssen, Emely Minde Kornerud (sluttet høst), Melina Minde Kornerud 
(sluttet høst), Lisa Sandberg Jørgensen, Marta Hasseleid, Alma Ellegård, Hedda Skoglund, 
Nikola Reczuch, Lucia Bradford 
 
 
Treners oppsummering av sesongen: 
God sesong med stor forbedring av spilleforståelse og deltakelse fra hele gruppa. De trener 
ikke lenger i bingen og er ikke lenger avhengig av vant. Jentene vinner litt færre kamper enn 
de taper, men spillegleden er fortsatt stor.  
 
Foreldregruppa er særlig god og stiller opp hele tiden. Det gjør det lett å reise på kamper og 
arrangere gøye ting rundt laget. Helt topp! 
 
Lagets støtteapparat: 
Hovedtrener:     Espen Jørgensen 
Assistenttrener:   Glenn Johannessen 
Lagleder:    Torill Sandberg 
Økonomi- og kioskansvarlig:  Benedicte Baugstø 
Sosialansvarlig:    Stina Aatangen 
 



Årsrapport 2019 - KIF Fotball J11 
 
Treninger og sesongforberedelser: 
Vi har trent ute to ganger i uka fra begynnelsen på januar. Spilte Fossum cup i februar, og cup 
på Heistad i forbindelse med seriestart i april. 
 
Kamper:  
Lagene har vært delt inn i to sjuerlag: Sort og Gul, hvor en eller to spillere fra det ene laget på 
rundgang har hospitert med det andre. Veldig mange av jentene deltok på Sommarland cup i 
Bø i juni. I høst testet jentene seg med å spille cup mot ett år eldre jenter (12-åringer) i 
Arendal, noe som gikk veldig bra. 
 
Sosial sammenkomst: 
Vi spilte minigolf og fotballgolf på Kragerø Resort i september. Rekker ikke sesongavslutning 
før jul, så den må vi ta på nyåret. 
 
Spillere som har deltatt på trening og kamper:  
Thea Baugstø Lier, Elsa Øverland Sandvik, Juni Wullum Ellefsen, Linnea Kristine Trohaug, 
Celine Laursen Bertelsen, Tuva Grønåsen, Eilin Bruksås, Nora Tolnæs Endresen, Rikke Eline 
Skauen Olsen, Anine Eilertsen Gundersen, Alma Sundbø Brekka, Ella Solum Tou, Debora 
Michele Welday, Shahla Azami, Fartun Abdullahi Noor, Farideh Moradi, Laura Sofia 
Tolnæs, Roksana Regina Siakala (sluttet etter sommeren), Ranim Hasan Alhussein, Astrid 
Samuelsen Moe, Maya Josephine Jurgens og Ronja Jensen Jonskaas. 
 
Treners oppsummering av sesongen: 
Dette er en veldig stor og interessert gjeng med mange flinke fotballspillere, noe som også 
vises under kampene. Det har vært en glimrende sesong for begge lag, og etter at vi fikk to 
nye spillere i høst, er vi nå 20 jenter totalt. Riktignok fordelt på to årskull (2008 og 2009), 
men dette er per nå klubbens største gjeng med jenter. Vi har hatt litt utskiftning i 
trenerteamet, etter at Linda Elin Øren Wullum ga seg som trener før sommerferien. Hun har 
gjort en kjempeinnsats gjennom mange år med disse jentene, takk til Linda for det! Ettersom 
Lindas mann Frode ga seg som trener for G16 i sommer, så var vi kjappe med å få han inn i 
trenerteamet for J11. Neste sesong stiller vi med to nierlag i J12-serien, hvor alle spillerne vil 
rullere på hvem som spiller med hverandre. Jentene skal trene sammen med 2007-jentene, og 
vi startet allerede før jul med treninger for denne treningsgruppen. 
 
Lagets støtteapparat: 
Hovedtrener:    Trond Nøstvold Tou, Frank Skauen, Frode Ellefsen (fra høsten) 
Assistenttrener:  Linda Elin Øren Wullum (fram til sommeren) 
Lagleder:   Linda Elin Øren Wullum og Ketil Lier 
Økonomiansvarlig:  Ketil Lier, med god hjelp fra Birte Tolnæs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Årsrapport 2019 - KIF Fotball J12 
 
Treninger og sesongforberedelser: 
J12 har trent sammen med J13 hele sesongen, men stilte med eget sjuerlag i serien. J12-
jentene hadde obligatorisk trening to ganger i uken, og frivillig trening søndager. Var på cup 
på Heistad før seriestart, hvor det ble to seier og to tap. 
 
Kamper:  
Har fått et solid løft, etter en del sesonger med magre resultater. Vant fem, spilte en uavgjort 
og tapte to i vår. 
Deltok i Sommarland cup sammen med J13, med et lag som besto av spillere fra begge lag. 
Avsluttet høstsesongen med å slå Herkules for første gang, med hele 7-1, og 7-0-seier mot 
Bamble. 
 
Sosial sammenkomst: 
Sesongavslutning med pizza og disko på klubbhuset sammen med G12. 
 
