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Til medlemmene i IL Frea.

Til medlemmene i IL Frea

Her kommer IL Frea’s tradisjonelle årsmelding. Vi har hatt et nytt år 
med flotte aktiviteter for mange av ungene i området vårt.  Idrettslaget 
har aktiviteter innfor håndball, fotball, ski og terrengsykkel. I tillegg har 
vi barneidrett for de minste ungene. Vi har også aktiviteter utenom det 
rent sportslige – for eksempel julemessa som etter hvert har blitt en flott 
tradisjon. Du kan lese mer om aktiviteten innen de enkelte idrettene våre på 
sidene som følger. 

For å klare å holde et godt aktivitetsnivå er vi avhengige av at det er mange 
nok som deltar. Innenfor lagidrettene er det åpenbart at det må være mange 
nok til å danne lag, men også innen individuelle idretter som langrenn og 
terrengsykkel er det mange grunner til at det er bra å være flere. Både for 
miljøet med treningskamerater, trenere og dugnadsarbeid er det bra å ha 
flere innen hver aldersgruppe og hvert kjønn. 

Øvre-Alta ligger befolkningsmessig på mange måter i grenseland for hva som 
er nødvendig for å drive et idrettslag. Vår viktigste ressurs- og begrensning- 
er antallet unger vi klarer å få med på aktivitetene våre. Heldigvis vil mange 
av våre barn og unge være med! Likevel er det veldig gledelig at det nå ser 
ut til at det blir mulighet for å bygge nye boliger i bygda. Nye boliger betyr 
nye og flere unger- og ungene er vårt gull.

Vi har tidvis samarbeid med andre klubber for å klare å stille lag for Frea-
ungene lengst mulig. Dette har vært en svært positiv erfaring. Inntil nå 
har vi inngått samarbeid med naboklubber der det har løst utfordringene. 
Der både vi og naboklubben har hatt knapt med spillere, har vi ved å slå 
sammen spillerne våre fått til solide grupper av spillere, og stabile lag. Vi 
har hatt samarbeid med Kaiskuru og Tverrelvdalen, og vil fortsette denne 
type samarbeid også i 2020. De kommende årene får vise hvordan vi skal 
forholde oss til slike utfordringer på sikt. 

Ved klubbsamarbeid reduseres også belastningen på foreldregruppa- for 
trenerjobber, som foreldrekontakter, dugnader og så videre. IL Frea er likevel 
basert på stort engasjement og innsatsvilje fra foreldrene. Tradisjonelt har 
klubben hatt godt dugnadsmiljø. Dette må vi holde på, slik at ikke barnas 
tilbud blir begrenset av manglende foreldreinnsats. Alle foreldre oppfordres 
sterkt til å ta et oppdrag, verv eller to i løpet av ungenes oppvekstår! 
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Økonomien i klubben er sunn, og avgiftsnivået for å være med på aktiviteter 
i IL Frea er sannsynligvis de laveste i hele landet. Det er vi stolte av! 

Deltagelse og involvering i trening, idrett, dugnad og verv er givende. Håper 
både de yngre og de eldre ser verdien av dette! Så bli med, og forbli med i 
idrettslaget! 

I IL Frea er alle viktige. 

Kenneth Johansen
Leder
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Årsmøte

Vel møtt til årsmøtet i IL Frea mandag 16.mars kl. 20.00 på skolen.

Hovedstyrets årsberetning 2019

Hovedstyret har bestått av:

Styret: 
Leder: Kenneth Johansen 
Nestleder:  
Kasserer: Katarina Heitmann Knutsen
Sekretær: Helle Sigvaldsen-Iversen 
Styremedlem: Karoline Hykkerud Aas
Styremedlem: Ørjan Romsdal 
 
Varamedlem: Sturla Heitmann 
Varamedlem: Siv Camilla Holten
 
Gruppeledere:  
Fotball - Eirik Sigvaldsen-Iversen 
Ski-  Klaus Brundtland
Håndball – Heidi Røst 
Terrengsykkel - Anne-Kathrine Tokerud 
 
