
Toyota	Sør	ut	på	glattisen...	

 
Gla´gjeng på isen. Foran fra venstre, Eirik Farstad Hansen (leder karosseri & lakk), Trine 
Linn Kristoffersen (kundemottaker) Rainer Sterner (lærling, mekanisk) Catrine Aarli 
(mekaniker, Lexus) og Signe Marit Skomedal (teamleder, kundemottak). Bak fra venstre: 
Rune Eikli (selger), Jim Øvrelid (verksmester), Morten Hagen (oppretter/lakkerer), Eirik 
Natskår (Oppretter), Trond Wigemyr (oppretter) Steinar Jerdal (delelager) Nail Agirman 
(mekaniker Lexus 

 

Av Jan Harald Rismyhr 
03.02.2019 
-  Takk for en hyggelig lørdagskveld. Veldig moro å få prøvd seg på isen. Gøy at så 
mange fra KIK tok seg tid til å være med oss en vanvittig gøyal opplevelse :) 

Dette sier Signe Marit Skomedal. Sammen med 11 kolleger i «Toyota Sør», som er en av våre 
samarbeidspartnere, fikk hun anledning til å forsøke seg som ishockey-spiller. Uten unntak 



var nok dette første gang deltagerne tok en slik utfordring. Det ble noen innholdsrike og 
fornøyelige timer i vårt flotte innendørsanlegg på Idda i Kristiansand. Fra første stund var 
stemningen på topp. 

  

 

Arrangementsansvarlig i KIK, Christian Løvdal, hadde tidlig vært på pletten slik at komplett 
utstyr lå sirlig plassert på sittebenkene i garderoben etter bestilt størrelse, da det entusiastiske 
bilfolket ankom. Ishockeyspillere er godt beskyttet på banen. Faktisk er det flere skader i 
fotball og håndball, enn i vår idrett. Derfor er utstyret svært viktig – og man fikk litt hjelp til å 
få dette på – i riktig rekkefølge. 

  

Endelig på isen ble det først kjørt litt øvelsespreget lek i regi av tre av våre flotte spillere fra 
U-13 som velvillig stilte opp. Deretter ble det kamp med sjokoladekake i innbytterboksen – 
og avslutning med straffeslagskonkurranse. Etterpå utrykte flere at de ikke hadde vært så 
(behagelig) slitne en lørdagskveld i manns minne. Og helt til slutt fikk næringslageret et 
velfortjent bidrag fra «Pizzabageren» nede på hjørnet.  



Se video fra is-samlingen under >>  

• (Vi beklager at det er problemer med å starte video på mobiltelefoner. Sveip det sorte feltet mot venstre og klikk på 
pilen nederst til høyre. Web-leverandør arbeider med saken :) 

•  
 

 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Hennig-Olsen	Isdag	

 
Introduksjon i spotlight, mange på isen og fart i kiosken på Hennig-Olsen Isdag 

Av Andreas Myhre 
13.04.2019 
Mange positive tilbakemeldinger og det aller gøyeste "ever"! 
Når en iskremprodusent skal ha aktivitetsdag, hva er vel mer naturlig enn å velge en 
isbane?  
Lørdag 6.april hadde KIK sin hovedsponsor Hennig-Olsen Is aktivitetsdag på Idda. Hele 
anlegget var i bruk for ansatte og familie. Tett på 300 ansatte var i sving på isen, i 
idrettshallen og på curlingbanen.  



- 
TUSEN TUSEN TAKK for en fantastisk lørdag sammen med dere på IDDA - WOW!  Vi 
fikk sååå mange positive tilbakemeldinger fra både store og små på at denne ettermiddagen 
var "bare helt magisk", sier Vivian Kjevik Olsen, prosjektleder hos Hennig-Olsen Is, etter at 
dagen var gjennomført.   



Ettermiddagen begynte med spotlight´en som fulgte sjefen selv, Paal Hennig-Olsen, ut på 
isen, støttende på en pingvin med varemerke. Ved sin side har han "soft shake sjokolade og 
jordbær", to ansatte ikledd hver sin drakt. Tribunen i ishallen er nesten fullsatt. 

- Feiende flott åpning - og ja, ble liv på tribunen da alle 300 svarer JAAAAaaaa på 
spørsmålet: Er det noen som liker is her, fortsetter Vivian.  

