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Styrets årsberetning 

1. Styret, komiteer og andre tillitsverv 

Styret 

Leder:   Svein Dahl 

Nestleder:  Mads Georg Tveit 

Styremedlemmer: Espen Bjarkholm 

    Hans-Jacob Starheim 

   Håkon Lier Madsen 

                                           Pål Sjønnesen 

Valgkomite  Styret 

Revisorer:  Klubben må ikke lenger ha revisor 

Banekomiteen 

Leder:   Pål Sjønnesen 

Medlemmer:  Jarl Odin Gifford 

                                           Mads Georg Tveit 

Norway Cup komiteen 

Leder:   Pål Sjønnesen 

Medlemmer:  Hans-Jacob Starheim 

   Morten Enoksen 

   Fredrik Ødegård 

Klubbhuskomiteen 

Leder:   Hans-Jacob Starheim 

Medlem:  Mads Georg Tveit 

 

Sportslig Utvalg 

Leder:   Håkon Lier Madsen 

Medlemmer:  Christian Falao 

   David Fossan 

   Heidi Kolltveit  

Øvrige tillitsverv 

Ansv. politiattester:  Heidi Kolltveit 

Dommersjef:   Fredrik Ødegaard 

Fairplayansvarlig:  Espen Bjarkholm 

Kioskansvarlig:   Gitte Helen Byholt 

Kvalitetsklubbansvarlig: Svein Dahl 

Materialforvalter:  Håkon Lier Madsen/Gitte Byholt 

Rekrutteringsansvarlig:  Heidi Kolltveit 

Trenerveileder:   David Arnold Fossan 

Webansvarlig:   Haakon Smeby 
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2. Styrets Arbeid 

Styret har avholdt 8 styremøter i perioden. Grunnet Covid-19 pandemien har de fleste møtene blitt 

avholdt på Teams. Mellom møtene har styret hatt hyppig kontakt pr. telefon og epost. Pandemien 

har preget klubbdriften i stor grad. Seriespillet ble kansellert for seniorlagene og sesongen ble sterkt 

amputert for barne- og ungdomslagene. Dette har medført reduksjon i medlemsmassen og svekkelse 

av flere av lagene. I tillegg til behandling av saker knyttet til den løpende driften av klubben har styret 

arbeidet med følgende saker. 

Kvalitetsklubb 

Klubben har lenge vært i prosess for å bli sertifisert som Kvalitetsklubb nivå 1. Målet med prosessen 

er å bygge en mer robust klubb med struktur og arbeidsform som sikrer god langsiktig utvikling. 

Klubbens trenere oppfordres til å ta trenerkurs og lagledere til å ta fotballederkurs. Klubbhåndboken 

er underutvikling. Kapitlene publiseres fortløpende på klubbens hjemmeside. Målet om å bli 

sertifisert i 2020 ble ikke nådd og arbeidet er satt på vent inntil videre. 

Rehabilitering av kunstgressbanen 

Kunstgressbanen fikk nytt dekke i 2018. I tråd med vedtak på årsmøtet i 2018 fikk klubben 

Bymiljøetaten til å legge ned rør for undervarme. Kostnaden, kr. 1 057 318,75 inkl. moms er aktivert i 

regnskapet i 2018. Klubben fikk tilsagn om spillemidler og lån til finansiering av et fjernvarmenanlegg, 

men grunnet ikke planlagte ekstrakostnader knyttet til deler av løsningen ble ikke anlegget realisert i 

2020. Styret jobber videre med en endelig finansieringsløsning. 

Vedlikehold av klubbhuset 

Klubben har avtale med Abildsø Gård om vask og vaktmestertjenester.  

Samarbeid med andre klubber 

For å sikre et tilbud til alle har styret de siste årene jobbet målrettet for å styrke samarbeidet med 

andre lag i nærområdet. I 2020 ble det startet samarbeidslag med Lambertseter for jenter 

2007/2008. Dette prosjektet var meget vellykket og blir derfor videreført og utvidet til å omfatte 

flere årganger. Samtidig er klubben i dialog med Rustad om en mulig full sammenslåing av klubbene. 

Et forslag om dette forventes klart i løpet av 2021. 

Forsikringer 

Lovpålagte forsikringer er tegnet gjennom Idrettens Forsikringssenter. 