Revisorer: 
Hans Kristian Kjeldsberg og Anita Movik Simonsen
 
Valgkomite:  
Roar Søreng, Ole Bull Romsdal og Karianne Bæhr Bjørkli
 
Medlemsregister:  
Anne-Kathrine Tokerud og Karoline Hykkerud Aas (Karianne Bæhr Bjørkli i 
første del av 2019)



5

Økonomi 2019

Regnskapsåret 2019 viser til et overskudd à kr. 174.678,16. Vi ser at i tillegg 
til økt omsetning har også driftskostnadene i klubben sunket - noe som 
medførte den vesentlige økonomisk økningen fra regnskapsåret 2018 hvor IL 
Frea hadde et negativt årsresultat à kr. -67.752,76. 

Vil gjøre lesere oppmerksom på at resultat- og balanserapport for 2019 
ikke vil være lik oppstilt som de tidligere år. Dette på grunn av nytt 
regnskapssystem som medførte nye konti og ny regnskapsstrategi. Blant 
annet vil ikke den totale inntekt og kostnad på hver enkelt idrettsgruppe 
vises på separate kontoer i regnskapet, men heller på separate ‘dimensjoner’ 
og/eller ‘arrangement’. Det vil si at på konti 3205 – Kiosksalg ¬er det 
kioskinntekt til både fotball, håndball, ski osv., men hver enkelt transaksjon 
er merket med den gruppe og arrangement det tilhører. For detaljert 
regnskapsoversikt i hver enkelt gruppe eller arrangements regnskap må jeg 
henvise til hver enkelt gruppe og/eller arrangements resultatrapport.

Minner om at ved usikkerhet og nysgjerrighet vedrørende regnskap så er det 
fullt og helt lov å spørre undertegnede.

Handballgruppa har i 2019 gjort en fantastisk jobb med finansiering av 
sin aktivitet, hvorav egenandeler, torskesalg og andre dugnader har dratt 
inntekt til gruppa og fått de på flere reiser og turneringer. De har i tillegg 
arrangert Julemessa 2019 som genererte hele 90.068,87 kr i omsetning med 
et positivt resultat på kr. 79.257,73. Årsfesten 2019 får de også æren for, 
og genererte der inn 84.987,69 kr med et positivt resultat på kr. 50.434,19. 
For ordens skyld er ikke regnskapet for Julemessa og Årsfesten lagt inn på 
konti 3015 – Inntekter Håndball, men har egne regnskapskonti i regnskapet 
2019. Total sum av inntekter og kostnader på Håndballgruppa finner vi ved 
å summere resultatrapporten for Håndballgruppa + Julemessa + Årsfesten 
som viser summert inntekt på kr. 432.701,56 og kostnader à kr. 585.804,09 
som utgjør et negativt årsresultat À kr. 153.102,53 for Håndballgruppa. En 
faktor vi må ta i betraktning ved årsresultatet er SAS-streiken som flere av 
våre håndballag ble rammet av ved Trondheimsturen 2019. 

Fotballgruppa har generert sin inntekt gjennom kiosksalg både ved kamp 
kaféer og Altaturneringskiosken. Omsetningen i fotballgruppa ble i 2019 
kr. 48.910,41 jfr. Resultatrapporten for Fotball. Kostnadene for gruppa 
på kr. 104.862,05 gir gruppa et negativt årsresultat på kr. 55.951,64. 
Undertegnede håper og tror at fotballgruppa vil etterspørre dugnader som 
vil generere inntekter for gruppa. Il Frea ønsker samtidig mange gode 
opplevelser for fotballspillerne våre i regi av laget både på- og utenfor 
banen, ved kamper og ved sosiale sammenkomster. 
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Medlemmer og medlemsavgift
Medlemskapet i IL Frea er inngangsbilletten til å kunne delta på aktivitetene 
i idrettslaget, og vi i IL FREA ønsker å få flere, både aktive medlemmer 
og støttemedlemmer. Økning i medlemsmassen medfører merinntekter til 
klubben og et bredere tilbudsspekter til både store og små. Medlemstallene i 
IL Frea ligger stabilt på rundt 350 stykker registrert i Min Idrett. Dette utgjør 
avgiften som en viktig og stabil inntektskilde som i 2019 resulterte i kr. 
51.300,02 til inntekt for idrettslaget.
Medlemsavgiften er på kr 400,- for familiemedlemskap jfr. Årsmøte 2019, 
hvor også avgiften for enkeltmedlemskap ble satt til kr. 200,-. 
Medlemsavgiften fastsettes av årsmøtet.