Spillere som har deltatt på trening og kamper:  
Selma Malvinsdottir Nekkøy, Bella Løvstad Solberg, Asmayt Foto Berhane, Ellahe 
Qazezadah, Oda Bjørnsen, Vanessa Monique Bye, Emilie Bakken Riser, Denait Beraki, 
Haleema Samim (flyttet i vinter), Camilla Hoxmark Simonsen (sluttet etter sommeren), 
Shaimaa Younes Alhassan Almohamad. 
 
Treners oppsummering av sesongen: 
Målet for sesongen har vært å holde i gang et eget lag for 2007-jentene. Det har vi greid med 
god hjelp fra 2008-jentene. Trond Nøstvold Tou hadde laget i kamp i vår, men siden det ble 
for travelt å lede tre lag i kamper, så måtte noe gjøres før høstsesongen. Dermed tok Didrik 
Bakken de fleste bortekampene, mens J17-jentene Vilde Isaksen Opkvitne, Razita Tsugajeva, 
Esther Isaksen Fluer, Elise Isaksen Fluer tok seg av de fleste hjemmekampene. Frode Ellefsen 
har også vært til god hjelp her, slik at vi klarte å gjennomføre sesongen med et eget 2007-lag.  
 
Lagets støtteapparat: 
Hovedtrener:    Trond Nøstvold Tou 
Assistenttrener: Besir Avdic, Vilde Isaksen Opkvitne, Razita Tsugajeva, Esther 

Isaksen Fluer, Elise Isaksen Fluer, Didrik Bakken, Frode 
Ellefsen 

Lagleder:   Hildur Magnusdottir 
Økonomiansvarlig:  Sølvi Nygaard og Håvard Solberg. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Årsrapport 2019 - KIF Fotball J13 
 
Treninger og sesongforberedelser: 
Vi har hatt tre treninger i uka sesongen gjennom, sammen med J12. Noen søndagstreninger 
har blitt avlyst grunnet dårlig oppmøte. Vi var på cup i Fix Arena i Tønsberg (innendørs 
kunstgress) og Nordstrand Cup i Oslo, i tillegg til at vi spilte i vinterserien. 
 
Kamper:  
Første møte med nierfotballen for disse jentene var en cup på innendørs kunstgress i Fix 
Arena i februar. Her ble det to 0-5-tap, samt en uavgjort mot Eik Tønsberg. 
Vi spilte tre kamper i vinterserien, hvor det ble tre ganske klare tap. Blant annet mot Stathelle, 
som senere ble kretsmester i suveren stil. 
Vi hadde en meget vellykket sosial tur på Nordstrand cup i Oslo, med overnatting på 
klubbhuset til Nordstrand. Sportslig så ble det med en uavgjort mot Skeid, og tap i de andre 
kampene.  
Både cupene og vinterserien ga oss nyttig kamptrening inn mot seriestarten mot Sannidal, 
hvor det ble 3-1-seier. Jentene spilte i 2. divisjon i vår, hvor vi havnet på sjuendeplass av ti 
lag, med åtte poeng. Den beste enkeltkampen var nok 3-1-seieren borte mot Skarphedin 2, og 
0-1-tapet mot Seljord, som rykka opp til 1. divisjon. 
Vi spilte Sommarland cup i Bø i juni. Her var alle kampene jevne, men vi klarte ikke å vippe 
de til vår fordel før vi møtte ubeseirede Nesodden i siste kamp. De hadde nok regnet med en 
enkel seier, men istedenfor ble det 2-1-seier til oss. Det var for øvrig de to første målene de 
slapp inn i cupen. 
I høst var det mange jevne kamper, hvor vi var litt uheldige i starten av høsten. De tre siste 
kampene viste jentene seg fra en meget god side, med 2-1-seier mot Fossum (som vant 
høstens 2. divisjon), 0-0 borte mot Storm 2, før de snudde 0-3 til 4-3 hjemme mot Urædd 2. 
Vi plukket ti poeng på åtte kamper i høst, og kom igjen på sjuendeplass, denne gang blant ni 
lag. At det kun var seks poeng opp til Fossum på toppen på tabellen, sier noe om hvor jevn 
denne divisjonen var.  
 
Sosial sammenkomst: 
Fin tur på cup på Nordstrand, hvor jentene hadde en kreativ kveld med masse sprell på 
lørdagen, uten mobiltelefoner. Vi har ikke hatt sesongavslutning, men tar den på nyåret. 
 
Kamper/mål/assist (serie, cuper og treningskamper): 
Linnea Sprakehaug Østland   37/10/6 
Mathea Solum Tou    37/6/10 
Leah Iselin Tønnesland   36/0/0 
Hannah Lønne Lundgren   36/1/0 
Aurora Blankenberg Riise   33/2/0 
Selma Avdic     33/1/1 
Stine Marie Fjeld-Gundersen   30/0/3 
Bella Løvstad Solberg (J12)   26/3/1 
Vanessa Monique Bye (J12)   20/1/0 
Ranim Haj Ahmad    19/5/2 
Oda Bjørnsen (J12)    18/1/0 
Ella Solum Tou (J11)    15/0/0 



Asmayt Foto Berhane (J12)   14/0/0 
Selma Malvinsdottir Nekkøy (J12)  12/0/0 
Emilie Bakken Riser (J12)   11/0/0 
Juni Wullum Ellefsen (J11)   11/2/0 
Telma Salvesen Heimdal   11/0/0 
Ellahe Qazezadah (J12)   8/0/0 
Farideh Moradi (J11)    3/2/2 
Thea Baugstø Lier (J11)   3/0/0 
 
