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Hovedstyret har i 2021 bestått av: 

                      Leder: Roy Eknes 

Nestleder: Svein Kåre Takle 

Styremedlem: Fredrik Birkeland 

Styremedlem: Camilla Lee 

Styremedlem: Einar Engtrø   

Styremedlem: Theres Hope 

Styremedlem: Sara Stokken Rott 

             Varamedlem:                         Frode Berger 

             Varamedlem:                         Benedicte Jensen Grindheim 

                          

 

Gruppestyrene har i 2021 har vært ledet av: 

 

  Fotball:        Benedicte Jensen Grindheim 

 Håndball:   Camilla Lee 

 Ski / orientering: (ikke aktiv) 

 Turn:   Therese Hope 

 Friidrett:   Einar Engtrø 

 Innebandy:   Roy Eknes 

 

Bragdkomite 

 

                   Leder:                             Kolbjørn Akervold 

                   Medlem:                         Arild Dyngeland 

                    

 

Valgkomite 

 

                   Medlem:                         Jim Kaland 

                   Medlem:                         Nathalie Valle 

                   Medlem:                         Tanita Sletten 

 

Kontrollkomite: 

                   Leder:                             Svein Skorpen 

                   Medlem:                         Kolbjørn Akervold 
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Registrerte medlemmer per 31.12.2021 

Pr. 31.12.21 hadde Kalandseid IL 487 registrerte medlemmer. (betalte medlemmer) 

Våre «inne» idretter har gode medlemstall mens fotballgruppen har frafall og liten 
rekruttering. Fotballgruppen har som mål å øke aktiviteter og rekruttering i 2022 

 

Møteaktivitet i hovedstyret  

Hovedstyret har hatt 8 møter i 2021.  

Tema på møtene i Hovedstyret har vært; 

• KORONA/ COVID 19  

• Økonomi 

• Drift og omorganisering 

• Opplysninger fra gruppeledere 

• Rekruttering/Beholde medlemmer 

• Rydde i medlemslister og slette duplikater. 

• Samarbeid mellom gruppene og utfordringer knyttet til koronastengt og korona 

treningstider. Innføre «live» aktivitetskalender for KIL hallen og Fotballbaner. 

• Evaluering av Valgt overgang til Spond Club. 

• Valgt overgang til egen World Press hjemmeside i løpet av 2021 

• Oppfølging av eierskifte for KIL-hallen og øvrige anlegg til Bergen kommune.  

• Klubbkoordinator har hatt ansvaret for Mega, Kalandseid seniortrim. Seniortrim ble 

overtatt av IBS fra høsten 2021 

• Aktivitetsleder avsluttet sin stilling til sommerferien 2021 og Klubbkoordinator fikk 

økt stilling fra 60% til 80% fra høsten 2021 etter vedtak i hovedstyret. 

• MEGA videreføres i 2022 

 

Økonomi 

KIL har i et delvis nedstengt år pga. Korona, et  underskudd på kr. -353 477  .- for 2021.  

Styret godkjenner regnskap med underskudd og viser til at Norge har vært delvis 
nedstengt pga. Korona restriksjoner med begrenset mulighet for idrettsaktiviteter og  
meget strenge smittevernregler pga. Pandemien Covid 19. 

Ekstra kostnader i 2021 er bl.a.Idrettslaget har byttet regnskapsfører og hatt 
ekstrakostnader knyttet til overgang til ny regnskapsfører, samt overtakelse av noen 
utgifter som tidligere var dekket av stiftelsen KIL hallen i tillegg til oppgradering av  div. 
IT utstyr i 2021 

KIL hadde i 2021 daglig leder i 100% stilling og ny Klubbkoordinator/Aktivitetsleder i 
tilsammen 80 % stilling. 
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Det har vært fokus å søke om tilskuddsmidler hos det offentlige, banker og andre 
organisasjoner med fokus på midler for å dekke ubetalte treningsavgifter og 
medlemskontingenter og opprettholde nye og gamle aktiviteter. Vi har bl.a annet fått 
midler for å arrangere tidenes første LAN party i KIL hallen i høstferien 2021. 

