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Til medlemmene i IL Frea.

IL Frea skaper stor entusiasme og bidrar til samhold i nærområdet vårt. 
Idrettslaget samler barn og unge, foreldre og besteforeldre i området vårt 
– skolekrets Øvre Alta.  Vi bor spredt fra Gargia til Storgjerdet og fra Eiby 
til Raipasområdet, men aktivitetene til IL Frea er blant det som bringer folk 
sammen. Fra folkehelse- og levekårsundersøkelser er det kjent at idrett og 
fysisk aktivitet er viktig, men det folk oppgir som enda viktigere er nettopp 
sosiale møteplasser, og det å være del av et lokalmiljø.  

For IL Frea er det likevel ungene og ungdommene som er i fokus. 
Idrettslaget ønsker at de skal få tilbud om et vidt spenn av aktiviteter. 
Medlemstallet til IL Frea er 336. Det er omtrent tre ganger mer enn 
elevtallet på skolen. Dette viser at IL Frea er viktig. Håndball, fotball, 
langrenn og terrengsykling- I tillegg har vi noen helt unge som driver 
barneidrett. Vi har også noen ganske voksne som har «gubbetrim» i fotball, 
og freadamene som sykler i skogen og spiller innebandy.   

Begrenset antall barn i hver aldersklasse i nedslagsområdet vårt gjør oss 
sårbare i lagidrettene. Ikke alle kull klarer å stille lag, men ofte kan det 
avhjelpes med spillere fra aldersgruppen over eller under. Samtidig er lagene 
avhengig av å beholde spillerne så langt opp i aldersklassene som mulig for 
å ha nok spillere. Det krever god motivasjon å fortsette med idrett gjennom 
tenårene, men godt miljø i laget er i alle fall en viktig forutsetning.  
Lagidrettene håndball og fotball rekrutterer bra, terrengsykkelgruppa er 
også vital. For langrenn har det vært vanskelig å etablere en større kjerne- 
bortsett fra skicupene, og hoppanlegget har ikke vært i bruk de senere 
årene. Bordtennisgruppa har ikke aktivitet for tiden.  

For at ungene våre skal kunne drive idrett er vi avhengige av engasjement 
fra de voksne. Som trenere, på dugnad og som tillitsvalgte. Også her er vi 
som liten klubb sårbare, og vi opplever av og til at det kan være utfordrende 
å skaffe trenere for enkelte lag. Her må alle foreldre og andre gå i seg selv, 
og vurdere om de kan bidra! Ingen bør la seg skremme av ambisjonsnivå – 
det viktigste er at ungene har et tilbud, er aktive og har det artig i lag. Og 
for de som måtte ønske det finnes det en rekke kurs og utviklingsmuligheter 
for trenere.  

For å følge opp innledningen ovenfor: IL Frea bidrar til lokalmiljøet og det 
sosiale tilbudet i Øvre Alta. Utgangspunktet er å skaffe penger til aktiviteten 
for utøverne i klubben, men mange ildsjeler kombinert med gode tradisjoner 
er utgangspunkt for Freafesten i romjula og Julemarkedet noen uker før. 
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Også aktiviteten på fotballbanen utgjør en arena for både kaffesalg og en 
prat med sambygdinger. Likedan i håndballhallene.  

Som arrangør var IL Frea ansvarlig for Frearennet på ski i 2017, og hadde 
aktivitet på eget kunstgress under altaturneringen. Begge deler må betegnes 
som svært vellykket. I tillegg kommer gjennomføring av en rekke egne 
kamper innen håndball og fotball, Frea Offroad på sykkel, og skicupen.  
Utøvere fra IL Frea deltok på en rekke turneringer i Altaområdet, 
Hammerfest, Tromsø, Kiruna og Piteå – for å nevne en del.   