Aktivitetsavgift
IL Frea har en aktivitetsavgift fra skolepliktig alder på kr 300,- pr. aktive 
utøver. Aktivitetsavgiften må ikke forveksles med medlemskontingenten. 
Avgiften skal hovedsakelig dekke all aktivitet i IL FREAs regi uavhengig 
hvilken sportsgren, men 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 bidragsytere. Generert grasrotandel i 2019 
var på kr. 88.249,05 fra 168 spillere. 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. Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller ved å enkelt 
sende SMS <Grasrotandelen 971406283> til 60000.
Bli grasrotgiver i dag!

Katarina H. Knutsen
Kasserer
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Årsmelding Barneidrett

Vi har hatt barneidrett hver tirsdag fra 17-18. Det har vært ca 15 unger 
i gjennomsnitt hver uke, men vi har hatt ganger med opp mot 30! Dette 
har vi vært veldig fornøyd med. Vi satser på å holde det gående til skicup 
sesongen starter. Nå i de kaldeste månedene er det flott å la de minste 
ungene holde på med litt innendørsaktivitet også.

Vi har ikke hatt noe fastsatte aktiviteter, men både tjukkas, balanseklosser 
og ballspill er flittig i bruk. Det balanseres, hoppes og sprettes, kroppen 
og beherskelse av den uavhengig av utgangspunkt blir utfordret. Flere har 
gjennom høsten og vinteren turt og mestret mer og mer etter hvert som 
tirsdagene har gått. Mange unger har både høy puls og er gode og varme 
når timen er over.

Siden det er fra 0-6 år, ser vi at de eldre ungene lærer å ta hensyn til de 
mindre. Det er absolutt en sosial bonus også, da mange av ungene skal gå 
i samme klasse i årene som kommer og dem i dag ikke nødvendigvis går i 
samme barnehage. 

Vi har ikke hatt noen krav til at ungene som deltar skal være med i Frea, 
men vi vil selvfølgelig oppfordre alle til å melde seg inn. Barneidretten 
arrangeres av og med foreldrene som aktive deltagere, kom gjerne med 
innspill!

Stine Midtun og Gro Anita Thomassen
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Årsmelding Håndball

Håndballsesongen 2019/2020 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 80 – 
90 aktive gutter og jenter i alderen 6-16 år. Vi har stort sett hatt 10 - 11 lag 
med i mini turneringene i vinter, og vi prøve å være med på alle turneringer 
her i Alta med alle minilagene. Vi taper og vinner med samme sinn….ikke 
alltid like enkelt.

For serielagene, de mellom 10-16 år har vi hatt med 4-6 lag på 
turneringene. Våren 2019 deltok vi med 2 lag, J14 og J16, på en av Norges 
største håndballturnering, Trondheim Cup. Det var en helt fantastisk 
opplevelse for alle.

Vi har i tillegg deltatt med 1 gutter 10 års lag og 1 jenter 10 års lag, 1 jenter 
12 års lag og 1 Jenter 14 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 2019, 3 lag dro til Kiruna i 
november og her markere vi oss meget bra igjen, og Vinner gull for J14 år.
Nyttårsturneringa i Tromsø i januar deltar vi med 4 lag, 2 jenter 12 lag. 1 
J14 lag og 1 J15 lag. Her markerte vi oss i toppen igjen, og masse minna 
for livet på tur med IL Frea. Til siste deltar alle lagene fra IL Frea på 
Altaturneringa.

Vi er i tillegg i samarbeid med Tverrelvdalen, slik at vi kan hjelpe dem med 
spillere når de har behov, og vi får en del spillere fra dem slik at enten IL 
Frea eller Tverrelvdalen klare å stille lag i regionserien og på turneringer, for 
å få opp håndballen på i de små klubbene i Alta.
 