Kristiansand Ishockeyklubb var vertskap og organisator denne ettermiddagen. I vår hall hadde 
vi våre folk både på og utenfor is for å bistå. I idrettshallen var det håndball, og i curlinghallen 
stilte det folk fra Kristiansand Curling klubb  

- Takk til iherdige folk fra KIK som sørget for at alt gikk helt knirkefritt. Stor takk til alle 
frivillige som stilte opp for oss på lørdag, avslutter en fornøyd Vivian i Hennig-Olsen Is 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



«Palmesus»	ble	nok	en	
dugnadssuksess!	

 
Her er en entusiastisk dugnadsgjeng sammen med fornøyde avdelingsledere hos arrangøren 
av "Palmesus" :) 

Tekst og foto: Andreas Myhre 
13.07.2019 
Frivillig innsats, som skaper et ekstra bidrag til både klubbens og medlemmenes egen 
økonomi, er en viktig trivselsfaktor for KIK. For vi har ikke bare sportslige ambisjoner, men 
vektlegger også det å være en familieklubb. 
 

I KIK er vi så heldige at dugnader vi er med på, virker motiverende for våre medlemmer. 
2019-utgaven av Nord Europas største strandfest «Palmesus» var nok et eksempel på at slik 
deltagelse ikke bare gir penger i kassa – men også sveiser våre medlemmer, med eller uten 
puck, bare enda bedre sammen. God stemning, flotte folk, bra musikk og skikkelig smak av 
sommer. Travelt for de som var med for KIK, som i tillegg fikk god tid til å bli kjent med 
andre i klubben. Noen tok gjerne en dobbelt økt. 



- 
Takk for en fantastisk helg. Dette var skikkelig inspirerende, mente hockeymamma Linn-
Cecilie Larsen. Hun bidro med hele 22 timers innsats fordelt på to dager. Og som en liten 
ekstraekstrabonus, fikk hun med seg litt av konsertene mellom slagene.  Tommel også opp 
for Karen Marcussen nederst til høyre som også så ut til å trives storveis, mens vår turbo Øystein 
Liebermann (på bildet over) fant tonen med en humørfylt kaptein på hurtigruta nordfra.  

Klubben vår stilte i år med rekordmange deltagere. Alle jobbet som servitører. Dugnadsarbeid 
er vanlig for idrettsklubber, men sitter du der med mange usolgte varer på kjøkkenbordet kan 
forholdet til dugnad fort bli litt anstrengt. Men dette slipper vi altså i KIK. Klubben har 
tradisjonelt deltatt på mange av sommerens arrangementer i regionen. Foruten Palmesus, er vi 
også engasjert på «Hunsfest» på Vennesla, «Måkeskrik» og studiestart-festivalen til SIA. Og 
KIK høster mange lovord fra mange arrangører for sin innsats. 

- 
Jeg er imponert over hvor mange som stiller opp selv i feriemåneden juli. Det mest geniale er 
at jobben man gjør på dugnad ikke bare bedrer klubbens økonomi, men også en del tilfaller 
deg eller dine som fratrekk i treningsavgift. Eller du kan gi pengene til noen du vil skal ha 
dem. For vi er en klubb som ønsker å gi et tilbud til flest mulige, sier Bjørn Tore Haugen, 
økonomiansvarlig i KIK-styret avslutningsvis. 



 

 

Skøyte-og	hockeyskolen	er	I	gang	

 
Emil og Jean er to gode kompiser som de små setter stor pris på. 

Av Andreas Myhre 
30.09.2019 
Neste generasjon ishockeyspillere er på plass på Idda. Lørdag 28. september var det 25 
barn innom skøyte- og hockeyskolen. 
 

Leken er I full gang på isen for 4 til 8 åringene. Veiledet og instruert av voksen, erfarne 
ishockeyspillere. Oppstarten for sesongens skøyte- og hockeyskole var 18. september, og isen 
er i ferd med å fylles opp. 

En av de 
mange barna på isen er Rana. Hun bor I nærområdet og synes det er gøy å gå på skøyter, noe 
som ikke er vanlig I hennes hjemland Tyrkia. 