Som nevnt mange ganger er det aktiviteten som utøverne i idrettslaget 
driver som er det aller viktigste, men på siden av det er det dugnadsånden 
i klubben som imponerer meg aller mest. Om det er arrangementer i 
gymsalen, forberede og rydde etter fester, kafedugnad, oppgradering 
og vedlikehold av egne anlegg, snørydding på fotballbanen, frearennet, 
kakebaking, skicup, sekretariat i håndballhallen - eller et ryddeoppdrag 
for klubben – det er alltid «ja» fra flertallet av de som blir spurt. Det er en 
utrolig viktig verdi for IL Frea- tusen takk alle sammen for det dere har gjort, 
og for det vi kommer til å spørre dere om framover! 

Som lite idrettslag har ikke IL Frea behov for lønnede medarbeidere. Derimot 
har vi som nevnt en god dugnadskultur som bringer inne penger, og gode 
sponsorer som er viktige for klubben. Nøktern bruk av penger, samordning 
av reiser, og ingen kostnadskrevende seniorlag gjør at vi har en sunn 
økonomi. Dette utgjør nok et punkt vi som hører til IL Frea skal være stolte 
av. Alle barn og unge som ønsker det kan være med i IL Frea, nærmest 
uavhengig av familiens økonomi.  Medlemskap og treningsavgifter koster en 
brøkdel av det mange andre klubber har. For noen få hundrelapper får man 
tilbud året rundt. 

Per Johansen hadde lederfunksjonen i IL 
Frea i hele 8 år, inntil han takket av på 
årsmøtet i mars 2017. I løpet av disse årene 
opplevde idrettslaget stor sportslig aktivitet 
og suksess, samtidig som anleggene ble 
flere og mye bedre.  Stor takk til Per! 
Nærmiljøet er IL Frea - og IL Frea er viktig 
for nærmiljøet! 
 
Kenneth Johansen 
Leder 
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Årsmøte

Vel møtt til årsmøtet i IL Frea tirsdag 20.mars kl. 20.00 på skolen.

Hovedstyrets årsberetning 2017

Hovedstyret har bestått av:

Styret: 
Leder: Kenneth Johansen 
Nestleder: Trond Inge Heitmann 
Kasserer: Jorun Sandberg 
Sekretær: Karianne Bæhr Bjørkli 
Styremedlem: Stian Jøraholmen 
Styremedlem: Ørjan Romsdal 
 
Varamedlem: Sturla Heitmann 
Varamedlem: Herlof Hammari 
 
Gruppeledere:  
Fotball - Eirik Iversen 
Ski-  
Håndball – Heidi Røst 
Bordtennis – Knut Johnny Franck 
Terrengsykkel - Kåre Sandring 

Revisorer: 
Anngerd Johansen og Linda Mosesen 

Valgkomite:  
Anne-Kathrine Tokerud 

Medlemsregister:  
Anne-Kathrine Tokerud og Karianne Bæhr Bjørkli 
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Saker

Styret har vært samlet 8 ganger og behandlet 64 saker.

Anleggene

På klubbhuset og ved kunstgressbanen 
ble det gjennomført to større dugnader 
i sommer. Klubbhuset ble ytterligere 
oppgradert, med bl.a. nytt taktekke 
og nye takrenner.  Det er gjort noen 
mindre arbeider og maling innvendig, 
og ytterdørene er skiftet. Området rundt 
kunstgressbanen og ballbingen ble 
ryddet og småreparasjoner utført.  

Thore Kristiansen er baneansvarlig. 
Kunstgressbanen ble renset, og gjerdet rundt kom et par skritt nærmere 
å være helt ferdig. Det gjenstår fortsatt en del elektrikerinstallasjoner for 
styring av flomlysene. Vedlikehold av mål og gjerder er et stadig behov.  

Hytta ved skianlegget er utleid til barnehagedrift, men brukes av idrettslaget 
til skicup og skirenn. Det har gjennom mange år vært problemer med 
kloakken her, tross gjentatte reparasjoner. Sent i 2017 ble dette utbedret 
med komplett nytt septikanlegg. Det ble også lagt opp mer hensiktsmessige 
kurser fra sikringsskapet, slik at det elektriske er tilpasset behovene ved 
arrangementer.   

