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Til medlemmene i IL Frea.

Til medlemmene i IL Frea

IL Frea har hatt nok et år fylt med aktiviteter og idrettsglede. I denne 
årsmeldingen er noen av aktivitetene og høydepunktene fra hver idrett 
beskrevet. Det er mye positivt å fortelle – kanskje det aller største øyeblikket 
var da IL Frea for første gang ble vinner i Altaturneringa! Gratulerer til jenter 
13! 

Området som sokner til Øvre Alta skole hadde 1137 innbyggere i 2018 - av 
disse var 251 under 15 år gamle. Det betyr at et gjennomsnittlig årskull er 
på 17 barn. Fordelt på jenter og gutter blir det «bare» 7-9 av hvert kjønn 
– det er det vi ser i skoleklassene også. I tillegg blir det gjerne litt ujevn 
fordeling av gutter og jenter fra år til år, slik at i noen årskull er det bare 
4-5 av det ene kjønn. For å få lag i lagidrettene trengs det gjerne fra 7-15 
barn pr klasse, og det kan vi oppnå ved å slå sammen to eller til og med tre 
årsklasser. Men som et så lite samfunn som IL Frea dekker trenger vi å god 
rekruttering, og vi trenger å klare å holde på barna og ungdommen så lenge 
som mulig. Vi må få med så mange som mulig helt fra tidlig skolealder, og 
vi må forsøke å forebygge at barna går til naboklubbene «før tida». Når 
utøverne blir eldre, og IL Frea ikke kan tilby lag eller aktivitet lengre ser 
vi veldig gjerne at de tar «overgang» og fortsetter i et større miljø i våre 
naboklubber!

For å avhjelpe at det er tynt i rekkene i noen årsklasser har vi hatt et 
samarbeidslag med Kaiskuru i fotball, og vi har fått noen forsterkninger fra 
Tverrelvdalen blant de litt større jentene. Slikt samarbeid mellom klubbene 
er flott- og kanskje noe vi vil se mer av framover. 

Hovedpoenget er at i IL Frea er alle viktige. Vi må få med så mange barn 
som mulig fra de er små, og vi må beholde de i flest mulig aktiviteter så 
lenge vi klarer. I arbeidslivet kaller vi det rekruttering og stabilisering. Det er 
viktig at dere hjelper oss med dette, med å framsnakke idrettslaget og bidra 
– både som tilskuere, trenere og som tillitsvalgte. 
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At det kan bli tynt i rekkene gjelder ikke bare barna. Det betyr at også 
foreldre må stille opp som trenere, kanskje dommere, som tillitsvalgt og 
på dugnad. Man trenger ikke å ha vært en aktiv eller god fotballspiller for 
å være en god fotballtrener! Tilsvarende er det med håndball og ski. Det 
er mange idretter, årsklasser, og ofte begge kjønn som må ha trenere. Og 
dersom ikke foreldrene stiller opp som trenere blir det ingen aktivitet- med 
barna som tapere. Derfor; ta din «tørn» for en kortere eller lengre periode. 
Alle kan!

I tillegg til idretten har IL Frea en rolle som arrangør av felles møteplasser 
for området vårt. Julefesten og julemarkedet er eksempler på dette- 
men også på arrangementene på fotballbanene, i skianlegget og på 
håndballbanen møtes foreldre, besteforeldre og andre til prat og kaffe. 

Sosialt og morsomt tror jeg også de hadde det, de voksne damene som 
imponerte med å gjennomføre Offroad Finnmarks 150 km ritt i sommer. Vårt 
lille idrettslag hadde desidert største deltakerantall i kvinneklassen, og fikk 
masse oppmerksomhet både i lokalmedia og på sosiale medier, med flotte 
drakter i klubbfargene og mye smil og latter. Ikke nok med at IL Frea hadde 
mange damer med, den suverene vinneren i klassen var også fra Øvre Alta! 

