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Til medlemmene i IL Frea.

IL Freas medlemmer.
Takk for et fantastisk år. Aktiviteten er stor 
i laget. Medlemstallet er økt fra 449 til 
471 medlemmer. Lag med i turneringer og 
seriespill i fotball og handball, både jenter 
og gutter. Deltakelse i håndballturnering 
i Tromsø, med fantastisk innsats både fra 
guttene og jentene. Bare små marginer 
skilte fra finalespill. 
IL Frea er synlig i miljøet med sine 
profilklær. En stor takk til de som har 
jobbet med å få nye drakter og profilklær til 
guttene og jentene.
Kunstgressbanen ble en gedigen arena for 
aktivitet gjennom sesongen. Årets store 
samling på banen ble Altaturneringen med 
96 gjennomførte kanper.
Nytt av året er 5. divisjonslaget. Sporty 
av ungdommene og en del eldre å 
ta fatt på en sesong med et spinkelt 
treningsgrunnlag. Åpningskampen ble 
gjenstand for interesse både fra presse og 
en masse publikum.
Lagets største aktivitet er ski. 127 unger 
deltok på skicupen og en del løpere deltok 
i skistevner på utebane. Rundt 40 personer 
har deltatt i dugnad med å gjennomføre 
skicupen. Det er også bygget 
miniskileikeanlegg ved Freahytta.

Dugnadsinsatsen har også her vært stor.
Over 50 trenere og ledere har gjordt det mulig 
å ha en slik aktivitet. I tillegg har en enorm 
dugnadsinsats på skicup, turneringer og på 
fotballbanen bidratt til aktivitet og inntekt til 
laget. Laget har en sunn økonomi. Mange 
har bidratt gjennom dugnad og sponsorjobbing 
til overskudd i driften, selv med store 
utfordringer i betaling av kunstgressbanen.
Til slutt en stor takk til alle tillitsvalgte, trenere, 
ledere, aktive og pasive medlemmer i IL Frea 
for et fantastisk år.

Håper alle stiller opp på årsmøtet 18. mars 
kl 20.00 på skolen.

Styreleder Per Johansen.
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Velkommen!

Årsmøte mandag 18. mars kl. 20.00 på Øvre Alta skole!
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Hovedstyrets årsberetning 2012 

Hovedstyret har bestått av:

Leder: Per Johansen
Nestleder: Anne Kathrine Tokerud
Kasserer: Jorunn Sandberg.
Sekretær: Linda Mosesen
Styremedlemmer: 
  Roar Søreng
  Siv Elin Leinan
Varamedlemmer:
  Yngvar Heitmann
  Stian Børstad
 
Gruppeledere:  
  Sigurd Killi, ski
  Roy Birger Bjørkli, fotball
  Heidi Røst, håndball. 
  Knut Johnny Franck, bordtennis
 
Valgkomite:
  Leder Sturla Heitmann
  Espen Suhr
  Trine Nessvoll
 

Per Johansen    Anne Katrine Tokerud  Linda Mosesen
Sign     Sign     Sign

Jorun Sandberg   Roar Søreng    Siv Elin Leinan
Sign     Sign     Sign
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Saker: Klubbhuset, anlegg, kurs og kunstgress 

Styret har vært samlet en gang i måneden.

Hovedsaker som har vært behandlet:

Fornyelse leieavtale Freahytta med Imi barnehage. 
Samtaler med Alta kommune om fremtidig disponering av arealene ved banen.
Avtale om hovedleverandør av idrettsutstyr
Nye sponsoravtaler banereklame, draktreklame
Jubileumsåret 2016, hvem kan bidra.
Planer om klubbhus ved banen.
Den tradisjonelle romjulsfesten ble arrangert med stor suksess på Grendehuset i Øvre Alta av 
Piteågruppa.
Møte med Alta kommune v/kultur om disponering av garderobene ved skolen. IL Frea 
disponerer garderobene i fotballsesongen.
Styret ser en stor utfordring i å skaffe flere trenere og dommere i både fotball og handball.
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Økonomi 2012

