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KIL SKs årsberetning 2016 i perioden  

28. februar 2016 – 11. mars 2017  
 

Styrets arbeid 
Følgende ble valgt på årsmøtet 28. februar 2016: 

 

Leder:   Kim Michaelsen (1 år – ikke på valg) 

Nestleder:  Line Agnethe Andersson (2 år) 

Kasserer:   Thomas Ramstad (2 år) 

Styremedlem:   Ståle Eikebråten (1 år – ikke på valg) 

Styremedlem:   Jonas Krabseth (2 år) 

Styremedlem:   Marcus Frantzbråten (2 år) 

Styremedlem:   Roger Roll Guldbrandsen (2 år) 

Varamedlem:  Geir Damstuen (1år) 

Varamedlem:  Hans Christian Sjøli (1år) 

 

 

Styrets arbeid det siste året har forløpt på samme måte som før, med en aldri så liten peak i 

ting å gjøre, etter en viss semifinale i Drammen på høsten   

 

Vi tar oss av løpende ”driftsoppgaver” i forbindelse med hjemmekamper, drift av nettsiden og 

administrasjon av medlemsmassen. I tillegg har vi hatt en del ad-hoc arbeid underveis i 

sesongen. Som før så sliter vi med å få gjennomført styremøter underveis i sesongen, Vi har 

uansett tatt det som var nødvendig av diskusjon via telefon og e-mail som tidligere. Mot 

tampen av sesongen ble det selvfølgelig «hurramegrundt» når laget gikk hele veien i cupen, 

og samtidig endte opp i kvalifisering til Eliteserien. Mye å gjøre, men det er jo dette vi lever 

for, og jammen tror jeg vi klarte å lose skuta rimelig greit gjennom alle forholdsvis nye 

opplevelser.  

 

Økonomisk la vi som de siste årene opp til edruelig bruk av penger for sesongen 2016, noe vi 

også klarte å holde, ganske langt ut i sesongen. Men så smalt det som kjent greit etter denne 

semifinalen i Drammen. Så fra den tid og ut året så kan vi vel si at det ble brukt penger som 

om vi var fulle sjømenn. Men, penger gikk nå både ut og inn, og totalt sett så gikk vi greit 

overskudd i 2016. Overskuddet kunne nok vært større hadde vi fått solgt litt mer eget 

cupfinaleutstyr, men totalt sett så er årets overskudd noe av det beste vi har opplevd på en 

sesong i nyere tid, så dette må vel sies å være greit, og en cupfinale må jo tros alt markeres, 

det skjer ikke hvert år   

 

Medlemmer 
Ved utgangen av 2016 hadde KIL SK 554 betalende medlemmer. Det er en økning på ca 150 

medlemmer fra 2015. Faktisk hadde vi passert fjoråret i antall medlemmer allerede før 

semifinalen i Drammen. Men etter denne raste det inn 120-130 nye medlemmer på noen 

dager, så cupfinalen hadde selvfølgelig en positiv effekt på medlemstallet. Vi kan ikke annet 

enn si oss utrolig fornøyd med at såpass mange hengt med oss. I forholdt til klubber fra steder 

på tilsvarende størrelse er vi alvorlig mange flere medlemmer, takk til alle som støtter oss, og 

heng på videre i årene som kommer  

 

 



Bussturer i 2016 
I 2016 satte supporterklubben opp bussturer til alle seriekamper på Østlandet. Dessverre viste 

det seg vanskelig å få med folk på disse kampene. 2 store busser fikk vi sendt avgårde til 

Strømmen 16. mai, mens det ellers heldigvis ble det med nok folk til at vi kunne ta minibuss 

til de fleste bortekampene på Østlandet. Det er litt skuffende at vi ikke får med flere på 

bortekamper med buss, så her får vi sette alle kluter til for å få med flere i 2017. Men vi 

sender en stor takk til Arne Svendsrud og Erik Kosior som stilte opp som sjåfører og gjorde 

det mulig og faktisk få avgårde noen minibusser.  