 
Treners oppsummering av sesongen: 
Det har bare vært ni 2006-spillere i troppen, så vi har hatt veldig god hjelp av jenter født i 
2007 og 2008 for å kunne stille lag. En 2009-spiller (Ella Solum Tou) har også spilt tilnærmet 
fast i høst. Dette er en treningsvillig gjeng, men det har til tider vært utfordrende å kunne stille 
lag, når andre jenter har måtte sjonglere kamper på egne lag og kamper på J13. Vi har 
kommet greit i mål med det, det er sjelden noen har spilt mer enn to kamper i uka. 2. divisjon 
har vært helt riktig nivå for jentene. 
En brukbar vår ut fra forutsetningene, mens laget har vist bedre igjen i høst. Det har vært 
stigning spillemessig, og det blir spennende med 11-erfotball for denne gjengen fra neste 
sesong. 
 
 
Lagets støtteapparat: 
Hovedtrener:    Trond Nøstvold Tou 
Assistenttrener:  Besir Avdic 
Lagleder:   Besir Avdic 
Økonomiansvarlig:  Janniche Solum Tou 
 
 

 

  



ÅRSRAPPORT 2019 
 

 
 
 

Lag: J15  
 Treninger: 

o Vi har hatt trening inne i Grendehuset på fredager gjennom hele  vinteren og frem til 
mars/april sammen med J17 

o J15 har hatt basistrening med fokus på styrke og skadeforebygging i gymsalen ved 
svømmehallen hver tirsdag hele vinteren frem til påske ved Nelly Lauersen og Nina 
Jensen. 

o I tillegg har vi hatt utetrening 2 ganger i uken hele året, i tillegg har de fleste 04 og 
noen 05 jenter også trent med J17 en gang i uka. 

o 6 04 jenter og 3 05 jenter har i tillegg trent med kretslaget 1-2 ganger i uka fra okt-
mars.  

o  
 I løpet av sesongen: 

o Var med i vinterserien og vant alle kampene. Endte med 22 plussmål, hele 15 mål 
mer enn 2. plassen 

o Spilte IK kvalikpå våren, og kom på 1. plass.  
o Etter en fantastisk sessong ender J 15 som interkretsmestere for første gang i KIF 

fotballs historie. Det vil da si at jentene ble kretsmestere for tredje år på rad. 
o J15 var i år med på OBOS cup for første gang. Her går de helt til tops og vinner 

finalen mot Urædd på hjemmebane 3-1. Etter kampen får de utdelt pokal og 
medaljer av ordfører Grunde Knutsen. 

o Gledelig var det også at Ella Isaksen Opkviten blir tatt ut på landslagssamling både 
mot Sverige i Stavanger og borte mot Belgia.    
 

 Turneringer/cuper: 
o 6 2004 og 3 2005 jenter deltok med J16 laget på Gothia Cup. Kom til B-sluttspillet. 

Taper der semifinalen 5-3 på straffespark- mot Jitex Mølndal BK. Fikk spille mot flere 
lag fra USA og Island. 

o Elitecup på Hamar. Vinner her 7-0 mot Norhordland, 1-0 mot Røa, taper 6-1 mot 
Træff, og spiler 3-3 mot Hei 

o Telemark mesterskap i five A-side: vinner for tredje gang på rad. 
 

• Sosial sammenkomst: 
o Både  Gothia og Hamar cup med overnatting på hotell begge steder ble en sosial 

opptur for jentene. Det er utorlig positivt for miljø og samhold og reise på cuper, og 
håper klubben ser viktigheten av å sende lag på cuper både nært og fjernt.  

o Diverse dugnader og loddsalg, salg av dopapair for å finasiere Gothia og Hamar cup.  
 
 



Spillere som har vært benyttet på laget:    
 Ella Isaksen Opkvitne 2004    
 Milla Baumeler Isaksen 2004   
 Lisa Lia 2004    
 Iben Lier 2004    
 Rajana Tsugajeva 2004 
 Hannah Hjallum 2004 
 Live Bertelsen 2004 
 Faiza Saleh 2003 
 Christiane Garstad Husabø 2005 
 Andrea Fluer 2005 
 Evita Naper 2005 
 Hanna-Linnea Kjendal 2005 
 Emilie Gundersen 2005 
 Caroline Bentzen 2005 
 Lita Langeland Olsen 2005 
 Ingrid Sveberg-Risøy 2005 (sluttet) 
 Alicja Banasiak 2005 
 Saron Foto Berhane 2004 
 Mathea Solum Tou 2006 
 Linnea S. Østland 2006 

 
Lagets støtteapparat har bestått av 
 

 Trener: Stig Isaksen, Ronny Olsen og Tone Baumeler Isaksen   
 Lagleder: Camilla Opkvitne 
 Økonomiansvarlig: Siv Lia  

 
 
KRETS- OG INTERKRETSMESTERE 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ÅRSRAPPORT 2019 
 

 
 
 

Lag: J17  
 
Oppsummering: 
 