IL Frea har stabil og sunn økonomi. En stor andel av lagets driftskostnader kan relateres 
direkte opp i mot aktiviteter for barn og unge. Dette er innkjøp av baller, aktivitetsutstyr 
påmeldingsavgifter osv. Klubben har i 2012 hatt et meget høyt aktivitetsnivå innenfor alle våre 
aktiviteter. Dette medfører noe høyere kostnader, men samtidig har våre inntekter gjennom 
dugnader og lignende økt betraktelig. Dette gjennom bla kaldendersalg, sykkeltelling og salg i 
forbindelse med Altaturneringa i fotball.
Den langsiktige gjelden på kunstgressbanen ble redusert med kr. 600 000,- i 2012, dette ble 
hovedsakelig hentet fra mva kompensasjon på idrettsanlegg.
Vi takker for sponsing fra det lokale næringslivet, og alle våre medlemmer og støttespillere for 
en fantastisk dugnadsinnsats i 2012.
Vi ønsker også å takke alle foreldre, trenere og våre aktive barn og unge for en flott innsats og 
ivrig deltakelse på IL Freas aktiviteter.

Medlemmer og medlemsavgift
Vi har pr i dag 484 medlemmer og ønsker å få flere, både aktive medlemmer og støtte
medlemmer. Økning i medlemsmassen vil gi merinntekter til klubben.

Medlemsavgiften har vært stabil på kr 250, for familiemedlemskap. Medlemsavgiften fastsettes 
av årsmøtet og skal følgelig opp til ny vurdering på årsmøtet i 2013.

For innmelding kan kasserer, 
Jorun Sandberg, kontaktes på e-post:  
jorsandb@online.no

Aktivitetsavgift
I 2010 ble det innført aktivitetsavgift på kr 
200,- pr. aktiv utøver. Avgiften skal dekke 
all aktivitet i IL Frea sin regi.

Grasrotandelen
I 2012 har IL Frea mottatt ca. kr 30 000,- 
fra grasrotandelen hos Norsk Tipping. 
Dette er en viktig inntektspost for 
idrettslaget, og er et område vi kan bli 
enda bedre på. En oppfordring til alle våre 
medlemmer og sympatisører, gi din støtte 
til IL Frea ved neste innlevering til Norsk 
Tipping.  

Jorun Sandberg 
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Årsmelding Barneidretten 2012

For de mellom 0-6 år

Høsten 2012 startet vi opp barneidretten 9.oktober. Barneidretten har vært i gymsalen på Øvre 
Alta skole på tirsdager. Ungene har hatt fri lek på apparater og i ulike «stasjoner». 

De har blant annet fått prøve seg på 
høydehopp, å balansere på bom med 
hopp på tjukkas og hatt felleslek med 
«fallskjermen».

Antallet på barn som har vært med har 
variert. Før jul var det mellom 8-12 unger 
per gang, mens det etter jul har vært 
mellom 6-8 unger per gang. Vi har hatt 
barn fra 1-6 år med på barneidretten.

I desember hadde vi nissegrøt på den siste 
barneidretten før jul.

Hilsen Anne-Kathrine og Karianne
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Årsmelding Håndballgruppa 2012