IL Frea har en sunn økonomi, og vi har hatt svært rimelige aktivitets- og 
medlemsavgifter. Ungene liker svært godt å reise og konkurrere, også 
utenfor Alta. Noen av turene kommer på titusenvis av kroner, buss, 
turneringsavgifter og overnatting inkludert. Heldigvis har vi en god 
dugnadsånd i klubben- enten det gjelder kakebaking eller store prosjekter 
– som gir penger i kassa. I 2018 hadde vi ikke mye større dugnader- selv 
om kiosksalg og fester ikke skal undervurderes! I 2019 ligger vi an til å få 
noen større dugnadsjobber- så det er bare å brette opp ermene! Vi ønsker 
selvsagt å fortsette å ha et avgiftsnivå i IL Frea som ikke utelukker noen 
barn eller familier, men det er ikke sikkert vi kommer unna mindre påslag i 
«prisen» framover. 

IL Frea er klar for nye utfordringer - men vi trenger så mange utøvere og 
voksne som mulig for å bidra i klubben, og gjennom det for lokalsamfunnet 
vårt.  Alle er velkommen og ønsket!

Kenneth Johansen
Leder
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Årsmøte

Vel møtt til årsmøtet i IL Frea mandag 18.mars kl. 20.00 på skolen.

Hovedstyrets årsberetning 2018

Hovedstyret har bestått av:

Styret: 
Leder: Kenneth Johansen 
Nestleder: Eivind Antonsen 
Kasserer: Katarina Heitmann Knutsen
Sekretær: Karianne Bæhr Bjørkli 
Styremedlem: Karoline Hykkerud Aas
Styremedlem: Ørjan Romsdal 
 
Varamedlem: Sturla Heitmann 
Varamedlem: Herlof Hammari 
 
Gruppeledere:  
Fotball - Eirik Iversen 
Ski-  Klaus Brundtland
Håndball – Heidi Røst 
Bordtennis – Knut Johnny Franck 
Terrengsykkel - Kåre Sandring 
 
Revisorer: 
Anngerd Johansen og Linda Mosesen 
 
Valgkomite:  
Anne-Kathrine Tokerud, Stian Jøraholmen og Roar Søreng
 
Medlemsregister:  
Anne-Kathrine Tokerud og Karianne Bæhr Bjørkli 
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Saker

Styret har hatt 12 møter, og behandlet 68 saker. 

Anleggene

På kunstgressbanen har det vært jevn aktivitet. Banen er i god stand, og 
det har ikke vært nødvendig med større tiltak i 2018. Det må stadig plukkes 
søppel og ryddes, så vi anmoder alle om å kaste søpla dit den skal, og 
heller plukke med seg det de måtte finne. Det ser dessverre ut til at det er 
nødvendig å minne om at brukte snusposer og sigaretter har ikke noe i et 
idrettsanlegg å gjøre. Det er begynnende problemer med gress og vekst 
gjennom asfaltstripa rundt banen. Vi må kanskje gjøre noe med dette i 
2019. Thore Kristiansen er baneansvarlig.

Klubbhuset ved fotballbanen er mye brukt - og er hensiktsmessig for vårt 
bruk. Den er kanskje enda mer tilgjengelig enn før etter at vi monterte 
kodelås der i begynnelsen av året. Dessverre fikk hytta en større vannskade 
på tampen av året, denne er under utbedring. Men aldri så galt at det ikke 
er godt for noe; det blir ny og god isolasjon i hele gulvet, samtidig som hytta 
får nytt gulvbelegg. Nytt toalett med direkte utgang fra utsida ligger det 
også an til. 

Som tidligere er hytta ved skianlegget leid ut til barnehagedrift i ukedagene, 
men tilgjengelig for idrettslaget resten av tida. Etter oppgraderinga i 2017 
har hytta fungert enda bedre, også her ble det installert kodelås i 2018.