 Treninger 
o Vi har hatt trening inne i Grendehusetpå fredager gjennom hele  vinteren og frem til 

mars/april sammen med J15 
o J17 har hatt basistrening med fokus på  styrke og skadeforebygging i gymsalen ved 

svømmehallen hver tirsdag hele vinteren frem til påske ved Nelly Lauersen og Nina 
Jensen. 

o I tillegg har vi hatt utetrening 2 ganger i uken hele året 
 

 I løpet av sesongen 
o Var med i vinterserien og vant den med 4 seiere og 1 tap 
o Spilte IK kvalik, havnet på 1.plass  
o Resultat IK kvalik:. 6  seiere, 1 uavgjort og  1  tap 
o Havnet på 2.plass på tabell og ble Kretsmestere. 
o ResultaterIK: 5 seiere, 1 uavgjort og 1 tap. Var kun 5 sekunder unna og bli 

interkretsmestere 
o Har benyttet 2 stk 18 åringer, 4 stk 17 åringer, 4 stk 16 åringer, 7 stk 15 åringer og 7 

stk 14 åringer  
 
 

 Turneringer/cuper 
o Deltok på Gothia Cup. Kom til B-sluttspillet. Taper der semifinalen 5-3 på 

straffespark- mot Jitex Mølndal BK. Fikk spille mot flere lag fra USA og Island. 
o NattCup i Lillestrøm. Vant gruppen sin etter 3 strake seiere og kommer til kvartfinale 

og taper 3-2 på straffer mot Kløfta 
 

• Sosial sammenkomst: 
• Fantastisk tur til Gøteborg og Gothia Cup 
• Natt Cup: Overnattet på hotell og jentene hadde en dag i Oslo med shopping før 

hjemreise 
• Diverse dugnader ifa loddsalg, salg av dopapair for å finasiere Gothia Cup.  
• Lagde After play suit som jentene bruker som reisetøy til/fra kamper og cup’er 



 
 
Spillere som har vært benyttet på laget: 

 Kine Grøgaard 
 Serine Vikre    
 Vilde Isaksen Opkvitne   
 Luna Langeland Olsen    
  Hedda Bærhaugen    
 Razita Tsugajeva 
 Carol Liane jensen   
 Sofie Størseth        
 Elise Fluer    
 Esther Fluer    
 Ella Opkvitne    
 Milla Isaksen    
 Lisa Lia     
 Iben Lier    
 Rajana Tsugajeva 
 Hannah Hjallum 
 Live Bertelsen 
 Christiane Garstad Husabø 
 Andrea Fluer 
 Evita Naper 
 Hanna-Linnea Kjendal 
 Emilie Gundersen 
 Caroline Bentzen 
 Lita Langeland Olsen 

 
 
 

 
Lagets støtteapparat har bestått av 
 

 Trener: Stig Isaksen, Tone Isaksen og Ronny Olsen 
 Lagleder: Ulf Jensen, Stian Størseth, Camilla Opkvitne 
 Økonomiansvarlig: Siv Lia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Årsrapport 2018 - KIF Fotball G7 (2012) Ikke mottatt 

  
Treninger og sesongforberedelser:  
 1 til 2 ganger i uka 
 
Kamper:   
Stilt med 3 3er lag. 
  
Sosial sammenkomst:  
Spillere som har deltatt på trening og kamper:   
  
Treners oppsummering av sesongen:  
Lagets støtteapparat:  
Torbjørn Sørheim 
 
 
  



Årsrapport 2019 - KIF Fotball G8 (2011) 
 
Treninger og sesongforberedelser: 
Guttene har hatt faste treninger 18-19 hver tirsdag gjennom vinteren inne,  og hver onsdag 
16.30-18 (Stadion) resten av året.  Utetreningene er avholdt på den nye kunstgressbanen, og 
innetreningene gjennom vinteren er holdt i gymsalen i svømmehallen. Vi opprettholder 
treninger ute så lenge været tillater det. Når været ikke tillater trening ute lengre, flyttes 
treningene tilbake til gymsalen ved svømmehallen, slik at vi kan opprettholde treningene 
gjennom hele året. 
 
Kamper:  
For årets sesong meldte vi på 2 lag, hvor spillerene er blandet mellom hver kamp, slik at alle 
skal spille med alle. Dette har gitt mye spilletid på alle sammen, og god progresjon blant 
spillerene, og mangle flotte resultater.  
I tillegg til mer eller mindre ukentlige kamper gjennom vår- og høstsesongen, så har laget 
deltatt på Larvikbanken Cup (Tjølling) i starten av mars, Badeparken Cup i starten av april, og 
Meny Søndersrød Cup (Nesjar) i starten av november.  
 
 
Sosial sammenkomst: 
Det har vært arrangert flere ekstra økter på Stadion gjennom hele høsten og det har tidvis vært 
godt oppmøte, med ball og moro i fokus. Det er generelt en meget treningsvillig gjeng, som 
blir mer og mer sammensveiset, nor som også gir gode resultater på banen.  Helgen midt i 
november ble det felles samling for de som hadde anledning, da Stoppen arrangerte 
barnedisko. Dette ble stor suksess blant gutta, som hadde en fin avslutning sammen. 
 