Håndballsesongen 2012/2013 har igjen vist at man må regne med oss i IL Frea. Spillerne våre 
har stor framgang på alle nivå.
Denne sesongen har spillerstallen vår bestått av 85 aktive gutter og jenter i alderen 5-13 år. Vi 
har stort sett hatt 13 lag med i turneringene i vinter. Vi prøver og være med på alle turneringer 
her i Alta med alle minilagene. Vi taper og vinner med samme sinn…ikke alltid like enkelt! Vi har 
i tillegg deltatt med 1 guttelag og 1 jentelag i 10 års serien i vinter. For første gang på mange 
mange år, har vi hatt med Gutter 12 i seriespill i Regionserien fra IL Frea. Og de har gjort en 
kjempeinnsats i serien. På jentesiden måtte vi stille i Regionserien i Jenter 14 år. Dette pga at 
vi ikke har rene årsklasser, og det er ikke lov og ha flere enn 2 på disp i hver klasse. Vi har vært 
minst i år fordi J14 inneholder 98 og 99 spillere, og vi er flest 00 spillere. Noen lag har i tillegg 
noen -97 spillere på disp. Og da er det noe forskjell på cm over bakken, men ikke så mye på 
kvaliteten. Men det har vært et lærerikt år, og vi har kjempet mye. Vi kommer sterkere tilbake 
til neste år. Altaturneringa 2013 ble en kjempefin markering for Frea. Alle legger merke til oss. 
Vi er godt synlige i mengden, vi har 
mange gode håndballspillere, Og vi 
er blitt veldig mange lag på få år. Det 
gleder alle Handballfolk i Alta. Vi kom 
både til kvartfinaler og Bronsefinaler 
med lag fra Frea i Altaturneringa.  Vi 
har også deltatt i Tromsøturneringa 
med Gutter 12 og Jenter 14 års laget, 
veldig bra turnering. Artig sosialt, en 
stor buss med mange unger og mange 
foreldre på tur i lag. 

Hvis man ser utgangspunktet vårt 
for treningsmuligheter i hall, så har 
vi gjort det suverent bra. Vi har kun 
hatt 1 treningstime i BUL-hallen og 
2 treningstimer i Altahallen denne 
sesongen, og de har vært forbeholdt 
til Jenter 10, Gutter10, Gutter 12 og 
Jenter 14 år. Resten av minilagene 
våre har trent i gymsalen i Øvre-Alta. 
Vi burde ha flere timer hvis vi skal 
kunne ha like godt utgangspunkt som 
andre lag i Alta, Vi vil jo gjerne trene 
mer. 

Avslutningen for sesongen var Altaturneringen, og uka etter hadde vi pizza og saft med foreldre 
i Gymsalen i Øvre-Alta for alle minilagene. J10 og G10 var på Peppes Pizza og koset seg. 
For de største tar vi avslutningsfest når serien er ferdig. 

Vi benytter anledningen til å takke små og stor håndballentusiaster for en strålende sesong. Har 
allerede begynt å planlegge neste sesong…  

STOOR TAKK TIL ALLE TRENERE SOM ER MED PÅ OG GJØRE IL FREA SÅ BRA FOR BARNA I 
ØVREALTA. 

Håndballklem fra Heidi Røst



Årsmelding Fotball 2012

Fotballsesongen har som vanlig vært fylt med god aktivitet. Det arbeidet som er gjort med 
kunstgressbanen har bidratt til at barn og voksne er å se på banen gjennom hele sesongen, 
tidlig og sent. For IL Frea ble det mange fine avisoppslag og god PR.

Tradisjon tro startet fotballåret for de minste med «vårslippen». Spesielt for året var at man satt 
i gang fotballen nesten to uker tidligere enn vanlig. 
IL Frea har vært godt representert i forskjellige cuper og turneringer i løpet av sesongen
(Bend it, FDcup, Sparebank 1cup, Altaturneringen). Vi har stilt med flere lag fra mygg og opp 
til små jenter. Som mange kanskje husker ble året litt spesielt for de minste, da vi gikk glipp 
av Øksfjordturneringen. De har stor pågang til turneringen og man bør være tidlig ute med 
påmelding av lag.
Lille gutter og lille jenter har deltatt i seriespill denne sesongen. Jentene må man vel kunne si 
var «overlegen» i sin klasse. De deltok da og med flere spillere på disp. I Altaturneringen tok 

vi et grep og meldte på i en 
klasse høyere. Det visste seg at 
de sparket godt fra seg i denne 
klassen og da de kom videre til 
sluttspillet i Altaturneringen.
Guttene spilte seg jevnt og trutt 
bedre gjennom hele sesongen. 
I de siste kampene var de på 
høyde med de «antatt» beste 
lagene i seriespillet.
Både lille jenter og lille gutter 
deltok på ST.Hans turneringen 
i Nordreisa,  som tradisjons 
tro ble gjennomført i slutten 
av juni. Begge lagene leverte 
svært gode resultater. Det 
er i alle fall ingenting å si på 
innsatsen.