-Dette er et fint tilbud for å komme inn I det norske samfunnet, kan pappa Bekar Yilmar 
fortelle fra tribuneplass. Han står sammen med sin kone Aydan og ser på sine to barn ute på 
isen. Han er elektroingeniør med en mastergrad I administrasjon, hun er jordmor. 

Skøyte og Hockeyskolen har ubegrenset med plass til nye barn som vil lære å gå på skøyter. 
Aktiviteten er organisert som lek og det er mulig å låne utstyr. Det er bare å møte opp en 
halvtime før start! 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



KIK	i	gang	på	Kompis	

 
KIK stiller på Kompis. Fra venstre Julius Ribokas , Natalia Uvaeva og Espen Walle i kiosken 
av Andreas Myhre 
01.12.2019 
KIK lager god stemning og låner ut skøyter på Kompis hver lørdag hele vinteren 
Lørdag åpnet isbanen Kompis på torvet I Kristiansand. For KIK er dette en glimrende 
rekrutteringsarena. Vi bemanner kiosk med utleie av skøyter hele perioden Kompis er åpen. 
På denne første dagen var det et av våre yngre lag som hadde tatt ansvar for å lage god stemning på 
isbanen.   
-Dette er hyggelig å være med på å skape trivsel, sier lagleder på U12, Natalia Uvaeva. Hun stiller I 
kiosken og har gjort klart vafler og annet snadder, sammen med Espen Walle og Vidar Strisland. Alle 
tre stiller opp med et stort hockeyhjerte. De håper at vår tilstedeværelse på Kompis kan bringe flere 
barn til Idda.   
 
 
-Dette er et populært tiltak. Og vi som driver med ishockey, synes dette er et spennende sted å ta 
sine første skøytetak - og kanskje senere kommer de til vår flotte innebane, fortsetter Natalia som 
har sitt opphav i Russland. - Det er et stort land som har mange slike baner som brukes mye, sier hun 
avsluttende for å kunne betjene den voksende køen utenfor kiosken..   
  
Også de yngste spillerne hjalp til. Det var en spillergjeng fra U12 etter lørdagens trening 
på Idda Arena. Den kalde vinteren fikk dermed en flott vinterlig start, selv uten snø. Kompis var fylt 
med folk straks etter åpning. Flyers om hockeyskolen ble flittig delt ut med håp om at mange 
nye også stiller på skøyteskolen for barn lørdager og onsdag på Idda. For skøyter - det er gøy det!  



 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Historisk	oppgjør	endte	2-0	

 
Jenter U18 følger med i tredje periode mot Danmark 

Av Andreas Myhre 
13.12.2019 
Danmark måtte bite i det sure eplet - og Norge vant historiens første landskamp i ishockey 
på Idda Arena i Kristiansand 

- Alt vi har 
øvd på stemte I dag, sier Silje Gundersen og Mari Pedersen etter at det norske JU18-
landslaget i ishockey satte Danmark til veggs med sifrene 2-0. Begge mål ble scoret i den 
første av de tre periodene. Dette smakte litt ekstra godt, i og med at det danske laget 
internasjonalt spiller i ett nivå høyere enn Norge. 
 



Kvelden i går ble historisk i ishockey-sammenheng for Sørlandet i og med at det aldri 
tidligere har vært spilt landskamper i landsdelen. Ishallen i Idda Arena var rigget fra topp til tå 
med flagg og musikk i nært samarbeid med idrettsetaten i kommunen. De to sørlandsjentene 
og resten av laget ble tydelig motivert av et entusiastisk publikum på tribunen. Litt ekstra 
spesielt var det nok for Silje og Mari å iføre seg landslagsdrakt før de entret banen der de tok 
sine første skøytetak i regi av Kristiansand Ishockeyklubb.  Men i går var det langt mer alvor.  

- Vi hjalp 
hverandre, spilte som et lag og var positive hele veien. Det funket, mente de begge med et 
stort smil.  

Oppholdet i Kristiansand hører til kategorien treningsleir for det norske laget - som en 
oppkjøring til VM i Polen i januar. Dette er også siste samling før endelig laguttak.   

Det spilles totalt tre kamper mot Danmark. Og det er gratis adgang for publikum.I kveld kl. 
19:00 og søndag en formiddagskamp kl. 11.30 før våre danske venner setter kursen hjem over 
Skagerrak.  

 