Spillere som har deltatt på trening og kamper:  
Kristian Olsen, Jonas Pettersen, Emrik Daastøl, Mayyar Chalhoub, Vetle Strandås Ramberg, 
Abdurakhman Albakov, Linus Laursen, Philip Hogner, Lucas Ndikumana Sandvik, Edwin 
Aasulvsen, Fayyad, Bror Nelson 
 
 
Treners oppsummering av sesongen: 
Lagets andre sesong med kamper og cup er gjennomført, og guttene har vist god fremgang 
siden forrige sesong. Det er en meget treningsvillig gjeng, som har vunnet de fleste kampene 
gjennom sesongen med god margin. Den grunnleggende spilleforståelsen utvikler seg stadig, 
og det er moro å se det gode samspillet laget begynner å få. Samtlige spillere har notert seg 
for scoringer gjennom sesongen! Oppskriften med å melde på 2 lag, og blande disse slik at 
alle både får spille mye, og får spille med hverandre har tilført mye positivt til gruppa. 
 
Treningene fokuserer fortsatt hovedsakelig på basisferdigheter som pasning/mottak, føring av 
ball, skudd etc, men etter hvert som ferdighetsnivået øker, er det også rom for å innføre litt 
mer avanserte øvelser.  
 
Lagets støtteapparat: 
Hovedtrener:    Stig Olsen 
Assistenttrener:  Audun Pettersen 
Lagleder:   Heljar Hogner 
Økonomiansvarlig:  Linn Hege Olsen 
 



Årsrapport 2019 - KIF Fotball gutter 11 år (2008) 
 
Sesongforberedelser: 
Har trent inne fra januar til midten av mars og startet utetrening fra midten av mars til 
november samt hatt innetrening fra november. 
 
Treninger:  
Vi har hatt mellom en og to treninger i uka hvor det har vært mellom 8 og 14 spillere på hver 
trening. 
 
Kamper:  
Vi har stilt med 2 lag i serien og flere av spillerne har fått 2 kamper i uka. 
 
Sosial sammenkomst: 
Avslutning med intern fotballcup og pizza og brus i fotballbua. 
 
Spillere som har deltatt på trening jevnlig:  
Jens Rist Brekka, Olve Løkstad, Henrik Odden, Linus Baugstø, Tamirlan Khatejev, Thomas 
Kjendal Steffensen, Torpal Tsugajev , Victor Husabø, Sohail Samim (Flyttet til skien), Halvar 
Kivle Nilsen, Ibragim, Sondre Østland, Lothe 
 
Treners oppsummering av sesongen: 
Vi har vært mange på trening i sommerhalvåret og alle spillerne har fått mye spilletid siden vi 
har stilt med 2 lag. Ellers har vi deltatt på Rema1000 cup på Heistad april og Meny cup i Fix 
arena Tønsberg på høsten. 
 
Lagets støtteapparat: 
Hovedtrener:    Bjørn Østland 
Trener:    Herbjørn Odden 
Lagleder:   Bjørn Østland og Herbjørn Odden 
Økonomiansvarlig:  Frode Steffensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Årsrapport 2019 - KIF Fotball G12 (2007)  
 
Sesongforberedelser: 
Trening tirsdager og onsdager gjennom hele året. 
Noen treningskamper. 
To turnering under sesong. 
 
Treninger:  
Varierte treninger to ganger i uken. En med Glenn og en med Thomas. 
En stamme på ca. 12 spillere hver gang, og opp mot 18 spillere vår/sommer. 
 
Kamper:  
Første året med 7er fotball.  
Startet vårsesongen med ett lag, men flere spillere måtte stå over så dette gjorde at vi hadde to 
Lag på høsten. Dette ble litt mye men vi fikk det til. Endte med god overvekt av seiere, men fikk 
Og noen uavgjorte og tap. 
 
Sosial sammenkomst: 
Sesongavslutning i bua med film, quiz og pizza. 
 
Spillere som har deltatt på trening mer enn tre ganger:  
Anker S. Langlo, Sebastian Paulsen, Brian Johansen, Ariel Ørbeck Nilsen, Simon Lien Sandvik, Julian 
Størseth-Wartiainen, Odin W. Valdal,  Stian Gundersen, Yasir Adam, Ahmed Navid Azami, Nadiv, 
Mohammed, Elias Høyum Hansen, og Victor Angell Aschjem 
 
Treners oppsummering av sesongen: 
Laget har ca. ti spillere som er veldig ivrige og kommer på alle treninger. Disse har en veldig fin 
utvikling. Større problem at mange bare er med i periodene det er kamper!!! De er en fin gruppe 
med venner som har gått sammen på fotballen fra de var seks år. Nesten ikke frafall på disse årene, 
Og det er bra! Vi er prøvekaniner så vi fikk ett år for lenge på 5er og skulle gjerne hatt ett til på 7er. 
 
Lagets støtteapparat: 
Trener:     Glen Johansen 
Trener:    Thomas Wartiainen 
Lagleder:   Dyveke Angell-Aschjem 
Økonomiansvarlig:  Dyveke Angell-Aschjem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsrapport 2019 - KIF Fotball G13 (2006) 
 
Treninger og sesongforberedelser: 
Vi har trent utendørs tre ganger i uka hele vinteren. Stort sett veldig bra oppmøte. 
For å bryte opp den lange sesongoppkjøringen valgte vi å melde oss på to cuper, Sandar 
innendørscup i midten av mars og Halsen cup utendørs i slutten av mars. 
 
