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MÅLSETTING

Målet for Kjellmyra idrettslag er å opprettholde den brede aktiviteten gjennom
å sysselsette barn og unge som sokner
til lagets nedslagsfelt.
Fotballmessig er 3. divisjon et naturlig
mål for a-laget. Kjellmyra vant sin 4.
divisjonsavdeling (tilsvarer 3.divisjon
nå) i 1963 og tapte knepent for
Strømsgodset, som så spilte seg rett
til topps i norsk fotball. I rekrutteringen er det å engasjere flest mulig og
gjerne hjelpe de største talentene et
skritt videre enten det er i egen klubb
eller andre høyere i seriesystemene.

ØKONOMI

Kjellmyra IL
Laget er aktivt innen fotball, ski, orientering og dans med i alt ca. 450 medlemmer.
Idrettslaget omsetter samlet for nærmere 1,5 millioner kroner i året. Hovedlaget
har sitt eget budsjett. Det samme har de enkelte gruppene.
Kjellmyra er et idrettslag med breddeidretten som det prioriterte. Men laget har
gjennom denne virksomheten siden stiftelsen i 1918 også fostret utøvere som
har vunnet så vel internasjonalt og nasjonale mesterskap.
Gruppene har til sammen rundt 500 utøvere, mange deltar i flere idretter. Laget
har produsert spillere til de øverste divisjoner i fotballen, skiskyttere i beste
Europa-klasse og orienteringsløpere som har markert seg sterkt i en årrekke.
Laget arrangerer grusturnering, nå flyttet til kunstgras, siden 1991. I romjula er
det skisprint i Idrettsparken.
Orienteringsgruppa arrangerer flere løp i året, og ikke minst turorientering med
med et stort antall poster hele bygda er på jakt etter.
Dansegruppa Rondo – som betyr ”gamle danser” – har turnert over hele Europa
med danseoppvisninger og arrangerer trimdanskvelder hver mandag kveld fra
høst til vår.

Kjellmyra idrettslag har en sunn økonomi, men trenger romsligere kår for
å følge opp sine mål. Pr. i dag skaffes
midlene ved sponsorstøtte, diverse
lotterier og solid innsats fra lagets
medlemmer. Bingoen har i en årrekke
vært en viktig inntektskilde. Fester
var det også en gang. Men dette er
blitt sterkt redusert på grunn av hard
konkurranse fra mange arrangører.

DEN LILLE OLYMPIADE

Kjellmyra idrettslag og ”familien Kjellmyra” har alltid hatt god anseelse. I
1961 var Norges Idrettsforbund 100
år. I den forbindelse ble Kjellmyra
tildelt ”Den lille olympiade”. Der
stilte 10 Glåmdals kommuner med
aktive i langrenn, hopp og skøyter.
Idrettslaget hadde egen skøytebane
gjennom det meste av 1960-tallet.
Nærmere 3000 tilskuere var samlet
ved arrangementet.

ANLEGG

Kjellmyra IL eier sitt eget anlegg i
Idrettsparken Kjellmyra. Det består
av en hovedbane med naturgras, en
sjuerbane med gras og en femmerbane med gras. Laget er medeier i
kunstgrasbaner på Flisa. Laget har
siden 1991 hatt grusbane med flomlys på Sønsterud, et par kilometer
fra Idrettsparken.
I Idrettsparken er det også lysløype,
der Kjellmyra satte verdensrekord i
skistafett ved å holde den gående
døgnet rundt en hel uke. Idrettsparken
inneholder også akebakker halfpipe
for snowboard.
Idrettens Hus består av blant annet
festlokale, kafeteria, scene og kontorer. I Idrettsparken er det også klubbhus med garderober, dusjanlegg,
kiosk, oppholdsrom og lager. Hele
anlegget holdes i skikk av ildsjeler
som tar det hele på dugnad. ”Familien
Kjellmyra” har vært et begrep fra
mange tiår tilbake og en garanti for
godt miljø.