Nytt av året var at IL Frea 
stilte med et herrelag i 5 

divisjon, noe som var resultat av at lokale gutter tok kontakt. Dessverre falt en god del av 
disse ifra utover sesongen, delvis pga skole, jobb osv. mens nye trådte til. I tillegg var det 
dametrening gjennom hele sesongen på banen, hvor Jørn S Paulsen var en av mange drivkrefter 
i gjennomføringen.
Gubbetrimmen har foregått på onsdager (20.30) gjennom vinteren, med vekslende oppmøte.  
Når vi hvert år øker aktiviteten i form av antall deltakere som er aktive, er det naturlig at det 
engasjerer flere foreldre inn i dugnadsarbeidet. Med dugnaden i fjorårets Altaturneringen i 
minne, viser det at vi kan klare det meste. Vi er avhengig av at foreldre stiller opp.
Et viktig budskap som jeg vil at alle voksne og barn skal legge vekt på kommende sesong, er 
FAIR PLAY og godt humør. 
Jeg minner dere på fotballforbundet sin tolkning: «bidra til å skape varige verdier gjennom 
toleranse, respekt og godt vennskap på og utenfor banen».
Jeg vil benytte anledningen til å takke alle barn, trenere og foreldre som har stått på og bidratt 
gjennom en hektisk sesong

For fotballgruppa, Roy Birger Bjørkli



Årsmelding Bordtennis 2012

Oppstarten av bordtennis kom godt i gang i løpet av januar og februar 2012. Ved de første 
treningene var det stort oppmøte både blant voksne og barn. Noen var innom for å prøve 
sporten mens andre (eldre) tok fram gamle kunstner fra kjellerstuer og ungdomsklubber.

Oppmøtet gjennom våren 2012 varierte før det til slutt endte opp med en liten stabil krets unge 
og voksne. Disse har også fortsatt å spille utover høsten 2012. 

Bordtennisgruppen har ikke gått ut aktiv og annonsert sin tilstedeværelse slik at der ligger nok 
et potensiale i å få inn flere aktive spillere fra hele Alta. Dette er noe som må vurderes i løpet av 
2013.

For bordtennisgruppa

Knut Johnny Franck

Fra trenerkurset Norges bordtennisforbund holdt i Hammerfest



Årsmelding Skigruppa 2012

Skicupen ble avholdt over 6 kvelder mellom 1. mars og 12.april.Det var som vanlig god 
deltakelse med til sammen 127 skiløpere. Av disse var det 5 voksne .Deltakelsen var stabil fra 
året før, men vi ønsker oss enda flere voksne med rundt i løypa. Det betyr mye for miljøet for 
de minste når de strever seg fram i sporet. Av alle 127 skiløpere klarte 91stk kravet om minst 
4 cupkvelder for å få pokal . Det var kjempebra! Fra 3. klasse og oppover har man tilbud om 
å gå på tid, noe de fleste benyttet seg av.  At noen velger å gå uten tidtaking er selvfølgelig 
også greit. Det viktigste er å komme seg ut. Klubbmesterskapet ble avholdt 12. april med 40 
deltakere. 

Fra Eibybakkene melder Yngvar Heitmann om liten aktivitet i 2012, grunnet dårlige sneforhold. 
Han håper å komme sterkere igjen i 2013.Det har vært tilbud om skitrening fra slutten av 
september. Tonje, Linda og Sonja Kristin har med god hjelp av andre flinke foreldre trent de 
minste fra 1. til 4. klasse. Deltakelsen har vært på mellom 12 og 26 barn. Den største gruppa 
fra 5. klasse og oppover har Roar, Espen og Trond Inge tatt  seg av .Her har oppmøtet vært på 
mellom 10 og 20. Det var barmarkstrening, også med noe sykling, fram til sneen kom i oktober. 
Opplegget med trening og deretter kveldsmat på Freahytta har vært en ubetinget suksess.Takk 
for et fint skiår til alle unger, foreldre og trenere

For skigruppa 

Sigurd Killi



Årsmelding Innebandy damer 2012 

Vi holder fortsatt koken med hardtslående køller en gang i uka. Alt mellom 8 og 16 damer i 
aldersgruppa 30-45 år gir det meste i treningsøkta på en klokketime. Høy puls, mye kraft og stå 
på vilje, men også mye latter. 

