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ÅRSMELDING KATTFJORD SPORTSKLUBB 
 
Styret i Kattfjord Sportsklubb har hatt 9 ordinære styremøter etter sist årsmøte og 
behandlet 27 saker. 
Styret har bestått av: 
Leder: Geir Are Winther 
Nestleder: Eskild Korsberg 
Kasserer: Anita Winther 
Sekretær: Rune Svendsen 
Medlem: Svanhild Dalberg 
Varamedlem: Steinar Olsen 
Varamedlem: Geir Kristian Mortensen 
 
Kattfjord Sportsklubb ønsker at medlemskap i idrettslaget skal være et livslangt 
medlemskap med aktiviteter for både unge og voksne. Vi ønsker at flest mulig av bygdas 
innbyggere ser verdien av å stå tilsluttet idrettslaget. 
Vi har også denne sesongen foreslått med både inne- og uteaktiviteter. Det har vært svært 
vanskelig å få til organiserte aktiviteter. 
KSK ønsker fortsatt forslag på aktiviteter som turer, konkurranser (sykkeltur Kvaløya rundt, 
deltakelse skirenn inn- og utland, kajakktur rundt øyene, fotballturnering, randonee-tur 
osv.). 
Ta kontakt med oss i styret for forslag eller bruk nettsida vår eller Facebook-sida vår for 
forslag til aktiviteter. 
For våre innbyggere i Kattfjorden har 2018  vært preget av uønsket byggeaktivitet  og 
transport til vindmølleparken. Det har gitt oss mye frustrasjoner med negativ energi og lav 
interesse for aktiviteter. 
Styret i KSK innser at det er større konkurranse blant innbyggere om hvilke aktiviteter en skal 
være med på. Tilbudet blir større og større år for år. Spørsmålet vi må stille oss er hva som 
trigger innbyggerne til å være medlemmer og medlemmene til å delta på aktiviteter. 
Styret har sett at det har blitt flere konkurrenter som har fotballturneringer de siste årene. 
Det er også blitt flere haller med kunstgress hvor turneringer er en viktig inntektskilde for 
halleiere. 
 
Samarbeidet med Skarven IL har vi ikke lagt på is. Styret i Kattfjord Sportsklubb har fortsatt 
samarbeidsmøte med Skarven IL for å se på mulighetene rundt en sammenslåing. Begge 
klubbene var svært positive til forslaget i utgangspunktet, men interessen fra Skarven er 
betydelig lavere nå. 
 
 
 
MØTER UTENFOR IDRETTSLAGET 
Kattfjord Sportsklubb har deltatt årsmøte i Tromsø idrettsråd. 
 
RAPPORT BALLIDRETT/BARMARKSTRENING 
Kattfjord Sportsklubb har dessverre ikke tilbudt barmarkstrening med unntak av sykling I 
samarbeid med Skarven IL har det blitt lagt til rette for innendørs trening for voksne en gang 
i uka i på skolen. Deltakelsen har vært så lav at aktiviteten har stoppet. 



 
RAPPORT SKIAKTIVITET 
Vi er veldig fornøyd med at vi har fått til skiaktivitet. Vi er ikke fornøyd med antallet som 
deltar. 
 
MEDLEMMER OG ØKONOMI 
Kattfjord Sportsklubb har 42 medlemmer. Økonomien er 
svært god med kr 808 692 på konto. Da har vi betalt kontraktsfestet beløp kunstgressbane 
på kr 660 000. 
 
KUNSTGRESSBANEN 
Dette prosjektet har styret har jobbet med kontinuerlig siden 2015.  
Det jobbes fortsatt med søknader til forskjellige aktører mht. tilskudds muligheter og annen 
finansiering.  
Vi må likevel søke Tromsø kommune om spillemidler til 7’ er kunstgressbane. Fra vi søker 
om spillemidler til antatt utbetaling, kan det gå opptil 6 år, slik at vi må ha midlertidig lån. 
Dette får vi fra vår bankforbindelse da vi har kommunal garanti.  
Leverandør er Unisport Scandinavia AS og styreleder Geir-Are Winther, Harald Olsen, Anita 
Winther og Sigrid Olsen har vært sentrale i prosjektet.  
Kattfjord Sportsklubb har i denne sammenheng et tett samarbeid med Troms Fotballkrets 
og Norges Fotballforbund v/Geirfinn Kvalheim. 
 
RAPPORT JULESTJERNA 
Komiteen denne gangen har bestått av Anita, Harald Olav, Rune, Eskild, Benedicte og  
Geir Are. Det har blitt enda flere idrettslag som arrangerer turneringer for å finansiere 
hallene sine. 
Styret i KSK valgte å avlyse Julestjerna for 2018 da antallet påmeldte lag ble for lavt til at vi 
ønsket å gjennomføre en kvalitetsturnering. 
Leder tok også i år opp med Fotballkretsen at det ble avholdt turneringer med samme 
målgruppe helger etter hverandre. Videre at denne kannibaliseringa ikke førte til bedre 
tilbud til lagene i kretsen som ønsket å spille turnering. Leder ba om at kretsen tok initiativ 
for en positiv styring/godkjenning og bedre oversikt over turneringer. Det har kretsen gjort. 
Vår turnering er godkjent til høsten. 
 
Hvordan kan vi utvikle fotballturneringa Julestjerna videre? 
Fotballkretsen anbefalte oss å se på vår egenart. 
 
 
På vegne av styret takker vi for tilliten i året som har gått. 
 
Geir Are Winther 
Leder 