Alle legger merke til oss i IL Frea. Vi er godt synlige i mengden, med fine 
IL 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 Frea. Vi har hatt veldig mange seriekamper i løpet av vinteren og 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. 
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Resten av minilagene våre trener som vanlig 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. 

Sportslig hilsen fra Heidi Røst
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Årsmelding Sykkelgruppa

Oppstart for vårsesongen ble midt i 
mai, med trening en gang i uken fram 
til skoleferien. De første gangene holdt 
vi fokus på teknikk, før vi gjorde oss 
kjent med flere av de flotte stiene i 
nærområdet. 

Målsetting for sykkelgruppa er at 
deltakerne skal utvikle basisferdigheter 
innenfor teknikk og balanse, kunne sykle 
i en gruppe, ta hensyn og bedømme fart 
og avstand. De skal bli kjent med egen 
sykkel, beherske bremsing og giring.  De 
skal lære seg å beherske terrenget og 
gjøre løype- og linjevalg, og avpasse 
teknikken deretter. 

Ellers håper vi at deltakerne blir så kjent med sykkelmulighetene vi har her i 
nærområdet, at de kan oppsøke stier på egenhånd. 

Det har vært fra 8 – 12 barn med, i aldersgruppa 9-13 år. Vi har vært 
heldige å hatt flere foreldre med, noe som er veldig fint når vi har begynt 
med litt lengre sykkelturer, slik at det alltid har vært noen foran og bak som 
kan gi en hjelpende hånd der det trengs. 
Høstsesongen startet opp igjen i september, og flere av treningene gikk 
på stier som skulle brukes i forbindelse med «Offroad Frea». Offroad Frea 
har etter hvert blitt en fast årlig avslutning på sykkelsesongen som ungene 
setter pris på. I år hadde vi en løype på 19 km og en litt lengre variant, hvor 
«Sonjas cocktail» var inkludert.  Ungene syklet lagvis, med sjekkpunkt og 
målgang på skolen. Deretter ble det velfortjent bankett og premieutdeling i 
gymsalen. 

Ungene er utvikler seg mye i løpet av sesongen, det er virkelig gøy å se. De 
har godt humør og gruppa fungerer godt til tross for spredning i alder. 

Det er mange voksne som bidrar til at vi får til disse treningene. Sonja og 
Kåre har nok en sesong bidratt mye på treningene, samt at vi har fått hjelp 
av andre aktive syklister fra Øvre Alta. Ellers er hjelp fra foreldrene viktig. 
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Enten det er å sykle med en fersk stisyklist, eller bidra på å arrangere 
Offroad Frea. Det arrangementet hadde ikke gått uten så mange voksne 
bidragsytere.

IL Frea hadde som vanlig flere deltagere i Offroad Finnmark.

For terrengsykkelgruppa 
Anne-Kathrine Tokerud 
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Årsmelding Skigruppa

I 2019 har vi hatt et fint oppsving i antallet deltakere på aktiviteter i regi av 
skigruppa. 

Treningsaktivitet
Fra begynnelsen av 
februar startet vi med 
skitrening fra 1. klasse 
og oppover. Dette var en 
populær aktivitet med godt 
oppmøte. Skitreningen 
foregår i området rundt 
skihytta ved Øytun. 
Vi har hatt mange 
skileikaktiviteter og brukt 
bakkene i barnehagen 
til å øve fart og balanse. 
Kuleløypa er svært 
populær utfordring og 
ungene går heller av veien 
for en hoppkonkurranse. 

De eldste har mer teknikktrening, både i klassisk og fristil. De øver ofte i 
lysløypa mellom barnehagen og gapahuken. 

I høst, før snøen kom, ble det gjennomført basistrening på fotballbanen ved 
skolen. Oppmøte her var meget bra og treningen passet for både barn og 
voksne. Alle ble utfordret med forskjellige øvelser for både balanse, styrke 
og kondisjon.  Vinteren kom tidlig og skitreninga i lysløypa startet opp 
allerede i oktober. Denne treningen var for 4. klasse og eldre. 