Kamper:  
Vi meldte oss på vinterserien for å få kamptrening og erfaring på litt større bane. Vi stilte med 
blandet lag hvor alle våre spillere fikk to kamper hver. Det ble to tap i jevne kamper mot Pors og Hei 
1, samt et klart tap for Eidanger 1. 
Innendørscupen i Sandarhallen ble en sportslig opptur, hvor både Kragerø 1 og Kragerø 2 spilte seg til 
semifinaler. Kragerø 1 kom på andreplass i turneringen etter finaletap mot Sandefjord. I Halsen cup 
et par uker senere og Sommarland cup i mai ble det totalt litt flere tap enn seire, mens begge lagene 
kom til A-sluttspill i Sandar cup i august.  
Seriespillet i vårsesongen ble tøft. Vi hadde meldt på ett lag i 1. og ett i 2. divisjon, og hadde nok 
overvurdert vårt eget spill – spesielt for Kragerø 2. Her havnet vi sist på tabellen med én seier og fem 
tap. Kragerø 1 havnet til slutt så vidt på øvre halvdel av tabellen med to seire og fire tap, og vi 
kvalifiserte oss dermed til spill om kretsmesterskapstittelen i høstsesongen. Vi merket imidlertid at 
lagene foran oss på tabellen var en god del bedre enn oss, og vi valgte dermed å si fra oss den 
plassen og heller spille 2. divisjon i høstsesongen. 
Høstsesongen ble en opptur for begge lag, Kragerø 2 havnet på 2. plass i 3. divisjon og Kragerø 1 
endte på 3. plass i 2. divisjon. Totalt ga høstsesongen oss 10 seire og 5 tap. 
 
Sosial sammenkomst: 
Sommarland cup i Bø var den store sosiale sammenkomsten. Det er veldig gøy å være på 
overnattingstur med gutta, selv om ikke alle er like flinke til å legge seg om kvelden.. 
 
Spillere som har deltatt på trening jevnlig og kamper:  
Abdimalik Noor, Adrian Bruksås, Anders Eikenes, Andreas Tonstøl, Arne Øverland Sandvik, Bilal 
Memtimin, Daniel Forsbom Roll, Erian Sundbø Brekka, Hans Sleipnes Garcia, Hossein Hassani, Jens 
Lønne-Lundgren, Johannes Haslum Klausen, Julian Liane Jensen, Kristian Clamer Gundersen, Lars 
Magnus Sundbø Jacobsen, Mikolaj Banasiak, Ole Emil Strandås Ramberg, Samuel Beraki, Sander 
Spilhaug Stuwe, Theo Rognaldsen Kremer og William Kristiansen.  
I tillegg har Linnea Sprakehaug Østland og Hannah Lønne-Lundgren fra J2006 vært med jevnlig. 
 
Statistikk: 
Topp 5 treningsoppmøte: Jens (60), Arne (54), Mikolaj (53), Adrian (53) og Lars Magnus (52) 
Topp 5 kamper: Mikolaj (53), Anders (52), Lars Magnus (52), Arne (47), Adrian (43) 
Topp 5 scoringer: Mikolaj (68), Hossein (38), Anders (18), Adrian (13), Jens (12). 
 
Treners vurdering av sesongen: 
Det har vært en veldig aktiv sesong, kanskje litt i overkant mange kamper på enkelte spillere når vi nå 
teller opp. Vi var litt redde for at den tøffe vårsesongen skulle ødelegge motivasjonen før 
høstsesongen, men de aller fleste valgte heldigvis å fortsette og ble med på oppturen. Vi er en stor 
gjeng, og håper alle tar et år til med et nytt og spennende treningsopplegg nå.  
 
 
Lagets støtteapparat: 
Trenere: Yngve Bruksås og Halvor Øverland.  
Lagleder: Lotte Spilhaug Iversen. 
Økonomiansvarlige: Ann Veronika Strandås og Linda Sleipnes. 



Årsrapport 2019 - KIF Fotball G14 (2005) Ikke mottatt rapport 

  
Treninger og sesongforberedelser:  
  
Kamper:   
  
Sosial sammenkomst:  
  
Spillere som har deltatt på trening og kamper:   
  
Treners oppsummering av sesongen:  
Lagets støtteapparat:  
 
 
 
 
Årsrapport 2019  G16 – KIF Fotball (2003,2004) Ikke mottatt rapport 
 

Laget har vært en blanding av gutter født i 2003 og 2004, samt et par 

hospitanter fra 2004. 16-års-laget vant Dana Cup. 

 

I løpet av sesongen: 

 

 

Sosialt: 

Vårsesong; 

Trenere; Espen Jørgensen, Håvard Klausen 

Lagleder: Anna Rønningen 

 

Høstsesong; 

Trenere; Bjørn Egil Johansen, Per Apelseth 

Lagleder; Per Apelseth 
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Årsrapport 2019, gutter 19 (2000-2002)  

Treninger og sesongforberedelser: 

4 treninger i uken, tre sammen med seniorer, mandag, onsdag og søndag og en på fredager sammen 
med G16.   

Juniorer på idrettslinje hadde i tillegg to rene fotballtreninger på morgenen (tirsdag og torsdag / 
fredag).    