IT-løsning 

Klubben er godkjent som non-profit organisasjon og har gratis IT-løsning i Office 365 
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3. Medlemstall 

 

Kategori 2020 Betalt 2020 ikke bet.* 2019 Betalt 2019 ikke bet.* 

Gutter 5-12 år** 85 13 127  9 

Gutter 13-19 30 4 28 0 

Herrer Senior 0 0 31 10 

Old Boys/Veteran 13 4 17 1 

Jenter 5-12 år 45 4 62 16 

Jenter 13-19 23 2 5 1 

Damer Senior 9 4 7 4 

Dommere 7 7 8 3 

Ikke-aktive medl. 20 16 13 3 

Sum 232 54 298 47 

 

* Innbetalinger etter 2021-02-10 er ikke tatt med. 

** Klubben fikk ingen nye medlemmer fra 2015 årgangen slik at nedgangen er ekstra stor i 

kategorien 5-12. Styret regner med at det vil bli lag for denne årgangen i 2016 

4. Sportslig Aktivitet 

Klubben hadde totalt 20 lag med i seriespillet i 2020, fordelt som følger 

Kategori G/H 2020 J/D 2020 G/H 2019 J/D 2019 

8-12 år 8 5 8 5 

13-19 4 2 4 2 

Senior  1 3 1 

OldBoys/Girls 1  1  

Totalt 14 6 14 6 

 

I tillegg deltok 6- og 7 åringene i flere turneringer. 

Rapport fra lagene følger som vedlegg til årsrapporten. 

5. Sportslig utvalg 

Sportslig utvalg har året 2020 bestått av medlemmene Christian Falao, Håkon Lier Madsen, David 

Fossan, og Heidi Brende Kolltveit.  

Det har vært helt annerledes år for sportslig utvalg i løpet av 2020. Med en noe rolig start fra 

årsmøte i mars, ble Korona en stor del av vår nye hverdag.  

Dette medførte til ingen møteaktivitet, men vår innsats ble avtalt ved emailkorrespondanse for å 

tilrettelegge, informere og gi tips til trenere og lagledere om 

- Regler, hva er lov og hvordan skal det gjennomføres 

- Tips til egentrening m/ videoer for spillere og foreldre 

- Etter hvert hvordan lagene kunne trene, øvelser og regler 

Vi har heller blitt en støtte for trenere og lagleder ved henvendelse, og har forsøkt å svare raskt, vise 

oss tilgjengelige, og komme med forslag og innspill. 
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Normalt ville vi engasjert oss til å tilrettelegge til aktiviteter felles for ulike årsklasser, kjønn, eller for 

trenere og lagledere. Dagens korona restriksjoner har medført til at planlegging og gjennomføring i 

så måte, har vært svært problematiske. 

Mye ressurser har blitt lagt ned i for å tilrettelegge tilbud mest mulig og best mulig, for våre 

ungdomslag. Her har vi gjennom flere år slitt med å kunne stille lag, først og fremst på jente siden, 

mens også blant gutta.  

SU har derfor vært en pådriver til å etablere et samarbeid med Lambertseter for jenter fra årgangen 

09 til eldste årgang 05. 

Videre har SU etablert en god dialog med Rustad, som har gjennom mange år hatt de samme 

utfordringene som Abildsø. Det kan oppsummeres med følgende; 

- Vi sliter begge med å gi ungdommen et tilbud til å spille fotball i lokalmiljøet 

- Vi har ingen mulighet til differensiering / ønsket aktivitetsnivå da vi er 100% avhengig av at 

alle stiller til enhver tid. 

- Vi er få som gjør mye, eksempel er at enkelte sitter i styre, er i undergrupper, er trenere og 

foreldre som stiller på dugnad. 

Fordelene er mange og kan oppsummeres på følgende måte; 

 Våre klubber ligger en kort gangvei fra hverandre. 

  Flere av barn og voksne er bekjente 

 Vi vil kunne minst doble medlemstallet, og det vil øke sannsynligheten for etter hvert å stille 
lag i alle årsklasser.  

 To skolekretser er positivt da det blir et større nedslagsfelt 

 Begge lag har store og flotte anlegg, og kan her i fellesskap sikkert få til synergi effekter. Bl.a 
mulighet for undervarme på Abildsø som begge klubber kan være tjent med. 

 Vi kan tilby bedre tilpasning til de enkelte spillere ved å ha flere lag på samme årsklasse for 
bedre differensiering og tilrettelegging  

 Ta oss råd til en fast stilling for å lette administrasjonen, eks 50-100% stilling 

 Norway Cup – sterkere part mot BSK da begge klubbene er med på arrangør siden. 