I skiløypene ble det byttet noen lyspærer, og i «bekkedalen» nedfor 
stadionmyra ble det gjort en dugnad med å rette opp et par svært skakke 
lysstolper i høst. IL Frea sine «egne» løyper- utenom lysløypa fra byløypa til 
Røstan, er preget av en del tilgroing av kratt og busker. Her er det behov for 
en ryddeaksjon på barmark, slik at traseene kan brukes til skicup og Frea-
rennet blant annet. 

Vegvesenet har ferdigstilt arbeidet med E45, og laget et nytt ake og 
skileikanlegg i det gamle masseuttaket i Karibakken. Det blir spennende å 
se hvordan dette blir brukt framover, og om vi klarer å få til å holde tråkket 
løype herfra, opp langs veien til Øytun og skianlegget- til bruk både for 
skolen og de som bor i området. 
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Økonomi 2018

IL Frea har stabil og god økonomi, men har i 2018 hatt et merforbruk på 
kroner 67 752,76. Dette skyldes blant annet flere engangsutgifter som 
kostnader ved innkjøp av Freadresser og kostnader knyttet til vedlikehold av 
klubbens eiendeler – heriblant klubbhytta på Øytun og fotballhytta. 

En stor andel av driftskostnadene i klubben er også direkte relatert til 
aktiviteter for våre barn og unge. Her inngår innkjøp av aktivitetsutstyr til 
idrettsgruppene våre og utstyr som styret vedtok å kjøpe inn til gymsalen 
for å forbedre aktivitetstilbudet i klubben. I tillegg har klubben en god del 
påmeldingsavgifter for både håndball-, fotball- og skigruppen. Vi har et godt 
og høyt aktivitetsnivå vår hvor vi deltar på mange turneringer og skirenn. 
Dette medfører mye glede, men også en del kostnader. Det har i 2018 vært 
dugnader som har fått inn en god del midler til slike aktivitetskostnader, 
blant annet IL Freas Julemesse og Årsfesten som har blitt viktige 
inntektskilder, men for å vedlikeholde det stadig økende aktivitetsnivået ser 
vi at inntektsbehovet også naturligvis øker. Det vil dermed være, fra og med 
2019, mer fokus på grupperegnskap for ulike turneringer, egenandeler og 
dugnadsarbeid for å sikre fremtidig aktivitetsmuligheter innad i klubben vår. 

Ellers har klubben ingen langsiktig gjeld. Alle våre anleggsmidler er ført med 
kr 1 i verdi for å synliggjøre dem i balansen.

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 opp til ny vurdering på årsmøtet i 2019.

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

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 IL 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

Årsmelding Bordtennis

Bordtennisgruppa har ikke hatt noe aktivitet i 2018.

For bordtennisgruppa
Knut Johnny Franck
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Årsmelding Håndball

Håndballsesongen 2018/2019 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 aktive gutter og jenter i 
alderen 6-16 år. Vi har stort sett 
hatt 10 - 11 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….ikke alltid like 
enkelt!

Våren 2018 deltok vi med 2 lag, J13 og J1, på Norges største 
håndballturnering i Fredrikstad. Det var en helt fantastisk opplevelse for alle.
Vi har i tillegg deltatt med 1 jenter 10 års lag, 1 jenter 14 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 2018, 2 lag dro til Kiruna i 
november og her markere vi oss bra igjen. Nyttårsturneringa i Tromsø i 
januar deltok vi kun med 1 lag, Jenter 14. Her markerte vi oss i toppen 
igjen, og masse minna for livet på tur med IL Frea. 

Vi har i tillegg vært med på 
samarbeidslag med 16 åringene i 
Alta, som har vært et samarbeid 
mellom alle klubbene i Alta for å 
få opp håndballen på jentesiden, 
og de har deltatt i Bringserien og i 
Toppserien for 16 års lag.