Hoppbakkene er ikke i bruk for tida.  

Gymsalen er som den har vært de siste årene, men IL Frea har kjøpt nye 
bord og stoler for arrangementer i gymsalen. 

Håndballagene har hatt sin «hjemmebane» i den nye Finnmarkshallen. 

Terrengsykkelgruppa har ingen faste anlegg, men ungdommene i gruppa får 
kjennskap til stadig større deler av stinettet i nærområdet.  
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Økonomi 2017

IL Frea har en sunn og god økonomi, og går for regnskapsåret 2017 med et 
lite overskudd på kroner 5741,20. Klubben har ingen langsiktig gjeld. Alle 
våre anleggsmidler er ført med kr 1 i verdi for å synliggjøre dem i balansen..

En stor andel av våre kostnader kan relateres direkte mot aktiviteter 
for barn og unge. Dette er blant annet innkjøp av aktivitetsutstyr og 
påmeldingsavgifter for ski, fotball og håndball.
Klubben har et høyt aktivitetsnivå innenfor våre aktiviteter, og deltar på 
mange turneringer og skirenn. Dette gir noe høyere kostnader, men samtidig 
har inntjening gjennom dugnader og lignende vært bra. Kan for eksempel 
nevne en fantastisk jobb som er gjort ved IL Freas julemesse.

Medlemmer og medlemsavgift
Vi i IL FREA ønsker å få flere, både aktive medlemmer og støttemedlemmer.
Økning i medlemsmassen vil gi merinntekter til klubben.
Medlemsavgiften er på kr 300,- for familiemedlemskap. Medlemsavgiften 
fastsettes av årsmøtet og skal følgelig opp til ny vurdering på årsmøtet i 
2018.

Aktivitetsavgift
Vi har en aktivitetsavgift fra skolepliktig alder på kr 200,- pr. aktiv 
utøver. Avgiften skal dekke all aktivitet i IL Freas regi. Det kan tilkomme 
egenandeler på reiser o.l. 

Grasrotandelen
Grasrotandelen fra Norsk Tipping er en viktig inntektspost for idrettslaget, 
og er et område vi ønsker enda flere biddragsytere. En oppfordring til alle 
våre medlemmer og sympatisører er å gi din støtte til IL Frea ved neste 
innlevering til Norsk Tipping.

Registrer deg ved å oppgi IL FREAs organisasjonsnummer: 971 406 283

Jorun Sandberg
Kasserer
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Årsmelding Barneidrett

Barneidretten er et tilbud for barn fra 0-6år. Vi 
har drevet med forskjellige
aktiviteter som ballspill, klatring, balanse og 
masse lek. Håper og tror at tilbudet er med på å 
gi barna glede, mestringsfølelse og ikke minst et 
godt grunnlag for treningsglede.

Barneidretten er en flott arena til å bli kjent med 
framtidige
skolekamerater. Barna som er med på 
barneidretten har ulike ferdighetsnivå og det 
er lagt opp til at foreldre tar en aktiv rolle i 
aktivitetene.

I vinter 2017/2018 har det vært veldig variert med antall barn på 
barneidretten, vi har hatt fra 15 stk til 3-4 stk pr gang. 
Vi har holdt på hver tirsdag kl.17:00 - 18:00 i gymsalen på Øvre Alta skole, 
fram til skicupen starter i begynnelsen av Mars.

For Barneidretten
Siw-Renathe Steine

Årsmelding Bordtennis

Nok et bordtennisår er over. Oppmøtet gjennom våren 2017 varierte veldig. 

Da mesteparten av de faste 
spillerne reiste bort høsten 2017 
for studier og militærtjeneste 
valgte vi å legge aktiviteten litt 
på is.

For bordtennisgruppa
Knut Johnny Franck
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Årsmelding Håndball

Håndballsesongen 2017/2018 viser at vi i IL Frea fortsatt er farlig god. 
Spillerne våre har stor framgang på alle nivå. 