 Sterkere posisjon overfor det lokale næringslivet 

 Sterkere posisjon overfor Østensjøvannets venner og lokale myndigheter 

 Tilnærmet samme omsetning og driver med overskudd 

 Mye av de samme prinsipper hvor klubben er sjefen og ønsker om å ha et tilbud til alle i 
nærmiljøet vårt. 

 Har det meste på stell, Abildsø er i en prosess som Kvalitetsklubb, Rustad er ikke det, men 
har allikevel orden på sin daglige virksomhet. 

 Samme klubbfarger – Grønn – Hvit 
 

Videre fremdrift her, vil bli presentert under årsmøte med referat fra erfaringer GUI som etablerte ny 

sportsklubb (Vollen / Heggedal) og Rommen Fotballklubb (En del av Smestad og fotballgruppa til 

Stovner kameratene). 

Som en følge av dette initiativet, har alle årganger i Rustad og Abildsø søkt kontakt for å begynne å 

samarbeide. Dette med følgende agenda; 
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- Sliter noen årganger med å stille lag? 

- Skal vi begynne å trene i sammen og spille treningskamper? 

- Hva kan vi lære av hverandre, og hvilke utfordringer har man? 

- Forsøke å tilrettelegge for å stille på de samme cuper 

Vi har fått henvendelse fra Vålerenga Fotball Damer (VFD) om å inngå et samarbeid med Vif Damer.  

Dette går ut på følgende: 

VISJON FOR SAMARBEIDET 

✓ Vålerenga og Abildsø skal sammen skape begeistring og entusiasme rundt våre  

fotballspillende jenter.  

✓ Vi skal sammen gi spillerne i klubbene et utviklingstilbud der vi legger til rette for en optima 

✓ l utviklingsreise for den enkelte, slik at spilleren skal kunne nå sine mål og på sikt konkurrere  

på høyeste nasjonale og internasjonale nivå.  

✓ Vi skal sammen skape, løfte og synliggjøre forbilder for unge jenter i fotballen, både nasjonalt 

og internasjonalt.  

FORMÅL MED SAMARBEIDET 

✓ Formålet med denne samarbeidsavtalen er å styrke spillerutviklingen i våre klubber.  

✓ Samarbeidet mellom klubbene skal også sikre at VF er det naturlige førstevalget, når spillerne 

med stort potensiale ønsker å ta neste steg, og er klare til å knytte seg til en toppklubb.  

✓ Samarbeidet mellom klubbene skal sikre deling av kompetanse og trenerutvikling.  

✓ Abildsø IL skal ikke ha andre avtaler som kommer i konflikt med denne avtalens formål og 

virkeområde, og om slike eksisterer skal dette oppgis, og en strategi for avvikling søkes. 

✓ David Fossan har vært trenerveileder 2020, og er også ansatt for 2021. Oppgaver vi kan 

forvente at David kan løse og bistå med i løpet av 2019,  
✓ Ansvarlig sammen med SU for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av 

aktiviteter i klubben 
✓ Følge opp trenere i faglige og praktiske spørsmål samt være en trener for trenerne 

✓ Kartlegge kompetanse og se til at alle trenere har nødvendig utdanning 

✓ Rekrutering av nye trenere 

✓ Planlegging og gjennomføring av 2 trenerforum årlig, i samarbeid med SU 

✓ Ansvarlig for å utarbeide en struktur på hvordan trenerforum i klubben skal organiseres, i 

samarbeid med SU 

✓ Ha oversikt med hvem som har tilgang til WWW.treningsøkta.no, samt bistå med passord for 

nye brukere. 

Videre fremdrift her, vil bli presentert under årsmøte. 

I 2020 har vi ikke fått gjennomført keeperskole. I 2021, så fort vi får anledning, ønsker vi å etablere 

keeperskole i regi av Oslo keeperskole. Herman Rusten som har vært Abildsø sin keepertrener, er 

usikker på om han har anledning til å stille i 2021. Vi vil her søke og tror vi har funnet et godt 

alternativ. 

Et utkast til et årshjul hvor faste punkter for aktivitet legges inn, vil bli etablert fra årsmøte 21 til 

årsmøte 22 så fort nytt SU er etablert. Sportslig utvalg vil søke om budsjettmidler for å gjennomføre 

punkter i årshjulet som blant annet inneholder temamøter med eksterne foredragsholdere og 

aktivitetsdager. Vi håper dette kan bli et positivt bidrag til alles glede og nytte og at det kan bidra til 

http://www.treningsøkta.no/
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utvikling av Abildsø IL, gjerne sammen med Rustad, eventuelt sammen Lambertseter på de eldre 

jentelagene både sportslig som sosialt.  