Et noe amputert 24 timers KaLAN ble gjennomført for ca. 40 barn og unge med gode 
tilbakemeldinger. Kostnad til LAN ble delvis dekket av Bg. Kommune. 

Som godkjent arrangør av Stolpejakten Bergen Sør har Kalandseid virkelig blitt satt på 
kartet og blitt lagt merke til. Med over 15000 unike stolpejegere og 658 000 
stolperegistreringer i Bergen sør er vi blant de største arrangørene i Norge. 

Dette har ført til tilskudd for å fremme folkehelsen og for godt samarbeid med våre 
samarbeidsklubber i Bergen Sør, med et overskudd på kr. 137 500 .- som ble delt likt 
mellom arrangørene. 

GC Rieberfondene har bidratt med midler til ny Gapahuk på Birkelandsfjellet og nytt 
Grindbygg på Orretua. Begge prosjektene er bygget på dugnad av dugnadsgjengen på 
Kalandseid. Prosjektene har gått i balanse. 

SR Bank har gitt tilskudd til 9 kurv’s Frisbeegolfbane på Kalandseid som skal 
ferdigstilles i 2022. Kaland skole bidrar med 3 ekstra kurver til banen. 

Kalandseid IL har egen klubbutikk i KIL-hallen fra 2021 med egen varmepresse for 
montering av tall og bokstaver på treningstøy. 

Det ble sommeren 2021 hold Kajakk-kurs for 20 personer i Kalandsvatnet. Alle fikk vått-
kort etter endt kurs nytt kurs er planlagt i 2022 

KIL arrangerte Aktiv sommer i samarbeid med Bergen kommune og hadde gratis utlån 
av Kanoer i samarbeid med kommunen i fellesferien 2021. 

Dette førte til kr. 75 000 i tilskudd. Tilbudet ønskes videreført i 2022 hvis mulig? 

 

Hjemmesider 

Klubbens hjemmesider ble endret i løpet av 2021.   

Den nye hjemmesiden er utviklet av KIL’s egen webansvarlige Roy Eknes og 
vedlikeholdes av klubbkoordinator. 

 

Trygg på trening 

Hovedstyret arbeider fortløpende med HMS og andre forhold under etiketten «Trygg på 
trening». Det er laget etiske retningslinjer og beredskapsplan. Ett av styrets medlemmer 
er dedikert til HMS arbeid, Klubbkoordinator er barneidrettsansvarlig og daglig leder er 
ansvarlig for oppfølgning av politiattester. 
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KIL Håndbok 

Hovedstyret har en oversiktlig håndbok som gjelder for idrettslaget. Denne er 
tilgjengelig for medlemmer i idrettslaget og tilgjengelig på vår hjemmeside. 

Håndbok skal oppdateres fortløpende og der det er tvil gjelder NIF’S lover. 

 

Arrangementer 

Året 2021 kommer til å bli husket for avlysninger og stenging av idrettsanlegg pga. 
korona. 

I 2021 har Kalandseid IL arrangert: 

FIFA Påskecup ( Online turnering ) Det ble utdelt premier til vinnere bla. gaming stol 
sponset av OBS lagunen.   

3 x Kalandseid Løpskarusell ble avholdt med begrensninger i antall deltakere i april -
mai. 

Tine Fotballskole ble arrangert i samarbeid med Sædalen IL med ca.150 deltakere. 

KIL Cup i august 2021 ble arrangert med nesten 1000 påmeldte spillere og takket være 
flott innsats av frivillige i fotballgruppen ble dette en suksess. 

kaLAN dataparty ble arrangert i Høstferien med god hjelp fra HordaLAN og frivillige i KIL 
og IL Bjarg. 

Serieturnering i håndball ble arrangert en gang i 2021 

Lagunen fotballfest ble arrangert takket være stor innsats fra fotballgruppen og frivillige. 

Turnavslutning ble avhold i KIL hallen i desember 2021. 

Det har ikke vært sosiale arrangementer i KIL hallen i 2021 

Kalandsfestivalen i juni og Grendafesten i oktober ble avlyst pga. korona. 

Anlegg 

Sandvolleyanlegget er godt brukt i 2021.  Det er montert opp skilt med regler for bruk 
av anlegget.   