Konkurranser
Skigruppa sto i spissen for gjennomføring av Frea-rennet, et kretsrenn 
med deltakere fra Nord-Troms og Vest-Finnmark. Til tross for lite snø fikk vi 
avviklet løpet til 6 i stil på hjemmebane. En stor takk til Roar Søreng som 
rennleder og alle som stilte opp på dugnad!

Telenorkarusellen ble gjennomført i perioden februar til april med god 
deltakelse i de fleste årsklassene. Det nest siste rennet i karusellen 
var klubbmesterskap for IL Frea. Der fikk vi kåret årets klubbmestere. 
Skisesongen ble avsluttet i gymsalen på skolen med kakebord og 
premieutdeling for både skicup og klubbmesterskap. 
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Samarbeid og utvikling
Skigruppa samarbeidet med de andre skiklubbene i Alta i gjennomføringen 
av Snøkanonkrossen i desember. Det er godt samarbeid mellom skiklubbene 
i kommunen, og åpnes opp for deltakelse på treninger i regi av andre 
klubber. 

Klaus Brundtland
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Årsmelding Fotball

Fotballsesongen 2019 var nok et godt år for FREA. Vi har en god spredning i 
aldersgrupper og har tilbud til de fleste alderstrinn. 
 
Også i år ha vi hatt et samarbeid med en annen Altaklubb, J15 har 
samarbeidet med Tverrelvdalen. De har deltatt i seriespill og turneringer i 
2019. 
 
Dette var et samarbeid som ble tatt godt imot på hver side av fjellet. Trener 
Thore forteller om en sesong som startet litt trått, med noen forventede 
samarbeidsproblemer og utfordringer av diverse slag. Men han forteller 
også om en meget sterk høstsesong hvor man ikke tapte en eneste kamp 
og avsluttet med en meget sterk seier over Alta IF i sesongens siste kamp. 
Gjennom året så har man hatt fokus på å bygge lag og relasjoner spillerne 
seg imellom. Det kan man si var meget vellykket og lærerikt. 
 
Vi oppfordrer på bakgrunn av erfaringene gjort i 2018 og 2019 andre lag 
som sliter med og stille lag til å se utover og rekke ut en hånd til andre lag, 
vi er alle tjent med å beholde ungene lengst mulig i sitt eget nærmiljø. 
 
Vi kan trekke frem at J11 deltok i seriespill for første gang i år, mulig første 
gang på flere år, undertegnede har ikke klart og funnet frem til dette. Dette 
er noe vi setter pris på og viser at vi som klubb gjør mye riktig i forhold til 
rekruttering. 
 
Av høydepunkter i året som gikk er Piteåturneringen og Altaturneringen 
verdt å nevne. 
 
Piteåturneringen
I Piteå deltok samarbeidslaget med J15. 
Her gikk vi ikke videre fra gruppespillet, 
men jentelaget deltok med en sterk 
redusert tropp og hadde blant annet 
lånespillere fra lagene som var yngre. 
Trenerne for dette laget forteller at det 
var ingen store forhåpninger for denne 
turneringen, hovedfokuset var det 
sosiale og bygge relasjoner. Noe vi kan 
si var en meget vellykket strategi. 
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Altaturneringen 
I Altaturneringen deltok IL Frea med 
12 lag, vi deltok i 9 av 12 klasser, så vi 
var godt representert i Altaturneringen. 
Og med flotte drakter og synlig reklame 
så var vi et lett gjenkjennelig syn på de 
banene vi deltok på. 
 
I J15 klassen kom til kvartfinalen hvor det 
ble et knepet tap mot Ulfstind. Ellers fikk 
vi oppleve mange glade barn og voksne, 
enorm fotballglede og mange gode 
minner ble skapt. 
 
Av turneringer som FREA har besøkt 
i lokalt i år er SNN turneringen, Eat Move Sleep CUP, Ifinnmark CUP og 
Cermaq Cup. 
 