Altaturneringa ble nok en historisk 
markering for Frea. Vi har med stort 
sett alle lagene til kvartfinalene. Så 
hadde vi med oss et G18 lag også.

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 
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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. 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. 

Sportslig hilsen fra Heidi Røst
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Årsmelding Sykkelgruppa

Aktiviteter/trening:
I vår- og høstsesongen har vi hatt 
sykkeltrening for aldersgruppene 
8-10 og 11-13 år en gang i uka. I 
noen av treningene har gruppene 
vært hver for seg, og andre 
ganger har vi jobbet sammen i en 
stor gruppe. Treninga har fulgt 
skoleruta, med oppstart i mai og 
avslutning med Offroad-Frea 16/9.

På Juniorgruppa har det vært 
ca 5 til 10 stk på treningene, 
rekruttgruppa har vært på ca 4-8 
stk. Ca 6 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 16 september stilte mange lag til start; både 
rekruttlag, og juniorlag, 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!

En artig ting som har foregått litt på siden er de mange voksne damene som 
trente sykkel hele våren og sommeren, og imponerte med å gjennomføre 
hele 150 km hard terrengsykling i Offroad Finnmark. På toppen av det hele 
vant IL Freas Linda Mosesen dameklassen  – og det var heller ikke mange 
menn som slo henne. 

For sykkelgruppa Kåre og Sonja-Kristin
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Årsmelding Skigruppa

Nedgangen i deltakelse på treninger i regi av skigruppa har fortsatt i 
2018. De aktive deltakerne fra tidligere år har gått over til andre klubber. 
Det har derfor vært få deltakere på vinterens- og høstens skitreningen. 
Telenorkarusellen kan derimot sies å være en populær aktivitet for store og 
små i IL Frea.

Å holde oppe aktiviteten i skigruppa er avhengig av engasjerte voksne som 
kan bidra med hjelp til gjennomføring av treninger og sosiale tiltak rundt 
gruppa.

Treningsaktivitet
Det var en liten gruppe deltakere i aldersgruppen 5.-7. trinn som deltok 
på skitrening vinteren 2018. For 1.-4. klassetrinn hadde vi heldigvis stor 
aktivitet utover vinteren, selv etter at skicupen var over. Flere voksne deltok 
i tilrettelegging og aktivering.
I høst har det vært liten deltakelse på barmarkstreningene som ble 
gjennomført i lysløypa.
En av årsakene til den lave deltakelsen må sies å være at det har vært 
vanskelig å finne tidspunkt der klubben ikke tilbyr annen trening.

Konkurranser
Det planlagte kretsrennet i 2018 ble dessverre avlyst. Dette på grunn av at 
det var lagt til helgen Borealisfestivalen ble arrangert.
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.

Samarbeid og utvikling
Skigruppa har samarbeidet med andre klubber i Alta i gjennomføringen av 
snøkanonkrossen i desember. På grunn av den lave deltakelsen på ordinære 
treninger har det ikke vært prioritert å lage felles treninger med de andre 
klubbene.
For å opprettholde en skigruppe i IL Frea bør klubben vurdere en 
motivasjonskampanje blant barn og unge i nærområdet. Dette må 
igangsettes og opprettholdes av flere, engasjerte voksne.

Klaus Brundtland
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Årsmelding Fotball

Fotballsesongen 2018 var nok et godt år for IL Frea. Vi har en god spredning 
i aldergrupper og har tilbud til de fleste alderstrinn. 

Nytt av året er at vi har hatt et samarbeidslag-  Gutter-13 med Kaiskuru. De 
har deltatt i seriespill og turneringer i år. Bakgrunnen til dette er at begge 
lag har slitt med for lite spillere på hver side av Raipas-toppen, og en ide om 
et samarbeid mellom de to klubbene ble født. Dette ble veldig fruktbart og 
det ble samarbeidet godt på begge sider, og klubbene la forholdene til rette 
for at laget skulle lykkes. Resultatene av dette var at vi kunne gi et tilbud 
til guttene, og vi fikk beholde guttene i nærmiljøet enda et år. Det setter vi 
veldig pris på. 