I tillegg til å spille innebandy vinterhalvåret, har vi utvidet vår treningsarena. Når snøen er tint 
bytter vi ut køller med terrengssykler, og møtes til sykkeltrening alt fra 1 til 3 ganger i uka.
 
Så DU er hjertelig velkommen å hive deg rundt å svette og flire sammen med oss: 
Tirsdag kl 20.00-21.00 på gymsalen Øvre-Alta skole.

For innebandy gjengen

Linda Irene Mosesen



KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor Budsjett
Resultatregnskap 
 
Driftsinntekter

3000 Medlemskontingent 20 200,00 25 225,00 25 000,00

3001 Andelsbrev 13 000,00 101 000,00 100 000,00

3002 Andelsbrev Bedrift 46 000,00 127 500,00 122 000,00

3003 Støtte Kunstgressbanen 0,00 350 000,00 0,00

3010 Treningsavgifter 12 200,00 16 600,00 15 000,00

3011 Inntekt krydder 0,00 7 000,00 0,00

3012 5 DIVISJON HERRER 8 225,00 0,00 0,00

3015 Inntekter Skigruppa 0,00 8 250,00 10 000,00

3016 Inntekter Fotball 7 986,00 0,00 0,00

3017 Inntekt Håndball 15 500,00 10 311,96 0,00

3020 Inntekter Dugnader 63 171,00 3 944,50 10 000,00

3021 Salg adventskalendre 47 845,00 0,00 0,00

3030 LAM midler 53 476,00 49 166,00 40 000,00

3210 Tilskudd Utstyr 16 000,00 8 639,00 0,00

3211 Grasrotandel Norsk Tipping 31 795,16 26 419,40 20 000,00

3220 Kulturmidler 13 330,00 11 665,00 7 000,00

3225 Tilsk. kommune vedl. idrett 5 000,00 18 550,00 10 000,00

3400 Offentlig støtte 43 568,00 13 200,00 15 000,00

3402 Inntekter Årsfest 36 250,00 21 940,00 15 000,00

3404 Mva komp investering 562 172,00 0,00 0,00

3406 Gave hjertestarter 14 000,00 0,00 0,00

3407 Inntekt altaturnering 45 719,00 0,00 0,00

3600 Leieinntekter Frea hytte 48 000,00 48 000,00 0,00

3700 Sponsorinntekter 0,00 15 000,00 15 000,00

3701 Inntekter 17 Mai arr 0,00 0,00 0,00

3703 Diverse inntekter 0,00 250,00 0,00

3710 Inntekter Frea-dresser 13 023,50 46 900,00 0,00

Sum DriftsInntekter 1 116 460,66 909 560,86 404 000,00

KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor Budsjett
Resultatregnskap

Driftsutgifter

6010 Vedl. & Drift Klubbhytte -3 317,00 -25 743,75 -15 000,00

6020 Vedlikehold Fotballbane -2 120,50 0,00 0,00

6021 Avskriving kunstgressbane -600 000,00 0,00 0,00

6040 Vedlikehold Ballbinge 0,00 0,00 -5 000,00

6050 Handballgr. -121 554,35 -51 735,30 -50 000,00

6051 Utgifter adventskalendre -9 589,00 0,00 0,00

6070 Hopp anlegg Eiby 0,00 0,00 -5 000,00

6080 Kostnader Bordtennis -1 000,00 -10 069,00 -5 000,00

6100 Kostnader Fotballgruppe -67 301,95 -39 717,10 -70 000,00

6101 Kostnade Kunstgressbanen 16 443,00 -945 324,90 0,00

6102 Kostnader 5.divisjon herrer -21 773,55 0,00 0,00



KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor Budsjett
Resultatregnskap