 

Kamper   
Vinterserie-NM kval:  

2 tap og en seier på tre kamper og tredje plass av 4 i pulja som Storm vant foran Stathelle 
målforskjell. Det må bemerkes at Storm som vi matchet mer enn godt (tapte 3-4) vant interkrets for 
junior sesongen 2019.  

 

2. divisjon vår:  

4 seire på 6 kamper. Middels fornøyd. Resultater noe preget av at vi stiller noe forskjellige lag på 
grunn av at juniorspillere er også brorparten av a-laget. Vi kvalifiserte oss ikke direkte for 1. divisjon 
men ble på telefon ønsket hjertelig velkommen av kretsen ved Martinsen, først og fremst fordi de var 
klar over våre sterke spillere men også fordi få lag ønsker å spille første divisjon da troppen ofte 
svekkes på høsten. Merk at Hei 2 er Hei’s førstelag. De trakk sitt førstelag fra interkretskvalikk. 

 

1.divisjon høst:  

 

6 seire, 1 uavgjort. En god høst hvor vi var rimelig suverene i divisjonen.    
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Største godfølelsen personlig (Per Rune) var da vi slo Notodden 7-3 borte. Dette juniorlaget hadde 
ifølge Notoddens trener stilt i 4 divisjon (senior) og tatt poeng. Vi ledet 7-2 20 minutter ut i annen 
omgang.  

 

Obos cup. 

Ny turnering for Buskerud, Vestfold og Telemark med utslagsrunder forsommer og høst. Kun 6 lag 
valgte å stille med sterke juniorlag som Flint og Ørn Horten. 

Finalen tapte vi, irriterende, 2-1 mot Ørn Horten. Ikke ufortjent men et lag vi burde slått. 

 

Avslutningstur med cup i Danmark. 

En cup med satsning på bredde og kos. Likevel beit vi godt fra oss men måtte se oss slått 2-1 i 
bronsefinalen. 

 

Trenere sin oppsummering av sesongen:  

Vi trenere var meget godt fornøyde med juniorsesongen. Vi har vært en ung gjeng med 
mange første års, samt g16 i laget, hvor flere av disse også var faste medlemmer av a- laget. 

For tredje år på rad hadde vi et juniorlag som kjempet i toppen av 1. divisjon, denne gangen vant vi 
rimelige komfortabelt serien.  

2020 går vi får interkrets. 

 

Lagets støtteapparat:  

Hovedtrener: Tore Stenshagen   

Assistenttrenere: Per Rune Smedstad og Per Apelseth  

Lagleder: Per Rune Smedstad   

Materialforvalter: Tarald Jørgensen 

Økonomiansvarlig: Cathrine Fosso 

 

Statistikk 2018 Kragerø IF junior 

Årets spiller: Sondre Hansen 

Årets målgiver: Christian Smedstad 

Årets storscorer: Noah Apelseth 
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Junior          
Spiller kamper målgivende mål målpoeng 
Noah Apelseth 17 8 26 34 
Christian Smedstad 17 14 12 26 
Erik Norheim 17 9 8 17 
German Khatajev 16 10 6 16 
Ola Fosso 15 6 6 12 
Adam Baniasak  5 4 6 10 
Markus Sundbø 12 8 1 9 
Sondre Hansen 15  5 5 
Trygve Smedstad 8 0 4 4 
Akki Foto 18 2 1 3 
Adam Magamadov 13 1 1 2 
Walther 13 2  2 
Ola GH 13 2  2 
Muhammed Shams 7  2 2 
Henrik Sørensen 7 1  1 
Henry Peng 1 1  1 
Otto Ehnebom 2 1  1 
Lars Ivar K 8 1  1 
Peder Klausen 3    
Martin Stenshagen 10    
Emmanul Gisa 2    
Eirik Thoner Pedersen 7    
Surasit Samanya (ICE) 3    
Sebastian Jørgensen 1    
Mikkel Fosso Jørgensen 4    
Elias H.K 2    
Andreas Solheim Bentzen 7    
Achmed Ibragimov 4    
Even 1    
Fredrik 8 1   
Petter Knudsen 8    
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Årsrapport 2019 7’er lag 

Treninger og sesongforberedelser: 

Enkelte trente bare fredager, en del var med på senior/junior  treninger. 
Tre treninger i uken sammen med juniorer.  

 

Trenerens oppsummering av sesongen: 

Ønsket med laget var å ha et alternativ for de som fikk lite spilletid for senior og eventuelt juniorlag. 
Viktig å ha det moro men fortsatt mest moro og vinne. Bildet viser at det kunne være veldig moro: 
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Statistikk 2019 Kragerø IF 7’er 

Årets spiller: Haben  
Årets målgiver: Haben og Walter 
Årets storscorer: James, Azem, Ahmed 

Spiller Kamper Målgivende  Målscorer Målpoeng 

Haben 13 5 6 11 

Walther 8 5 5 10 

Azem 8 2 8 10 

James 7 2 8 10 

Ahmed 4 1 8 9 

Atti 14 4 3 7 

Martin S 7 4 2 6 

Markus 9 
 

4 4 

Akki 13 1 2 3 

Jarl 13 1 1 2 

Shams 5 1 1 2 

Musab 2 1 1 2 

Thomas T 12 
 

1 1 

Tobias 1 
 

1 1 

Trygve 1 
 

1 1 

Erik N 1 
 

1 1 

Petter 5 
 

1 1 

Joost 12 
 

1 1 

Gong 1 
 

1 1 

Eirik 7 
   

Fredrik 4 
   

Edwin 5 
   

Henrik 2 
   

Joakim M 10 
   

Stefan 1 
   

Bjørn Egil 3 
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Årsrapport 2019 a-lag   

Treninger og sesongforberedelser: 

Tre treninger i uken sammen med juniorer. Junior og G16 spillerne i troppen trener trente også på 
fredager.  Juniorer på idrettslinje hadde i tillegg to rene fotballtreninger på morgenen (tirsdag og        
torsdag/fredag).    