Vi beholder spillerstallen vår som tidligere, og den består fortsatt av ca 75 
aktive gutter og jenter i alderen 6-15 år. Vi har stort sett hatt 11 - 12 lag 
med i turneringene i vinter. Vi prøve å være med på alle turneringer her i 
Alta med alle minilagene. Vi taper og vinner med samme sinn noe som ikke 
alltid er like enkelt! 

Vi har i tillegg deltatt med 1 jenter 10 års lag, 1 jenter 12 års lag, 1 Gutter 
12 års lag og 1 Jenter 16 års lag i seriespill i Regionserien i vinter. Og de 
har alle gjort det kjempebra.  Vi er ikke mange på hvert lag, men vi gjør det 
veldig bra likevel. Vi har deltatt på Ishavskraftcupen til Bul høsten 2017, 1 
lag dro til Kiruna i november og her markere vi oss igjen med at Jenter 12 
går til finalen og vinner turneringa. HURRA vi får med oss gullpokalen hjem. 

Nyttårsturneringa i Tromsø i januar deltar vi med 3 lag, Jenter 12, Gutter 12 
og Jenter 16. Her markerte vi oss i toppen med nesten alle lagene. Jenter 12 
gikk til finalen, men tapte mot Bul, men vi fikk en kjempefin sølvpokal med 
oss hjem, det er nesten blitt en vane å ha med seg en pokal hjem til Øvre-
Alta. Og masse artige minna for livet på tur med IL Frea. 

Altaturneringa ble nok en historisk markering for IL Frea. Vi har med alle 
lagene til kvartfinalene. Gutter 11 vinner turneringa, HURRA. Jenter 12 får 
sølvpokal, helt topp. Mens Jenter 15 ryker ut i kvartfinalen. 
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Alle legger merke til oss i Frea. Vi er godt synlige i mengden, med fine 
Freaklær, og vi har mange gode håndballspillere. Det merkes at vi har gode 
lag, for vi har hatt flere spørsmål om spillere som ønsker å få komme til IL 
Frea. Vi har hatt veldig mange seriekamper i løpet av vinteren og veldig 
mange arrangement. 

Hvis man ser på utgangspunktet vårt for treningsmuligheter i hall, så har vi 
gjort det suverent bra. Vi har denne sesongen hatt alle treningstimene våre 
i Finnmarkshallen som også er vår nye hjemmearena. Vi må ha flere timer 
hvis vi skal kunne ha like godt utgangspunkt som andre lag i Alta. Resten av 
minilagene våre har trent i gymsalen i Øvre-Alta. Avslutningen for sesongen 
for minilagene var Altaturneringen. 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.

Stor takk til alle trenere som er med på og gjøre IL Frea så bra for barna i 
Øvre-Alta området. 

Håndballklem fra Heidi Røst
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Årsmelding Sykkelgruppa

Aktiviteter/trening:
I vår- og høstsesongen har vi hatt sykkeltrening for aldersgruppene 8-11 og 
12-15 år en gang i uka. I høst slo vi sammen gruppene til en stor gruppe 
fra 8-13 år. Treninga har fulgt skoleruta, med oppstart i mai og avslutning til 
offroad-Frea 17/9.

På Juniorgruppa har det vært ca 10 stk på treningene, rekruttgruppa har 
vært på ca 5 stk. Ca 5 voksne  har vært med på treningene.

I vårsesongen har vi hatt fokus på teknikk, tilvenning for nye syklister, og 
gjøre oss kjent i det fantastiske sykkelterrenget vi har i nærområdet.

Høstsesongen startet med fine sykkelforhold, og vi kunne jobbe videre med 
både sykkelteknikk og prøve oss på nye sykkelstier.

Etter initiativ fra barn og ungdommene avsluttet vi også denne sesongen 
med «Offroad-Frea». Fredag 17 september stilte over 10 lag til start; 6 
rekruttlag, og 5 juniorlag, i alt var det 27 syklister som syklet hele eller deler 
av traseen. Det ble syklet to etapper. Rekruttene hadde en kortere løype på 
15, mens juniorene syklet 21 km med fart, stil og godt humør. Vi avsluttet 
med bankett og premieutdeling. Helt klart et høydepunkt for alle deltakerne i 
sykkelgruppa.

