
Årsberetning for Kirkenes Atletklubb I 

perioden 27.05.2020 - 23.03.2021 

 

Styret har i perioden bestått av  

 

Bjørn Nilsen     Leder 

Ann-Sølvi Gakko   Nestleder    Trukket seg i 2020 

Per J H Kjølaas Kasserer/Nestleder   Per J. H. Kjølaas ble 

valg av styret i Mars2020 iht årsmøtet i 2019. 

Sergey Kozhuhov   Styremedlem     

Are Olaussen    Styremedlem 

Tomas Hesenget Strand  1. Varamedlem 

Willy Bangsund   2. Varamedlem 

   

 

 

 

 

Kontrollutvalg:  Kaare Ramberg, Hallbjørg Wartiainen, pluss 1 stk og 1 vara (fikk 

fullmakt fra årsmøtet å velge de 2 som mangler) 

Regnskapsfører:  Per J. H. Kjølaas 

Valgkomite:   Hallbjørg Wartiainen, Kaare Ramberg, pluss 1 stk og 1 vara fikk 

fullmakt fra årsmøtet å velge de 2 som mangler) 

     

 



Trenere på partiene:  

Bryting:  

Hovedtrener: Sergey Kozhuhov  

Trenere: Sergey Kozhuhov, Kjetil Benum, Willy Bangsund, Are 

Olaussen og Bjørn Nilsen 

Boksing:  Hovedtrener: Denis Kravchenko 

Dommere :   Sergey Kozhuhov    Russisk kategori 1 

    Edvard W Rønning og Anatoliy Bogdanov  Kretsdommere 

    Bjørn Nilsen      Nasjonal kategori 1 

Kirkenes Atletklubb har i perioden bestått av 135 medlemmer i perioden med boksere, 

brytere, foreldre, foresatte og støttemedlemmer som er skal rapportert til NIF innen 

31.4.2021 

Styrets arbeid: 

Det er avholdt 14 styremøter hvor det er behandlet 44 saker, i perioden Mai 2020 - Mars 

2021. Styret har planlagt terminlister, dugnader, reiser på kurs, konferanser, egne stevner og 

treningssamlinger. Hele styret med vararepresentanter har vært innkalt på alle styremøter. 

Det er ikke avholdt medlemsmøter, eller samlinger, pga Covid-19 pandemien 

1 klubbstevne er arrangert iht covid-19 restriksjonene. 

 

Møter, kurs og representasjoner: 

Finnmark Brytekrets:       Bjørn Nilsen Leder 

Deltakelse fra KAK på brytekretsmøte 27.05.20 på Teams  Hallbjørg Wartiainen, 

Maria C Nicolaisen og Per J. Høier Kjølaas 

NBF ledermøte i Oslo digitalt:    Bjørn Nilsen 

Årsmøtet i Idrettsrådet i kommunen Per J.H. Kjølaas og Bjørn 

Nilsen 

Digitalt Kurs og møte om anleggssøknad/anleggsplan  Bjørn Nilsen 

Digitalt møte med TFIK om pandemien    Bjørn Nilsen 



Digitalt møte med TFIK om Barneidrettsansvarlig   Bjørn Nilsen 

Webseminar av TFIK om digitale årsmøter   Are Olaussen 

Alle Med dugnad arr SVK     Are Olaussen 

 

Økonomi 

Økonomien i klubben har vært ganske god i denne perioden, men det er ikke skaffet noen 

nye sponsorer i 2020, og betalte dugnader har det vært lite av. Kontingentene fra alle 

medlemmene for perioden er ikke betalt og det må utarbeides bedre og gode rutiner på 

dette. Aktiviteten bestemmes av økonomien og dermed må aktiviteten reduseres. Det er 

påbegynt et arbeid her. Klubben mottok støtte etter søknad fra NIF på 99.000,- på tapte 

inntekter på UJNM, April-stevnet og Oktober-stevnet som måtte avlyses pga pandemien. 

Aktivitet 

Knøtter: Willy Bangsund og Kjetil Benum har gjennomført 2 treninger pr uke for 

disse 2 gruppene og det har vært ca 15 jenter og gutter på denne 

treningen. Dette etter det ble åpnet opp etter pandemien. 

Mellomparti/Ungdommer: 

 Sergey Kozhuhov har vært trener for dette partiet for gutter og jenter 

og de har gjennomført 4 og 5 treninger pr uke. Det har vært 8 faste på 

denne treningen etter det ble åpnet opp etter pandemien. 

Veterangruppa: Ingen aktivitet, pga covid-19 restriksjonene på denne aldersgruppen 

Handbak: Denne gruppen skulle startes opp høsten 2020, men pga pandemien 

har ikke det skjedd. 

Boksere: De har ikke hatt trening i Fjellhallen etter nedstengningen i Mars, men 

har hatt div. egentrening ute og med jogging. Det har vært ca 10-12 

stykker som har deltatt her. 

Egne stevner: April-stevnet (50 ènde gang i 2020) Avlyst pga Pandemien Covid-19 

 

Oktober-stevnet (49 ènde gang i 2020) Avlyst pga Covid-19 

 

Barnas Idrettsgalla – Arr: Sandnes Idrettslag-AVLYST 



 

Sportslige resultater:    

 

NNM/Arctic Cup Fauske/ Landslagssamling i Februar 2020 

Edvard Wartiainen deltok i 77 kg Senior og fikk 2 kamper og 6 plass 

Edvard har ellers deltatt på 5 landslagssamlinger for Ungdom/Junior, da de 

kommer under toppidretts Covid-19 restriksjoner. 

 

 

Avlyste stevner i 2020: 

Tana Cup Januar 2020 

NM Ungdom og Junior i Kirkenes 14-15.3.2020 AVLYST 

April-stevnet i Kirkenes 27.04.2020 AVLYST  

Finnmarksmesterskap / Solmund Larsen Cup i Mehamn i september2020  

Tana Matchen 10.10.2020 

Oktober-stevnet i Kirkenes 17.10.2020 

Nordlysstevnet i Murmansk i november 2020 

Kolbotn Cup 21-22.11.2020 

Alle stevner i Sverige og Finland også avlyst  pga Pandemien. 

 

 

 

 

 



Sluttord: Klubben ønsker å takke alle trenere, foreldre, og alle som har bidratt med god 

hjelp på vårt ene arrangement og på vår ene dugnad. De sponsorene som har bidratt, ønsker 

vi også å takke.  

Covid-19 Pandemien har gjort det slik at det har vært store begrensninger i aktiviteten for 

hele klubben.  

Etter at den nye lov-normen er bestemt, kan det sikre en bedre elektronisk registrering av 

medlemmene til oss og til NIF. Vi ser at dette krever at alle registrer sin profil i minidrett.no. 

Det nye styret må prioritere dette arbeidet, da det kan være mye midler som går tapt fra 

NIF. 

 

 

 

 

For styret i Kirkenes Atletklubb  

 

Bjørn Nilsen   Per Jørgen Høier Kjølaas  Sergey Kozhuhov 

 

Are Olaussen   Tomas H Strand   Willy Bangsund  

    

 

    

 

 

 

 