På bakgrunn av erfaringene gjort i 2018 så oppfordrer vi andre lag som 
kanskje sliter med å stille lag og se over kollen og rekke ut en hånd til andre 
lag, vi er alle tjent med å beholde ungene lengst mulig i sitt eget nærmiljø. 

Av høydepunkter i året som gikk nevnes turneringa i Piteå og 
Altaturneringen spesielt. 

Piteå
I Piteå deltok samarbeidslaget med G13, de tok seg helt frem til 1/8 finalen, 
her ble det stopp mot et sterkt svensk lag. Men det skal trekkes frem en 
meget sterk seier mot Tromsø Idrettslag i gruppespillet. Ellers ble det som 
vanlig lagt stor vekt på det sosiale med; her kan vi nevne Gocart, Paintball i 
skogen, Havsbadet og tivoli. På kvelden ble det felles grilling hvor det sosiale 
ble hovedtema. 

Altaturneringen 
I Altaturneringen deltok IL Frea med 12 lag, i 9 av i alt 12 klasser, så vi var 
godt representert. Og med flotte drakter og synlig reklame så var vi et lett 
gjenkjennelig syn på de banene vi deltok på. 

I J13 klassen gikk også IL Frea sine jenter til topps i 7-serien. Etter en 
nervepirrende finale hvor spillet bølget frem og tilbake så IL Frea inn 
seiersmålet. Dette holdt helt inn og jentene kunne feire gullet vel vitende om 
at dette er første gang et IL Frea lag går til topps i Altaturneringen i fotball. 
Vi gratulerer med denne historiske begivenheten!
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Andre turneringer
Av turneringer som FREA har besøkt i lokalt i år er SNN turneringen, Eat 
Move Sleep CUP, iFinnmark CUP, Havbruksturneringen og Cermaq Cup. 

Utvikling
I 2018 hadde IL Frea også spillere på sonesamling. Dette er i tråd med 
fotballgruppas målsetning om at vi ønsker å holde en høy kvalitet på 
spillerutvikling, og dermed øke muligheten til å få fram gode spillere til sone 
og krets. 

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. 

For fotballgruppa
Eirik Iversen
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Julemessa 2018

Håndballgruppen har hatt årets arrangement.

Komitèen har bestått av Helle Sigvaldsen, Karianne Bæhr Bjørkli, Siv Renate 
Steine, Siv Camilla Holten, Anngerd Johansen og Per Johansen.

Julemessekomiteen hadde sitt første møte 29.aug. Det var viktig å ha med 
personer med erfaring fra tidligere julemesser, og samtidig nye personer Det 
har vært avholdt fem møter og mange diskusjoner på Messenger.

Det er et stort arrangement. Hele håndballgruppa både store og små har 
bidratt med loddsalg, husflidsprodukter, kakebaking, jobb på julemessa og 
ikke minst planlegging og innsamling av sponsormidler. På første møtet ble 
det listet opp 19 punkter med oppgaver som skulle løses. Nytt av året var 
idè om innsamling av husflidprodukter fra Håndball familier. Veldig mange 
produkter kom inn. Vi opplevde at våre produkter var i konkurranse med 
utstillernes produkter. Vi var i evalueringen av messa usikre på hvordan IL 
Freas bidrag til produkter for salg skal være.

Vi opplevde også at det var konkurrerende produkter iblant utstillerne. Det 
var ti utstillere som hver skulle bidra til en gevinst til lotteriene som betaling 
for salgsplassen. Dette ut fra en idè om å dra mest mulig mennesker til 
messa.

Det er hovedlotteriet som gir det største overskuddet. I tillegg til kafèsalget 
og andre inntektsgivende tiltak på messedagen gir dette en kjærkommen 
inntekt til håndballgruppa.