Så ble selvfølgelig de 2 siste rundene i cupen en helt annen historie, 8 busser totalt til 

Drammen, 2 Av disse fra Oslo. 9 busser til cupfinalen på Ullevaal. Tjo og hei, potensialet er 

der, kan vi vel si. Måtte alle henge på videre. Vi setter gjerne opp 9 busser også til første 

bortekamp på Østlandet mot Mjøndalen i 2017! Og takk til alle sponsorer som bidro til at 

dette ble mulig! Økonomisk gikk vi faktisk overskudd på bussturer isolert sett i 2016, selv 

med gratisbuss til kvalifiseringskampen i Grimstad, dette takket være god spons på bussene til 

Drammen og Cupfinalen. 

 

Websida/Facebook 
Arbeidet med nettsiden www.kilsk.com går sin vante gang med stadige småjusteringer. Vi tar 

oss av det som måtte komme, og legger ut informasjon om det mest nødvendige av det som 

skjer i supporterklubben. Forumsdelen har som vanlig vært godt besøkt, men Facebook har 

selvfølgelig tatt over, og ble et utrolig viktig medium for å få ut informasjon på tampen av 

høstens baluba. 

 

Supporterutstyr/Supportersjappa 
Salget av supporterutstyr tok seg opp betraktelig dette året. Vi må tilbake til 2008, 2009 og 

2010 for å se tilsvarende salg av supporterutstyr. Cupen spiller selvfølgelig en stor rolle her. 

Vi jobbet nesten hele året med å få inn en ny egenprodusert hettejakke, det tok sin tid før den 

endelig kom på plass, men den kom heldigvis i hus i grevens tid, rett før semifinalen. Så 

denne ga oss et greit salg på tampen av sesongen. I tillegg ble det stor etterspørsel etter det 

meste, så vi klarte å tømme lageret på en del utstyr. I tillegg til hettejakken ble det også tatt 

inn litt annet nytt i løpet av sesongen. 

 

Salget kunne vært langt bedre om vi hadde vært mer forberedt før semifinalen i Drammen og 

Cupfinalen. Men uten rettigheter til å benytte KIL sin logo så vil dette begrense seg 

betraktelig. Hvordan dette blir for fremtiden er uvisst.  

 

Supportercupen 2016 
Det ble heller ikke gjennomført supportercup i 2016. Blir det cup i 2017 så stiller vi gjerne lag 

hvis noen ønsker å delta for KIL SK!  

 

Samarbeidet med KIL Toppfotball 
Vår avtale med KIL på salg av supporterutstyr gikk videre på samme måte som tidligere år. 

Vi fikk i år 10 % av salgssummen på alt vi selger av KIL-produkter (uten at vi benyttet oss av 

dette hver gang vi solgte supporterutstyr for dem). Satsen vår for salg av KIL-produkter i 

2017 er enda ikke avklart, men vi regner med at den blir som de 3 siste årene. 

 

Semifinalen og cupfinalen ble en ny erfaring for oss alle. Det kokte nok bra for noen og 

enhver i noen uker, og det er på ingen måte lett å ha noen fasit på hvordan en slik opplevelse 

skal løses på best mulig måte for alle parter. I bunn og grunn så gjorde vi alle så godt vi 

http://www.kilsk.com/


kunne, både Fotball- og Supporterklubb. Men nå som vi har fått smaken på denne opplevelsen 

så vil vi gjerne tilbake på Ullevaal, og da håper vi det blir mulig å komme i dialog med KIL 

TF om alt som en cupfinale innebærer på et litt tidligere stadium. 

 

Grevlinghiet/Supporterpuben har som før vært fast møtested før og etter kamper. Dette vil 

fortsette også i 2017. Den kommende sesongen blir det litt spredte tidspunkter på 

seriekampene. Hovedsakelig blir det søndager, med avspark på forskjellige tidspunkt. Men vi 

har også fått 3 hjemmekamper på lørdag og en på tirsdag i første halvdel av sesongen. Om 

hiet blir åpent etter kampslutt er i bunn og grunn avhengig av oppmøtet av supportere. 

