
Årsmelding 
Student-KRIK Trondheim 2015 

1. Kristen Idrettskontakt 
Kristen Idrettskontakt, KRIK, er en medlemsorganisasjon og kontaktbevegelse for idrettsutøvere, 

trenere, ledere og sportsengasjerte, og ble startet i 1981 etter initiativ fra presten Kjell Markset. KRIK 

har som formål å «bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet».  

 

Et KRIK lokallag er et tilbud til barn og unge som ønsker å kombinere gleden av idrett med den kristne 

tro. LokallKRIK ønsker gjennom sitt arbeid å være et kontaktledd mellom kirke og idrettslag, og 

arbeider på tvers av landegrenser, idrettsgrener, idrettsklubber, kirkegrenser, prestasjonsnivå og 

alder. KRIK ønsker å være et lavterskeltilbud for tro og idrett slik at idrettsutøvere på alle nivå får et 

tilbud om et kristent fellesskap. 

aget drives av lokale ledere, og er et tilbud til alle i lokalmiljøet. Som lokallag blir du en del av 

lokallags-familien, med gode erfaringer og et godt fellesskap. 

Student-KRIK Trondheim er et av de største KRIK-lokallagene i Norge. 

2. Student-KRIK Trondheim 
Student-KRIK Trondheim, SKT, er et lokallag under KRIK som blir drevet av og for studenter i 

Trondheim. 

Styret 
Styret hadde i 2016 følgende sammensetning: 

Vår: 

Leder: Magnus Kyrkjebø 
Nestleder: Hanna Helen Hilsen 
PR-ansvarlig: Harald Undheim 
Kirkeansvarlig: Lars Berge 
Økonomiansvarlig: Einar J. Ruud 
Sosialt ansvarlig: Vilde Sines 
Turansvarlig: Solveig Blindheim 
Sportslig ansvarlig: Gjert Magne Kahrs Knutsen 
CHRISC-representant: Thea Marie Øien 
Vara-representant: Vigdis Juliussen 
 

Høst: 

Leder: Harld Undheim 
Nestleder: Hanna Helen Hilsen 
PR-ansvarlig: Vilde Sines 



Kirkeansvarlig: Lars Berge 
Økonomiansvarlig: Einar J. Ruud 
Sosialt ansvarlig: Elisabeth Frette 
Turansvarlig: Solveig Blindheim 
Sportslig ansvarlig: Gjert Magne Kahrs Knutsen 
CHRISC-representant: Thea Marie Øien 
Vara-representant: Vigdis Juliussen 
 

Undergrupper 
SKT hadde i 2016 følgende undergrupper: 

● Sosialgruppen: Organiserer omtrent to sosialkvelder i måneden, i tillegg til andre sosiale 

arrangementer. 

● Kirkegruppen: Organiserer omtrent en sosialkveld i måneden, med fokus på åndelig aktivitet. 

● CHRISC Trondheim: En selvstyrt undergruppe som jobber med å samle inn penger til CHRISC 

sitt jenteprosjekt FAHARI. Organiserer teamutreise til Øst-Afrika i samarbeid med CHRISC 

sentralt. Organiserer også omtrent en sosialkveld i måneden. 

● Trenergruppen: Leder de ukentlige treningene. 

● Turgruppen: Arrangerer ulike friluftsaktiviteter, i form av dags-, kvelds- og helgeturer. 

3. Aktiviteter 
SKT hadde i 2016 mye aktivitet. Oppmøtet på de ukentlige arrangementene var jevnt bra, med cirka 

100-150 totalt på de forskjellige arrangementene. Turer og andre arrangementer har også hatt god 

oppslutning. 

Ukentlige aktiviteter 
I 2015 var de ukentlige treningene som følger: 

● Mandager: Innebandy på Trondheim Katedralskole. 

● Tirsdager: Volleyball på Trondheim Katedralskole, fotball på Trondheim International School, 

og frisbee ultimate på i festningsparken/Duedalen. 

● Onsdager: Fotball på Lerkendal kunstgress 

● Torsdager: Volleyball på Trondheim Katedralskole. 

Generelt har det vært god oppslutning om disse treningene gjennom hele året. 

Etter treningene på tirsdager blir det arrangert en sosialkveld. Denne består som oftest av kvelds og 

en form for temaaktivitet, for eksempel spillkveld, bingo, osv. I enkelte tilfeller er det annet fokus, for 

eksempel har det vært styrevalg og Gudstjenester på noen tirsdager. Her nevnes spesielt 

Julegudstjenesten som ble arrangert i samarbeid med studentprestene. Dette var arrangementet i 

2016 med flest deltakere, ca 1300 stk. 

 

  



Helgeaktiviteter 
I 2016 ble følgende helgeaktiviteter med overnatting arrangert: 

Strandatur Stranda Februar 
Fjellskitur Trollheimen April 
Multitur Eikesdalen, Innerdalen, Dovre, 

Rondane, Femunden og 
Romsdalen 

September 

Bli-kjent-tur Vassfjellkapellet September 
 

Både multitur og fjellskitur ble fulltegnet, mens Strandaturen og Bli-kjent-turen hadde ledige plasser. 

Andre aktiviteter 
SKT arrangerte en rekke aktiviteter som ikke er faste aktiviteter. Disse er: 

Matlaging på bål Bymarka Februar 
CHRISC-cup KVT-hallen Februar 
Skredkurs Tempe Februar 
Spring Swing Kjøpmannsgata Mars 
CHRISC-løp + fest Tempe April 
17.maifest Berg Prestegård Mai 
Fadderopplegg sammen med 
TKS: Båltur, rebus og 
idrettsdag 

Trondheim August 

CHRISC - triatlon Teisendammen September 
Fotballcup Tempe Oktober 
Spring Swing Fall edition Kjøpmannsgata Oktober 
CHRISC - filmkveld  November 
Julefest Frikirken November 
 

  



4. Økonomi 
 

Det ble foretatt innkjøp av 200 T-Skjorter i 

2016, disse er enda ikke solgt ut og påvirker 

derfor resultatet for 2016. Det var også første 

regnskapsår hvor SKT spanderte kveldsmat på 

sosialen, dette ser også ut til å kunne forsvares 

regnskapsmessig og er et flott tilbud til våre 

medlemmer. Baneleie er som tidligere den 

store kostnadsdriveren i regnskapet. Korrigert 

for T-Skjortene ender SKTs økonomi ganske 

som budsjettert, med et lite underskudd. 

Budsjettet for 2017 skal korrigere for dette.  

 

 

 

 

 

 

5. Avslutning 
2016 var et bra år for SKT. Det var et bredt tilbud av aktiviteter, og generelt god oppslutning om 

disse. Etter semesterstart på høsten var det god rekruttering av medlemmer, som gjør at det nå er en 

solid medlemsmasse. Undergruppene til SKT har fungert bra gjennom året, noen som har bidratt til 

at vi har kunnet opprettholde aktiviteten vi har hatt. 

Vi ønsker i året som kommer å fortsette utviklingen av et godt kristent miljø for studenter i 

Trondheim. Det skal være rom for at alle kan utfordre seg selv på et fysisk og åndelig plan. 

For SKT 

Leder 

Harald Undheim 