 

Kamper:    

Treningskamper: 

Fire treningskamper før seriestart: 4 seiere, to mot Drangedal, en mot Risør og en mot Kroken.   

 

6. divisjon:  

 

 

Sosial sammenkomst:   

Vi hadde jevnlige samlinger på kontoret med internasjonal fotball på skjerm og pizza.  

Avslutning tur til Aalborg samtidig med juniorlaget som deltok på cup..  

 

Trenerens oppsummering av sesongen: 
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Statistikk 2019 Kragerø IF senior 

Årets spiller: Mats Bruu 

Årets målgiver: Mats Bruu 

Årets storscorer: Jonas Monrad Thorsen 

Poengbørsen: Jonas Monrad Thoresen  

Spiller Kamper Målgivende  Målscorer Målpoeng 
Jonas Monrad Thoresen 22 10 41 51 
Mats Bruu 21 26 8 34 
Noah Apelseth 17 12 15 27 
Ola Fosso Jørgensen  20 8 3 11 
Christian Smedstad 16 5 4 9 
Thomas K. Rønning 8 1 6 7 
Adam M 17 5 1 6 
Erik Norheim 17 2 3 5 
German Khatajev 18 2 3 5 
Trygve Smedstad 9 1 2 3 
Marius Wilhelmsen 13 2 1 3 
Adam B 9 1 1 2 
Ahmed 3 1 1 2 
Ola Halvorsen 11  2 2 
Otto Ehnebom 4 2  2 
Steffen Gundersen 21 1  1 
Alexander Moen 1 1  1 
Henrik Solli 7 1  1 
Lars Sulesund 9 1  1 
Oskar Odden 1   0 
Stefan T 11   0 
Sondre Hansen 18   0 
Sebastian Rønningen 
Jørgensen 1   0 
Martin Stenshagen 1   0 
Joakim Solli 17   0 
Andreas Sundbø Jacobsen 4   0 
Peder N. Klausen 1   0 
Akki 1   0 
Markus Sundbø Jacobsen 1   0 
Petter Knudsen 11   0 
Lars Ivar 7   0 
Wuttipong Wongprakhon 3   0 
Walther Engrav 1   0 
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Sak 5 - Regnskap 2018 Kragerø IF Fotball 
Se eget vedlegg 
 
Forslag til vedtak: Det framlagte regnskap godkjennes som Kragerø IFs regnskap for året 
2018. 
 
 
Sak 6: Fastsettelse av kontingenter 2020 

Kragerø IF Fotball har lave treningskontingenter.  
Styret foreslår at kontingentene i 2020 ikke endres:  
 

 Barn under 13 år: Kr. 1000,- pr. år 
 Ungdom 13–18 år + voksne: Kr. 1200,- pr. år 
 A-lag: Kr. 2000,- pr. år 
 Old Boys: Kr. 500,- pr. år 
 Familiekontingent (med barn under 18 år): Kr. 2.950,- pr. år inkl. medlemskontingent 
 Støttemedlemskap: Kr. 300,- pr. år 

I tillegg kommer følgende medlemskontingenter til Kragerø IF Fotball og Kragerø 
idrettsforening (Norges idrettsforbund krever minst kr 100,- i medlemskontingent): 

 Kragerø IF Fotball: Kr. 100,- per år 
 Kragerø Idrettsforening: Kr. 100,- per år 

 
Forslag til vedtak: 
Kontingentsatsene økes ikke ifølge forslag for 2020. 
 
 

Sak 7 - Budsjett 2020 Kragerø IF Fotball 

Se eget vedlegg 
 
 

Forslag til vedtak: Det framlagte budsjett vedtas som Kragerø IFs budsjett for året 2020. 

 

  



side 28 
 

Sak 8 – Valg 
 

Valgkomiteens innstilling til styre i Kragerø IF Fotball 2020 
 

 

Leder Petter Langlo (1 år) - stiller til gjenvalg*  

Nestleder Preben Hjallum Ny - 2 år 

Kasserer   

Sekretær Ikke aktuelt Dekkes av daglig leder 

Styremedlem Lill Ohnstad Ny, 2 år    

Styremedlem Marius Willhelmsen Ny. 2 år 

Styremedlem Benedicte F. Baugstø Ny. 2 år 

Vara Espen Johannessen 1 år  

Vara Sunniva Kjendal 1 år  

Valgkomite   

Valgkomite   

Intern revisor Bjørn Østland 1 år 

Intern revisor Hege Sprakehaug 1 år 

 

Kragerø, 19. mars 2020 ved Valgkomiteen: 

 

 

 

 

 

Geir Lia     Linda Forsbom 

 

 
 