 

I tillegg hadde vi som vanlig rabatterte sesongbilletter til vårt eget felt på sittetribunen, noe vi 

også har i år. Prisen nå er 1100 kr for medlemmer, mens de som kjøpte før jul kunne få 

sesongkortet til 1000 kr på supporterfeltet. 

 

Draktauksjonen 
Vi fikk i 2016 inn 37.400 kr for draktene til gutta på laget. I Tillegg auksjonerte KIL selv bort 

draktene fra cupfinalen. 

 

Supporterlivet i 2016 
Dette blir som alt annet i 2016 litt 2-delt, og vi får begynne med «hverdagen»! Det er liten tvil 

om at vi skulle ønsket oss mer liv og rører på supporterfeltet vårt både på hjemmekamper og 

bortekamper. Selv om gutta i 2016 hang med i toppen gjennom det meste av sesongen så tar 

det ikke helt av på feltet. Alle må vite at de er hjertelig veklommene til å bidra her, gutta ute 

på krøllgresset fortjener så uendelig mye mer, og mange flere, enn det vi klarer å yte på 

«hverdagene». Vi har klødd oss i hodet i mange år, hva kan vi gjøre? Hva må til? For å få 

med flere engasjerte folk? Problemet er kjent for alle supporterklubber i hele landet. Har noen 

gode tanker og ideer rundt dette, ta kontakt med oss, vi vil virkelig ha mer folk, og mer liv og 

røre på alle kamper gutta våre er med på, både på Kongsvinger og på bortebane. 

 

Uansett så var det nå folk fra supporterklubben på plass med storflaggene våre på alle 

bortekamper (unntatt på kvalifiseringskampen mot Sandnes Ulf) i løpet av sesongen 2016. En 

ganske sterk prestasjon med tanke på at vi har hatt lang reisevei til flere av oppgjørene. 

 

Del 2 under «supporterliv» for året 2016 dreier seg da naturligvis om haraballet i Drammen, 

og et påfølgende haraball som ikke tok slutt før langt utpå morgenen søndag 21. november. 

Etter hva vi kjenner til så er rett og slett et haraball på nesten en hel måned verdensrekord i 

haraball!!! 

 

Hva skal sies som ikke er sagt allerede. Vi dura rett og slett avgårde til Drammen i et lass med 

busser. Aldri hadde vi før klart dette hinderet, og mulighetene har vel vært større før. Godset 

hadde på forhånd vært i et lass med semifinaler, og vunnet alle!! Så selvfølgelig tar vi 

ledelsen… Pimenta bidrar til tidenes jubel halvveis, og deretter totalt kaos ved kampslutt… 

Tjohoooo Cupfinale for første gang, for en kveld, og noe så fortjent.. På tide vi kom oss dit 

etter at idrettslaget hadde holdt det gående i 124 år! 

 

Det ble noen hektiske dager for en stakkars supporterklubb i ukene etter dette, men gud bedre, 

det er dette vi lever for, og slik vi vil ha det… så bring it on! vi tar gjerne en reprise allerede i 

år! 

 



Om selve cupfinalehelgen kunne det vært skrevet en bok. For en folkefest, for en forbrødring, 

det er liten tvil om at dette var en etterlengtet opplevelse for distriktet. 

 

Supporterklubben ønsker å takke alle som bidro til å gjøre dette til den folkefesten det faktisk 

ble. Mange stod på for å få fraktet folk til Ullevaal og sørge for at folk fikk tak på billetter og 

supporterutstyr før finalen. Flere bidro til å lage et feiende flott cupfinalevors på Parkteateret 

fredag 18. november med lassevis med celebre gjester på scena… Arne Scheie var med!!! Og 

enda flere var med i prosessen rundt tidenes største tifo på en cupfinale her i landet. Til og 

med Kongen måtte smile… Takk takk takk alle sammen. Dette fiksa vi ganske greit  

 

VENI, VIDI, VICI… alt unntatt resultatet på selve fotballkampen. Samme kan det være, det 

tar vi neste gang  

 

Sportslig konklusjon 2016 
5. plass i serien, seier i første runde i kvalifiseringen til Eliteserien, knapt tap borte mot Jerv i 

finalen for lagene i Obos-ligaen… og så var det da altså denne CUPFINALEN!!!!! 

