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2 Årsmelding 
 

2.1 Gruppesammensetning 

 
Høst 2022: 

Styreleder:   Kjetil Nysæter 

Styremedlem:   Roy Eknes 

Styremedlem:    

Styremedlem:    

 

 

 

2.2 Medlemsmassen 
 

Medlemmer i E-Sportgruppen pr 31.12.22 var 0 medlemmer. 
 

Oppstart for innmelding i E-sportgruppen åpnet januar 2023 

 

2.3 Møter 
• Avholdt 2 møter høsten 2022 med 

o Styret i E-sportgruppen sammen med Styreleder og 

Daglig leder i KIL 

• Viktige saker som er behandlet: 

o Fordele arbeidsoppgaver, roller og planlegge oppstart i 

januar 2023 

o Bestille datautstyr iflg. Tilskudd fra Amedia Stiftelsen. 

 

2.4 Aktiviteter 2022 
 

kaLAN arrangert i KIL-Hallen høstferien 2022 med ca.50 

deltakerer.  Vellykket arrangement takket være frivillige vakter 

og ledere. Takk til frivillige ungdommer som bygget PC’er. 

 

 

2.5 Kurs og Kompetanseheving 
Styret og instruktører har deltatt på E-sport seminar i regi av 

Idrettsklynge Vest «Aktiv Gaming»  

 

 

2.6 Foreldregruppe 
Bidrag fra foreldre er vanligvis i form av diverse dugnad, hjelpetrener 

eller styreverv. 

 

 

2.7 Dugnad 
Det har blitt arrangert dugnad i forbindelse med gjennomføring av 

kaLAN i KIL-Hallen og montering av datautstyr. 

 

 

 

  



2.8 Målsetting for 2023 
Barn og ungdom skal oppleve mestring og glede ved å være med i E-

Sport gruppen. Det skal være plass til alle uavhengig av datakunnskap 

og nivå. E-Sport har vært etterspurt i KIL og vi er glad for å kunne 

skape et trygt miljø for E-sport i KIL.  

E-Sport gruppen i KIL skal drives etter Norges E-Sport forbund’s      

E-Sport håndbok, med lokale tilpasninger. 

 

 

Arrangement 

E-Sport gruppen ønsker å arrangere E-sport konkurranser online og i 

klubbhuset. 

 

 

Foreldreinvolvering: E-Sport gruppen ønsker foreldre med og uten E-

sport kompetanse velkommen til å være publikum eller bli en del av 

gruppen. 

 

Trener: Gruppen har behov for økt trenerkompetanse og ønsker å 

tilby trenere, kurs i E-sport.  

 

Ledelse: E-Sportgruppen skal være godt ledet og administrert. 

Medlemmer, trenere og foreldre skal oppleve at gruppen er veldrevet.  

 

Styrets praktiske oppgaver 

• Miljø: 

o Vi tar sikte på å være til stede på alle treninger og 

E-sport kvelder. 

• Trenere: 

o Ta vare på trenerne 

o Trenerkontrakter / lønn må komme på plass når 

økonomien tillater dette. 

o Tilby trenere kurs 

 

• Ledelse: 

o Organisering av aktiviteter 

o Innkjøp av utstyr 

o Medlemslister / medlemsbetingelser 

o Kommunikasjon/informasjon foreldre 

o Politiattester 

o  

• Dugnad: 

o Organisere dugnadsoppgaver  

 

  



2.9 Økonomi 
 

E-Sport gruppen ligger under hovedlaget frem til E-Sport gruppen 

søker om å bli tatt opp E-Sportforbundet. 

 

 

2.10 Sluttkommentar. 

 
I 2022 ble brukt til å kontakte og besøke andre E-Sport grupper i 

Bergen Sør. 

E-Sport gruppen fikk tildelt kr. 55 000.- fra Amediastiftelsen til 

innkjøp av Datautstyr. 

Pc’er ble kjøpt som byggesett og montert av ungdommer i E-

Sportgruppen. Oppsett av switcher, kabler og IT utstyrt er utført på 

dugnad. 

Gjennomføring av kaLAN ble gjennomfør av frivillige på dugnad. 

 

E-Sport gruppen ønsker et godt samarbeid med alle 

gruppene/aktivitetene i Kalandseid IL  

 

 