Driftsutgifter

6103 Kostnader Altaturnering -11 556,04 0,00 0,00

6110 Kostnader Skigruppe -14 306,55 -13 328,12 -24 000,00

6111 Kostnader utstyr hopp 0,00 -14 202,00 0,00

6120 Innebandy 0,00 -4 000,00 0,00

6121 Kostnader Barneidrett 0,00 -6 668,85 -4 000,00

6122 Skileikanlegg -18 195,88 0,00 0,00

6200 Strøm Klubbhytte -18 844,50 -18 825,75 -20 000,00

6202 Strøm lys Fotballbane -4 115,82 -4 888,69 -5 000,00

6203 Strøm Hoppanlegg  -3 751,44 -3 637,30 -3 000,00

6300 Forsikringer -26 025,00 0,00 -10 000,00

6450 Kostnader Frea-dresser 0,00 -79 889,25 0,00

6801 Trykking, kopiering, brosjyrer -800,00 0,00 -5 000,00

6804 Data/EDBkostnader -589,36 -500,00 -2 000,00

6809 Diverse utgifter -1 699,00 -5 055,08 -1 000,00

6840 Festeavgift o.l -5 806,00 0,00 0,00

6850 Møtekostnader -599,67 0,00 0,00

6901 Porto/ fakturakostnader -560,75 0,00 0,00

7300 Reklame og annonser 0,00 -10 313,75 0,00

7401 Kostnader Fester o.l 0,00 -2 729,00 -5 000,00

7406 Innkjøp hjertestarter -13 227,00 0,00 0,00

7500 Kostnader 17 mai arr 0,00 0,00 0,00

7600 Oppmerksomhet -1 460,00 0,00 -1 000,00

7790 Diverse driftsutgifter -19 570,76 -4 422,00 -5 000,00

Sum DriftsKostnader -951 321,12 -1 241 049,84 -235 000,00

Driftsresultat 165 139,54 -331 488,98 169 000,00

Finansposter

8040 Renteinntekter 15 622,00 23 970,00 10 000,00

8140 Renteutgifter og gebyrer -444,00 -2 489,00 0,00

8141 Rentekostnad kunstgressbane -123 700,00 0,00 -222 000,00

Sum Finansposter -108 522,00 21 481,00 -212 000,00

Resultat før skatter 56 617,54 -310 007,98 -43 000,00

Årsoppgjørs disp, skatt

Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 0,00 0,00

Årsresultat 56 617,54 -310 007,98 -43 000,00
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KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor
Eiendeler

Anleggsmidler

1210 Klubbhus 1,00 1,00

1220 Ballbinge 1,00 1,00

1230 Hoppanlegg Eiby 1,00 1,00

1240 Kunstgressbane 1 600 000,00 2 200 000,00

1250 Snekanonsameie 1,00 1,00

Sum Anleggsmidler 1 600 004,00 2 200 004,00

Omløpsmidler

1920 Folio 4963.20.01516 178 642,18 113 726,64

1930 Kapitalkonto 4963.56.02669 550 669,14 995 758,14

1950 Konto Hoppanlegg Eiby 4901.14.06237 5,00 5,00

Sum Omløpsmidler 729 316,32 1 109 489,78

Sum eiendeler 2 329 320,32 3 309 493,78

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

2000 Egenkapital 672 702,78 672 702,78

2099 Årsresultat (Opptjent egenkapital) 56 617,54 0,00

Sum Egenkapital 729 320,32 672 702,78

Langsiktig gjeld

2290 Langsiktig gjeld 1 600 000,00 2 200 000,00

Sum Langsiktig Gjeld 1 600 000,00 2 200 000,00

Kortsiktig gjeld

2400 Leverandør, kreditorer 0,00 436 791,00

Sum Kortsiktig Gjeld 0,00 436 791,00

Sum egenkapital og gjeld 2 329 320,32 3 309 493,78
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