 

Yesssss…. Vi sier oss greit fornøyd med den, og registrerer at vi da faktisk har litt å gå på ;-) 

 

I år så tar vi alt! FORZA VINGER! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resultatregnskap 2016 

   Inntekter: 2016 2015 2014 

Medlemskontingent 95 712 71 500 69 850 

Salgsinntekter 94 835 24 570 7 426 

Salg av bussbilletter 61 280 19 120 14 250 

Gaver fra KIL 2 592 1 821 968 

Portoinntekter 855 280 685 

Diverse gaver/spons 37 631 4 230 0 

Sum inntekter 292 905 121 521 93 179 

    Kostnader: 

   Medlemskap NSA/Byen Vår -1 318 -1 292 -1 466 

Supporterutstyr med mer -93 604 -6 794 0 

Busskostnader -52 489 -23 870 -25 050 

Økonomisk støtte til KIL -29 000 -7 033 -11 200 

CD produksjon 0 0 0 

Tifo -37 431 -9 080 -9 956 

Supporterseminaret -3 810 -1 590 -2 188 

Salgsbua/puben -380 -49 775 -2 291 

Årsfest 0 0 0 

Porto og rekvisita -9 258 -6 842 -7 578 

Gaver -4 717 -7 054 -2 743 

Styrekostnader -17 000 -6 561 -9 425 

Diverse kostnader -15 511 -2 465 -2 184 

Banktjenester -360 -305 -250 

Sum kostnader -264 878 -122 661 -74 330 

    Driftsresultat 28 027 -1 140 18 849 

    Finansposter: 

   Renteinntekter 105 85 85 

Sum finansposter 105 85 85 

    Årsresultat 28 132 -1 055 18 934 



 

Balansen pr. 1. januar 2017 

  Eiendeler: 

   Kontantkasse 6 955 5 905 2 600 

Tifo kasse 0 0 0 

Bank folio 95 150 70 468 72 428 

Forskutterte inntekter -200 -2 600 -200 

Gjeld til andre 0 0 0 

Sum Eiendeler 101 905 73 773 74 828 

    Egenkapital: 

   Egenkapital 31.12 73 773 74 828 55 894 

Underskudd/overskudd 28 132 -1 055 18 934 

Egenkapital 01.01 101 905 73 773 74 828 
 

 

 

Revisors beretning 
Supporterklubben har ikke hatt revisor de 7 siste sesongene. 

 

Kontingent 
Medlemskontingenten er 200,- kroner for voksen og 100,- kroner for barn (under 16 år). 

Familiemedlemskap koster 400 kr. Denne kontingenten gjelder for 2017. 

 

Styret innstiller på at kontingenten blir uforandret for 2018. 

 

Styregodtgjørelse 
Den økonomiske situasjonen og arbeidsbelastningen tilsier at vi ikke betaler ut 

styregodtgjørelse det kommende året. Faktiske utgifter ved til bruk av mobiltelefon, bensin 

m.m. refunderes som vanlig mot fremleggelse av kvitteringer.  

 

Innkomne forslag 
Ingen i år heller ;-) 

 

Valg 
Blir som vanlig på vår egen spesielle måte, møt opp så får du se! Leder, et styremedlem og 2 

varamedlemmer er på valg i år. 

 

 

 

 

 



Vedtekter for KIL Supporterklubb, stiftet 16. februar 1977. 
 

 

§ 1 Formål 
KIL Supporterklubb (KIL SK) er en uavhengig supporterklubb for Kongsvinger Idrettslag 

(KIL). KIL SK skal arbeide for å fremme fotballen og eventuelle andre spesielle aktiviteter i 

KIL. 

 

§ 2 Medlemmer 
Som medlem i KIL SK aksepteres alle som holder med KIL. Alle som har betalt kontingent 

for gjeldende år, har fullverdig rettigheter i KIL SK. Kun medlemmer er valgbare til tillitsverv 

i KIL SK. 

