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ÅRSBERETNING FOR KIL SKI/ORIENTERING/FRIIDRETT 2021

Styrets sammensetning

Styret i KIL Friidrett 2022 har vært:

Leder: Einar Engtrø
Treningsansvarlig: Thomas Mellin-Olsen
Styremedlem: Stefan Sanne

Medlemsmassen friidrettsgruppen

Per 31.12.22 er det 18 barn i alderen 6-12 år og 2 barn i alderen 13-16 år som er medlemmer.

Det er også registrert et par voksne som medlemmer i friidrettsgruppen. Voksne med verv i friidrettsgruppen bør
være medlemmer. Medlemskontingent for styremedlemmer/trenere er kl 100,- og kan refunderes.
Det er registrert ett voksent medlem i trimgruppen.

Sportslige aktiviteter

I 2022 har friidrettsgruppen hatt følgende aktiviteter:

Rekruttrening: Rekrutter 6-13 år, trening hver tirsdag. Thomas Mellin-Olsen, Henning Monsen og Einar Engtrø har
vært trenere. Sondre Engtrø og Emil Duesund Sanne har vært hjelpetrenere.

Gåtene Opp: Avholdt på nyttårsaften.

Løpskarusellen:
Arrangementet var vellykket. Oppslutningen var tilfredsstillende, men mange lokale deltagere fra skolen og andre
idrettsgrener i laget. Ordningen med fri påmelding fra andre grupper i klubben, ble litt kaotisk, og for fri
påmelding ved senere arrangement må det avklares med navnelister i forkant.

Stevnedeltagelse:
Flere rekrutter har deltatt på stevner arrangert av andre klubber, med god innsats og gode resultater!

Kurs og kompetanseheving

Ingen deltakelse på kurs

Økonomi

Friidrett 2022 går med et lite underskudd. Inntektene fra Kaland Løpskarusell var mindre enn tidligere år pga
intern deltagelse som ikke ble fakturert.
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Det fleste i gruppen betaler treningsavgift.

Løpskarusellen er p.t. hovedinntektskilden, og forutsetning for gruppens drift.

Treningsavgiften for aktive i 2022 var kr. 500. Kontingentstrukturen i laget er under stadig diskusjon. Hvis
strukturen ellers i laget forblir uendret, foreslås ingen endringer i treningsavgift for friidrett. Hvis det vedtas
endringer i kontingentstruktur vil gruppen rette seg etter hovedlagets nye vedtak om kontingentstruktur.

Kommentar

Vi har en stabil medlemsmasse på ca 15-20 stk. En liten økning de siste årene. Friidrett kan ikke forventes å bli en
stor gruppe i Kalandseid IL.

REGNSKAP 2022

Regnskap

Se vedlegg

Kommentarer
● Innbetalt treningsavgift er som forventet
● Løpskarusellen er per i dag forutsetning for overskudd. I 2022 ble dette lavt pga stor intern deltagelse som

ikke ble internfakturert

FASTSETTELSE AV KONTINGENTER

Kontingenter og treningsavgifter settes av årsmøtet. KIL Friidrett ser ikke behov for økning i treningsavgifter.

BUDSJETT

Se vedlegg. Det budsjetteres med et lite overskudd, samt innkjøp av utstyr ca 10 000.

GRUPPESSTYRE 2022

Følgende gruppestyre foreslås for 2022,

Thomas Mellin-Olsen, Einar Engtrø, Stefan Sanne, Henning Monsen
Leder velges formelt i hovedlagets årsmøte.
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