• Målsetning for sykkel-gruppa er at deltakerne skal:
• Utvikle basisferdigheter innenfor teknikk og balanse
• Utvikle ferdigheter i forhold til å sykle i gruppe, ta hensyn, bedømme fart 

og avstand.
• Bli kjent med egen sykkel, beherske bremsing, giring og litt enkel mekking.
• Beherske terrenget, gjøre løype- og linjevalg, og avpasse teknikken 

deretter.
• En annen målsetning er at deltakerne skal bli bedre kjent med 

sykkelmulighetene i eget nærmiljø, slik at de kan oppsøke stier og 
sykkeltraseer på egen hånd.
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Vi ser at mange av deltakerne har hatt en formidabel utvikling i forhold 
til teknikk og ferdigheter både på rekrutt- og juniorgruppa. Samholdet i 
gruppene har vært godt, selv om vi har en god spredning i alder.

Vi har også hatt mange dyktige og engasjerte foreldre som har hjulpet til på 
trening, i forbindelse med sykkelritt og karuseller, og ikke minst ønsker vi å 
takke alle foreldre som bidro med support og gjennomføringen av Offroad-
Frea for tredje året på rad!

For sykkelgruppa Kåre og Sonja-Kristin
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Årsmelding Skigruppa

2017 har vært et år der vi har merket kraftig nedgang i aktivitetsnivået 
blant de eldste utøverne. Engasjement fra foreldre er en forutsetning 
for å opprettholde, og utvikle aktiviteten i skigruppa. Det er alltid behov 
for voksne som har anledning til å være med. For de minste handler det 
i stor grad om at det er nok voksne til stede, som kan bistå de som er 
aktivitetsledere. Skileik i anlegget vårt ved folkehøyskolen er svært populært 
blant de yngste deltakeren våre, bare det er voksne til stede som aktiverer 
og legger til rette. 

Treningsaktivitet
Så langt det er mulig koordinerer vi treningsaktivitet med de andre 
aktivitetsgruppene. Dette for at det skal være mulig, for de som ønsker 
det, å delta på andre aktiviteter uten å måtte prioritere bort noe grunnet 
samtidighet. I høst ser det derimot ut til at ski aktiviteten har blitt prioritert 
bort.

For 1.-4. klassetrinn hadde vi stor aktivitet utover vinteren selv etter at 
skicupen var over. Flere voksne deltok i tilrettelegging og aktivering. I høst 
har ingen voksne eller foreldre sett det likt å drive denne gruppen, slik at 
den ikke er kommet i gang denne vinteren. 

Fra 5. klassetrinn og oppover gjennomførte vi to treningsøkter i uka. Det 
samme har vi gjort utover høsten etter at snøen kom.  I tillegg av vi deltatt 
med styrketrening i gymsalen fram til nyttår. I denne gruppa har det vært 
flere deltakere innom, men ikke mer enn fire deltakere pr. gang.
Kveldsmat etter trening, er et flott tiltak som er med på å styrke samholdet i 
gruppa.

Konkurranser 
Klubben arrangerte kretsrenn, Frearennet, i 
mars 2017 og har fått gode tilbakemeldinger 
på arrangementet. Elevene ved folkehøyskolen 
aktiverte de minste barna i skileikanlegget 
etter at de hadde gått barneskirennet. Dette 
var meget populært. Folkehøyskolen ble 
benyttet til kafe, sanitær og premieutdeling. 
Samarbeidet med folkehøyskolen om 
Frearennet er meget positivt for oss.
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Telenorkarusellen ble gjennomført i perioden februar - april med god 
deltagelse i de fleste årsklassene. Det siste rennet i cupen er også et 
klubbmesterskap. Det blir kåret flere klubbmestere under dette rennet. Til 
sist i sesongen arrangeres premieutdeling fra skicupen og klubbmesterskapet 
i gymsalen. Det blir både høytidlig og sosialt.