 

§ 3 Kontingent 
Kontingenten gjelder for det kalenderåret kontingenten er betalt. Medlemskontingenten er 

200,- kroner for voksen og 100,- kroner for barn under 16 år. Familiemedlemskap kan inngås 

for en hel familie til 400 kr, uansett antall personer som inngår i familien. Kravet for å inngå 

familiemedlemskap er at alle personer i familien er registrert på samme postadresse (2013). 

 

§ 4 Årsmøtet 
KIL SKs høyeste myndighet er årsmøtet og innkalles av styret med minst 2 – to – ukers 

varsel. Innkallingen skal inneholde opplysninger om sted, dato, klokkeslett, beretninger, 

regnskap, forslag til kontingent, forslag til eventuelle vedtektsendringer som styret ønsker å 

fremme og frist for innsendelse av forslag. 

 

Kun medlemmer som har innbetalt kontingent for gjeldende år har stemmerett. 

 

Årsmøtet skal behandle: 

1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer. 

2. Godkjenne innkalling 

3. Godkjenne saksliste 

4. Velge møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen fra møtet 

5. Behandle styrets beretning for perioden fra forrige årsmøte 

6. Behandle regnskap og revisors beretning 

7. Behandle innkomne forslag 

8. Behandle handlingsplan 

9. Fastsette kontingenten 

10. Behandle budsjett 

11. Behandle forslag til endringer i vedtektene 

12. Valg av styre 

13. Valg av revisor 

14. Valg av valgkomité for neste årsmøte 

 

 

 

 

 

 

 



§ 5 Årsmøtets gang 
Det kan kreves skriftlig avstemning til alle punkter på dagsorden. Dersom 1 – en – delegat 

krever det, skal det foretas skriftlig avstemning. 

 

Styret velges for en periode på 2 – to – år. Halve styret er på valg ved hvert årsmøte. De 

øvrige komiteer har valgperioder på 1 – ett – år. Valgte tillitsmenn til KILs hovedstyre eller 

lagets grupper kan ikke velges inn i supporterklubbens styre. 

 

§ 6 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller det kommer krav fra 

minst 1/3 av antallet ordinære årsmøtestemmer. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret 

med minst 2 – to – ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte skal behandle den eller de saker 

kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er bekjentgjort i innkallingen. Samme 

stemmerettregel som for ordinært årsmøte gjelder. 

 

§ 7 Styrets arbeid 
Styret er KIL SKs høyeste organ mellom årsmøtene. Styret forvalter supporterklubbens 

midler. Styrets sammensetning skal så langt det lar seg gjøre være representert med både 

kvinner og menn. Styret består av minimum fem og maksimalt ni medlemmer. Styret skal 

inneha følgende funksjoner; leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer. 

 

Det kan velges varamedlemmer til styret. Varamedlemmer innkalles til styremøtene, men har 

kun stemmerett hvis ett av styrets ordinære medlemmer er fraværende. 

 

Styret i supporterklubben gis fullmakt til å ekskludere medlemmer som ved sin fremferd 

skader klubbens arbeid og renommé. 

 

§ 8 Vedtektsendringer 
Vedtektsendringer kan bare forets på ordinært årsmøte. Forslag til vedtektsendringer kan 

fremmes av medlemmene senest en uke før årsmøte. Forslag til vedtektsendringer fra styret 

skal være i sakspapirene. Vedtektsendringer krever 2/3 – to tredjedels – flertall blant 

fremmøtte stemmeberettigede. 

 

§ 9 Oppløsning 
Ved oppløsning av KIL SK skal alle udisponerte midler tilfalle et veldedig formål etter 

årsmøtets ønske. Oppløsning kan kun skje dersom to etterfølgende, ordinære eller 

ekstraordinære, årsmøter vedtar dette med 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede. 

 

Disse vedtekter erstatter supporterklubbens lover av 16/2 1997. Vedtekter er første gang 

vedtatt 8. mars 2008. 

 