Utvikling
I 2019 hadde IL Frea spillere på sonesamling. Dette er helt i tråd med 
fotballgruppa sin målsetning om at vi ønsker å holde en høy kvalitet og 
stort fokus på spillerutvikling, og dermed øke muligheten til å få fram gode 
spillere til sone og krets. Dette ønsker vi fortsatt fokus på i årene fremover.
 
Til slutt vil vi 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.

Undertegnede går også av som fotballeder i denne omgang. Det har vært 
3 flotte år, vi har mange flinke og ressurssterke folk i klubben. Jeg har hatt 
mange fine opplevelser, og håper å komme tilbake ved en annen anledning. 
Men nå gleder jeg meg til kun og være trener fremover. 
 
For fotballgruppa
Eirik Sigvaldsen-Iversen
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Min idrett

Medlemstallet i klubben ligger ganske stabilt, per i dag på 345 personer. For 
at vi skal få registrert personer som medlemmer registrerer man seg i Min 
idrett, for videre å søke om medlemskap i IL Frea. 

Hva er Min idrett? 
• Elektronisk medlemsregister for idrettslaget tilknyttet Norges 

Idrettsforbund
• Via Min idrett holder du oversikt over egne personlige opplysninger, samt 

gjøre evt. endringer 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. 

Julemessa 2019

Julemessekomitèen hadde sitt første møte 20.mars. Fastsetting av dato for 
messa ble satt til 23.nov.  Det var viktig å ikke kollidere med arrangement på 
Øytun 1.søndag i advent.

Komitèen har bestått av Siv Renate,Siv Camilla,Karianne,Anngerd,Ingrid,
Ann-Jorun,Helle og Per. Det er disse som har planlagt og lagt til rette, og 
handballfolket har gjort resten av dugnaden.

Nok en gang ble messa vellykket både økonomisk og i innhold. Messa er 
godt besøkt, noe som utstillerne skal ha mye ære for. Samt kafèen med et 
fantastisk kakebord, og lynlotteri og lykkehjulet spennende gevinster til. 
Julenissen kom sent, men godt.Det er et viktig økonomisk bidrag til IL Freas 
aktiviteter for ungene.

Det ble en utfordring å få plassert juletre ute. Juletrefoten var gravd bort og 
ny var ikke kommet på plass. Det var mange som samlet seg ute for å tenne 
julegranen som ikke ble noe av. Kritikkverdig. Nytt av året var tilbud om 
hundekjøring for de yngste, bål og varm gløgg servert ute. Et godt besøkt 
tilbud. Julemessa må bli et fast innslag i IL Frea.

En stor takk til næringslivet i Alta som bidrar villig med gevinster og gaver til 
messa.

Per Johansen
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Det er spesielt viktig for aktive utøvere med tanke på forsikring at man står 
som medlem og betaler kontingent. 

For mer utfyllende informasjon henvises dere til å lese på Norges 
Idrettsforbunds hjemmesider www.nif.no om Min idrett. 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. Undertegnede har benyttet seg av denne flere ganger, 
og de er veldig hjelpsomme. 

Klubben fakturerer dere medlemmer medlemskontingenten og 
aktivitetsavgiften via Klubbadmin. Dere medlemmer får da et varsel på 
e-post om at faktura er sendt ut, og at denne betales inne på Min idrett. 
Når dere logger dere på der, vil dere kunne se i handlekurven om man har 
ubetalte varer, samt utføre betalingen. 

Informasjon om faktura blir altså varslet via e-post og derfor er det veldig 
viktig for oss at dere passer på å oppdatere e-post adressen dersom denne 
endres. 

Ved utsendelse av familiekontingent vil fakturaen automatisk bli sendt til det 
eldste familiemedlemmet per e-post. 

I 2019 lå familiemedlemskapet på 400 kr, enkeltmedlemskap på 200 kr og 
aktivitetsavgiften på 200 kr. 

For å fortsette å holde prisen nede for medlemskap i klubben blir det dermed 
veldig viktig at alle bidrar på dugnadsfronten for at vi skal kunne fortsette ha 
det sånn. Dugnad er ikke bare et viktig bidrag til klubben økonomisk, men 
gir også et fint treffpunkt for klubbens medlemmer og kan være sosialt og 
hyggelig samtidig. Heier på fortsatt god dugnadsånd i vår lille klubb. 