IL Frea har deltatt med løpere på flere renn og samlinger i regionen. 
Tilbakemeldingene fra de som har vært med er gode, og at dette oppleves 
både som sosialt og positivt.

Samarbeid og utvikling
De eldre løperne vår har deltatt på trening sammen med andre idrettslag i 
Alta. Vi har også løpere som har meldt overgang til disse lagene. Både det 
sosiale og det faglige innholdet er viktig for våre løpere. Dette klarer vi i IL 
Frea ikke å tilby når gruppene våre blir for småe.

Det er viktig for skigruppa og få inn flere personer som kan være med å 
opprettholde aktiviteten.
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Årsmelding Fotball

Fotballsesongen 2017 var nok et godt år for IL Frea. Vi har en god spredning 
i aldergrupper og har tilbud til de fleste alderstrinn. 

Av høydepunkter i året som gikk var nok 
Altaturneringen og trekke frem, her deltok IL 
Frea med 14 lag. Oppe på Alta Motorsenter 
stadion hadde vi mange kamper både fredag 
og lørdag. Og IL Frea viste seg nok engang 
med god dugnadsånd og stå på vilje. Det var 
gode tilbakemeldinger på anlegget og kiosken 
og håper at det kan bli en god tradisjon. 

Det var selvfølgelig veldig stas for de minste og få så mange kamper på 
hjemmebane, vi er ikke akkurat godt vant og spille så mange kamper 
hjemme for de minste så det var et godt tiltak. 

Av turneringer som IL Frea 
har besøkt i lokalt i år er 
SNN turneringen, Eat Move 
Sleep CUP, Ifinnmark CUP, 
Havbruksturneringen og 
Cermaq Cup. 

I 2017 hadde IL Frea også 
spillere på sonesamling. Dette 
er i tråd med fotballgruppa sin 
målsetning om at vi ønsker 

å holde en høy kvalitet på spillerutvikling, og dermed øke muligheten til å 
utvikle og få fram gode spillere til sone og krets. 

Piteå
Piteå ble besøkt av 3 lag fra IL Frea.  Dette ble en tur hvor det sosiale stod i 
fokus.

G12
Kom ikke fra gruppespillet, her møtte vi lag fra andre siden av kloden. 
Guttene syns det var veldig stas å spille mot et lag fra Mexico. 
Avsluttet med iskrem og trener Brynjar røyk på et veddemål så skjegget 
måtte bort. Hva veddemålet var sier historien ingenting om. 
Guttene var enig i at det var en super tur. 
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J15 
Kom til innledningsspillet. 
Starta med å møte favorittene, et lokalt lag fra Piteå. Vi slo de, så 
turneringen ble berget på dette resultatet. Slo TUIL i turneringssluttspillet. 
Marginene var ikke helt på våres side for å nå A-Sluttspillet. 
Turneringen ble gjennomført med lånespillere fra Hif/Stein og Rafsbotn, vi 
takker for bidraget. 

J12
Første gang i en så stor turnering, spilte 7`er. Møtte meget tøff motstand, 
tapte alle utenom et uavgjort. Fikk kjenne på nivåforskjellen da de spilte 
mot et lag fra Finland og ble etter treneren sine ord «rundspilt». Dette finske 
laget gikk hen og vant turneringen.  

Når man ikke spilte kamper ble tiden brukt både på stranden, butikken og 
andre tilbud som fantes i byen.
IL Frea hadde booket sammen et område på campen, så det ble arrangert 
langbord med grilling hvor det

Samtlige lag var enig i at det hadde vært en super tur og at dette fristen til 
gjentagelse. 

Vi ønsker og takke alle de foreldrene som stiller opp både på trening, 
kamper, turneringer og andre plasser der det trengs. Vit at vi er veldig 
takknemlig for den innsatsen dere legger ned, dette er med på å gi en 
positiv opplevelse for oss og ungene. 