Det er en fantastisk oppslutning og giverglede blant bedriftene i Alta. 
Sponsing til gevinster og varer for over 30.000 kroner.

Komiteen hadde evalueringsmøte etter messedagen. Det kom frem mange 
utviklingsområder som neste komite for julemessen kan vurdere å gjøre noe 
med. Nåværende komitè møtes i månedsskifte februar/mars 2019 for å sikre 
at julemessearbeidet starter mye tidligere enn i 2018.

Per Johansen
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Min idrett

Medlemstallet i klubben ligger ganske stabilt, per i dag på 337 personer. For 
at vi skal få registrert personer som medlemmer registrerer man seg i Min 
idrett, for videre å søke om medlemskap i 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. 

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 2018 lå familiemedlemskapet på 300 kr, enkeltmedlemskap på 100 kr og 
aktivitetsavgiften på 200 kr. 
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For å fortsette å holde prisen på medlemskap så rimelig som mulig i klubben 
blir det dermed 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 Karianne Bæhr Bjørkli og Anne-Kathrine Tokerud
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Regnskap Driftsinntekter

Konto Kontosum

Medlemskontingent 60 176,57
Inntekt julemessa 74 766,70
Inntekter Skigruppa 15 636,76
Inntekter Fotball 48 751,94
Inntekt Håndball 104 415,94
Inntekter Dugnader 48 951,30
LAM midler 64 934,00
Grasrotandel Norsk Tipping 71 839,67
Tilsk. kommune vedl. idrett 8 049,00
Tilsk. strøm & vedl lysløype 13 550,00
Offentlig støtte 18 850,00
Annen støtte 22 000,00
Inntekter Årsfest 47 915,06
Mva komp investering 43 863,00
Inntekt Altaturnering 40 638,04
Salg diverse 0,00
Leieinntekter Freahytte 48 000,00
Sponsorinntekter 117 500,00
Diverse inntekter 50 039,62
Inntekter freadresser 5 000,00

Sum Driftsinntekter 904 877,60
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Regnskap Driftskostnader

Konto Kontosum

Vedl. & Drift Klubbhytte -41 114,68
Utgifter Fotballhytte -11 587,05
Julemessa -5 044,85
Handballgr. -400 924,51
Kostnader Bordtennis 0,00
Kostnader Fotballgruppe -138 699,10
kostnader Altaturnering -19 032,55
Kostnader Skigruppe -40 982,05
Kostnader Sykkel -6 025,00
Strøm Klubbhytte -18 621,03
Strøm lys Fotballbane -31 160,36
Strøm Hoppanlegg -3 461,38
Forsikringer -20 852,00
Kurs/utdanning -10 722,00
Kostnader Freadresser -88 937,50
Trykking, kopiering, brosjyrer -4 900,00
Data/EDB-kostnader -10 029,00
Diverse utgifter -89 993,03
Festeavgift o.l -1 442,00
Kostnader bankterminal -3 732,47
Porto/ fakturakostnader -1 492,96
Kostnader Fester o.l -18 866,75
Oppmerksomhet -800,00
Diverse driftsutgifter -3 280,00

Sum Driftskostnader -971 700,27
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Regnskap

Driftsresultat -66 822,67
Renteinntekter 53,00
Renteutgifter og gebyrer -983,09
Sum Finansposter -930,09
Resultat før skatter -67 752,76

Sum Skatter og årsdisp 0,00

Årsresultat -67 752,76

Balanse Beløp

Sum Anleggsmidler           5,00
Sum Omløpsmidler 846 742,97

EIENDELER 846 747,97

Egenkapital 914 500,73
Årsresultat -67 752,76

EGENKAPITAL OG GJELD 846 747,97

Saldo betalingskonti
Folio 4963.20.01516 197 987,01
Kapitalkonto 4963.56.02669 648 755,96