Med vennlig hilsen Karoline Hykkerud Aas og Anne-Kathrine Tokerud
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Regnskap Driftsinntekter

Konto Kontosum

Diverse salgsinntekter 13 104
Inntekter Ski 11 433
Inntekter Håndball 166 009
Inntekt Dugnad 26 390
Sponsorinntekt, avgiftspliktig 2 000
Sponsorinntekt, drakter 64 054
Sponsorinntekt, stadion 62 500
Inntekt freadresser 32 500
Kiosksalg etc 77 082
Inntekter fra eget arrangement, julemesse 90 069
Inntekter fra eget arrangement, årsfest 84 988
Offentlige tilskudd 2 259
Lokale Aktivitetsmidler (LAM) 74 252
Grasrotandel 90 680
MVA kompensasjon 63 227
Offentlig tilskudd kommun vedl. idrett 24 330
Leieinntekt Frea hytta 48 000
Leie Fotballhytta 196
Leieinntekt Stadion 17 250
Gevinst ved avgang varige driftsmidler og immaterielle 
eiendeler

5 970

Medlemskontingenter 51 300
Egenandel Håndball 41 916
Eksp.geb. fritt -21
Sum Driftsinntekter 1 049 486
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Regnskap Driftskostnader

Konto Kontosum

Innkjøp varer for videresalg, høy avgiftssats -159 324
Utstyrsgodtgjørelse dommere -12 656
Div medlemskostnader -634
Frakt, transport og forsikring -6 013
Toll og spedisjonskostnader -75
Leie lokaler -1 700
Renovasjon, vann, avløp mv. -12 204
Lys, varme Frea hytte -22 003
Lys, varme Fotballhytte -3 103
Lys/varme idrettsanlegg -21 967
Lys, varme Hoppanlegg -3 437
Alarm/Sikkerhet -7 290
Leie datasystemer 1 500
Rekvisita -11 611
Kostnad Drakter -10 441
Idrettsutstyr -13 002
Reparasjon og vedlikehold bygninger -4 550
Medisinsk behandling, utstyr etc -681
Kontorrekvisita (Res) -63
Datakostnad -11 886
Trykksaker -5 368
Aviser, tidsskrifter, bøker etc -461
Møter, kurs, oppdatering etc. -14 448
Telefon 13 875
Reisekostnader, ikke oppgavepliktig -308 250
Diettkostnader Håndball -8 593
Diettkostnader Sykkel -391
Diettkostnader Fotball -471
Øreavrunding -45
Kontingent, fradragsberettiget -18 800
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Balanse

Eiendeler
Klubbhytta -1
Kunstgressbane -1
Ballbinge -1
Hoppbakke, Eiby -1
Snøkanonsameie -1

-5 975

Driftsresultat - 168 314
Valutagevinst (Agio) 27
Rentekostnad på fastsatt skatt, ikke fradragsberettiget -41
Annen finanskostnad -193
Årsresultat -168 106

Påmelding serier, turneringer -130 366
Gaver, fradragsberettigede -4 800
Forsikringspremier -27 345
Eiendoms- og festeavgifter -1 477
Bank og kortgebyrer -5 922
Kostnader Ski -3 356
Kostnader Altaturnering -11 387
Kostnader Julemesse -6 891
Kostnader Årsfest -24 582
Diverse driftskostnader fradragsberettiget -9 467
Annen kostnad, ikke fradragsberettiget -11 490
Sum Driftskostnader -881 172
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Omløpsmidler
Kundefordringer 19 500
Kasse 5
Bankinnskudd 382 164
Kapitalkonto 648 755

1 050 425
Sum Eiendeler 1 050 420

Egenkapital og gjeld
Egenkapital (innskutt og opptjent)
Egenkapital bundet (spesifiseres) -846 748
Annen egenkapital -191 780
Innskudd kontanter -562

-1 039 109

Udisponert resultat 23 693
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -1 0015 416

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld -35 010
Sum gjeld -35 010

Sum egenkapital og gjeld -1 050 426

Avvik -5