Kunstgress på 11’er bane vurderes byttet av Idrettsavdelingen i Bergen kommune. 
Oppfølging er flyttet fra 2021 til 2022 

Nytt LED lys er montert i KIL hallen januar 2021 og bekostet av Bergen Kommune. 

Fotballgruppen har 20 fots container til disposisjon sponset av Containerservice. 
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Container ved flytebrygge brukes til lagring av kanoer og kajakker. Denne container er 
leid til sponset Pris. 

KIL har kjøp brukt robåt til utlån/utleie i 2021 

Booking av båter er nå mulig via vår hjemmeside. 

Bergen kommune, har pr 1 januar 2021 overtatt anlegget vårt  til Idrettsavdelingen og 
eiendomsdrift i Bergen Kommune. En lang prosess er avsluttet og Bergen kommune har 
overført midler ifølge kontrakt til Stiftelsen KIL hallen og til Kalandseid IL i februar 
2021. Kalandseid fikk overført kr 500 000.- for verdi av sandvolleyballanlegget. 
Stiftelsen KIL hallen viderefører midler til Kalandseid IL ved avvikling av stiftelsen i 
2022. 

Overføring av Kalandseid Idrettspark til Bergen Kommune (Unntatt Kioskbygg, 
utstyrsgarasje, ballbinge og Tuftepark) vil føre til at Bergen kommune overtar alt 
vedlikehold inne og ute og kostnader med dette.  

Kalandseid IL har inngått ny vertskapsavtale for vakthold i KIL hallen i 2021 for kr.300 
000 pr år og viderefører vakthold av Kaland skole for kr. 100 000 pr. år. 

Nye rutiner for vakter med skanning av QR koder er innført høsten 2021. 

Kalandseid IL er nå leietaker i KIL-hallen med 15 års gratis leieavtale med rett til 
fornying. Kalandseid IL har forhandlet frem råderett over idrettsanlegget. 

Det jobbes med at KIL skal overta lokaler etter Kaland barnehage som har lagt ned 
driften i 2021 til samme vilkår. (Ps! KIL har overtatt lokaler fra 1 mars 2022. Leieavtale 
er inngått) 

 

Utfordringer i idrettslaget 

Slik hovedstyret ser det har idrettslaget følgende hovedutfordringer fremover: 

1. Å styrke rekrutteringsarbeidet, særlig i barne- og ungdomsgruppen. Styret er 
urolig for frafallet i ungdomstrinnet, og at rekruttering av 1. klassinger og 
knøttespillere er viktig for idrettslaget. Etter hovedstyrets syn må idrettslaget 
gjøres mer attraktivt og mer synlig. 

2. Å bedre samarbeidet og kommunikasjonen internt i laget og mellom gruppene. 
3. Å finne nye aktiviteter som skaper inntekter for idrettslaget. 
4. Videreføre arbeidet med TEAM Kalandseid, få i gang e-sport gruppen og åpen hall 

for ungdom. 
5. Få på plass arrangementsgruppe som skal samkjøre arrangementer. 
6. Igangsett Stolpejakt prosjekt Uteskole 2022 i samarbeid med Kaland skole. 
7. Bruk av vårt hovedsystem Club spond. Systemet vurderes i løpet av 2022. 
8. Gjennomføring av 60 års jubileum i 2022 med jubileumsfest m.m. 
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Kalandseidet 14.03.2022 
 



Roy Eknes

616fa837913ae833cc37c569

Svein Kåre Takle

61869277706f9657a08119a5

Fredrik Andre Birkeland

61869277706f9657a08119a8

Camilla Opseth Lee

61869278706f9657a08119ab

Sara Stokken Rott

61869278706f9657a08119ae

Therese Hope

61869278706f9657a08119b1

Einar Engtrø

61869278706f9657a08119b4

Roy Eknes

2022-03-16 11:38 UTC

616fa837913ae833cc37c569

Fredrik Andre Birkeland

2022-03-16 20:33 UTC

61869277706f9657a08119a8

Einar Engtrø

2022-03-16 19:14 UTC

61869278706f9657a08119b4
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