For fotballgruppa
Eirik Iversen
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Julemessa 2017

IL Frea arrangerte julemesse 18. november 2017.
Nytt av året var at lokale selgere fikk hver sin stand for sine produkter.
Det var stort oppmøte og har nå blitt en tradisjon.

Hele overskuddet går direkte til idrettslaget og var i år på ca. 60.000,- 
kroner.
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Min idrett

I skrivende stund er det 336 personer registrert som medlemmer. Det er 
veldig bra, men vi vet at det fortsatt finnes en del personer som ikke er 
registrert elektronisk. Hjelp oss med å spørre dine nærmeste om de har 
registrert seg, eller om de har behov for hjelp til dette. 

Det er viktig at alle klubbens medlemmer er elektronisk registrert i Min 
Idrett, og har søkt om medlemskap i Frea. Det er spesielt viktig for aktive 
utøvere med tanke på forsikring. 

Hva er Min idrett? 
• Elektronisk medlemsregister for idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund
• Via Min Idrett holder du oversikt over egne personlige opplysninger, samt 

gjør endinger på disse
• Via Min Idrett betaler du kontingenter og avgifter til idrettslaget, betaler 

lisenser og skriver ut lisenskort
• Via Min Idrett kan du melde deg, eller barna dine, på arrangementer, 

konkurranser etc

For mer utfyllende informasjon henvises dere til å lese på Norges 
Idrettsforbunds sider www.nif.no om Min idrett.    

Via Klubbadmin faktureres medlemskontingenten og aktivitetsavgiften. Inne 
på Min idrett kan man i handlekurven se om man har ubetalte varer, samt 
utføre betalinger. 

Når vi fakturerer ut, blir info om krav sendt til den e-posten som er registrert 
i Min idrett. Det er derfor viktig at dere logger på og oppdaterer Min profil på 
Min Idrett.  

Ved utsending av familiekontingent vil fakturaene automatisk bli sendt på 
e-post til det eldste familiemedlemmet.

I 2017 lå familiemedlemskap på 300 kr, enkeltmedlemskap 100 kr, og 
aktivitetsavgiften på 200 kr. 

Norges Idrettsforbund oppfordrer alle til å bruke Min Idretts supporttelefon 
ved spørsmål om registrering eller andre spørsmål vedrørende Min Idrett. 
Telefon support: 21 02 90 90 

Hilsen medlemsansvarlige Karianne og Anne-Kathrine
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Regnskap

Resultat Beløp

Salgsinntekt, avg.pliktig 374 221,21

Salgsinnt., utenfor avg.omr. 59 760,87

Offentlig tilskudd/refusjon 202 676,89

Uopptjent inntekt 8 446,01

Leieinntekt 48 000,00

Provisjonsinntekt 160 014,58

Sum Driftsinntekter 853 119,56

Avskriving, nedskrivning -369 500,59

Frakt, transp.kost. v/salg -262 156,32

Energi brensel vann v.prod. -30 608,11

Kostnad lokaler, husleie -19 859,00

Leie maskiner, inventar -800,00

Kontorkostnad, trykksak o.l. -122 625,19

Telefon, porto o.l. -6 875,64

Salg, reklame, represent. -33 375,51

Kontingent og gave -1 100,00

Annen kostnad -2 150,00

Sum Driftskostnader -849 050,36

DRIFTSRESULTAT 4 069,20

Finansinntekt 2 287,00

Finanskostnad -615,00

Sum Finansposter 1 672,00

RESULTAT FØR SKATTER 5 741,20

ÅRSRESULTAT 5 741,20
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Regnskap

Balanse Beløp

Sum Anleggsmidler           5,00

Sum Omløpsmidler 914 500,73

EIENDELER 914 500,73

Sum Egenkapital 908 759,53

Sum Langsiktig Gjeld 0,00

Sum Kortsiktig Gjeld 0,00

EGENKAPITAL OG GJELD 914 500,73

Saldo betalingskonti
Folio 4963.20.01516 165 739,77

Kapitalkonto 4963.56.02669 748 755,96