6. Trenerveileder 

Året 2020 har vært annerledes og ikke minst utfordrende for alle og enhver.  

04.08.20 sendte jeg ut en mail om trenerveileder skulle besøke de forskjellige lagene. Etter samtale 

med leder for SU ble det bestemt at trenerveileder skulle ta direkte kontakt med lagene da det 

tidligere har vært sendt ut liknende mail uten særlig respons. Da var den mer åpen for at lagene 

kunne ta kontakt med trenerveileder. 

Før sommeren har trenerveileder vært hos jenter 09/10 etter svar på mail. Det var lærerikt for både 

trener og veileder da vi fikk mange gode diskusjoner og samtaler både før og etter trening. 

Etter sommeren var jeg på besøk hos det yngste guttelaget. Hadde helt glemt hvordan det er med 

1.klassinger og at de er så unge, men de har erfarne trenere så her har trenerveileder ikke noe 

bemerke. Mye aktivitet og god stemning blant alle involverte.  

Trenerveileder var også en tur jenter 2011/2012 og ble veldig imponert. Det var strukturerte 

treninger, godt planlagt og gjennomført.  

Siste del før julen var trenerveileder hos G2006/2007. En fin gjeng med mange spillere. Trenerne der 

har vært åpne og ærlige om at de ikke har så mye erfaring med 11’er fotball og ønsket at 

trenerveileder bistod med det. Før jul satt vi oss ned og satt opp en periodeplan med fokusområder 

for hver mnd inn mot ny sesong.  

Grunnet den utfordrende situasjonen med restriksjoner på hvor mange voksne som kunne være til 

stede, samt andre restriksjoner valgte jeg å ikke «presse meg på» da det kan oppleves som 

ukomfortabelt. Har heller svart på mail og andre henvendelser når det har kommet 

Trenerveileder har tenkt til å fortsette å følge opp periodeplanen til G2006/2007, ved å være med på 

noen treninger fremover. 

Har også fått en forespørsel fra jenter 17 år (Samarbeid mellom Lambertseter og Abildsø) om å 

veilede deres nye trener fra Lambertseter.  

Er også blitt involvert i samarbeidet mellom klubben og VIF som skal følges opp. 

Har også tenkt til å besøke flere av lagene fremover, dersom det tillates. 

Jeg snakket med en lagleder, som sa at grunnen til at de ikke har kontaktet trenerveileder er at de 

rett og slett ikke har fått ut fingeren. Det kan være mange grunner til det, men håper flere ønsker 

besøk når trenerveileder tar kontakt. 
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7. Banekomiteen 

Banekomiteen har i året 2020 bestått av Mads Georg Tveit, Jarl Odin Gifford og Pål Sjønnesen. 

Vår dugnad ble gjennomført 18 – 21 mai. 

Det har vært et vanskelig år da det har vært mange regler å forholde seg til. Banen har til tider vært 

helt stengt og vi har måtte henge opp lapper på alle innganger, så har banen vært åpen for trening. 

Før vinteren satte inn hadde vi en liten høstdugnad hvor vi ryddet i ballrommet og kastet mange 

gamle ting.  Vinterdriften har gått veldig bra i år, vi har anskaffet en ny traktor og denne fungerer 

bra.   

 
8. NorwayCup-komiteen 

 
Grunnet Covid-19 ble Norway-Cup 2020 avlyst. 

 

9. Kiosken 

2020 var et annerledes år for kioskdriften. Koronaen preget hele året for oss som alle andre. Norway 
Cup ble avlyst, seriespill og cup`er i stor grad likeså. Vi klarte å holde åpent en kort periode på vår og 
en kort periode på høsten – med svært beskjedent salg.  

10. Dommerne 

2020-året ble merkverdig og spesiell.  Vi startet forberedelser til sesongen-2020 med 

treningskamper, fellestrening og egentrening i januar/februar, men i mars ble Norge nedstengt, noe 

som skulle prege fotballsesongen. Først i august kunne vi endelig komme i gang med seriekamper. 

Hensynet til smittevern og pandemien ble håndtert på en god måte av alle som var involvert i og 

rundt kamper i en lang høstsesong. Oboscup-finalene i Valhall i november ble en fin avslutning på 

sesongen hvor flere av Abildsøs dommere var oppnevnt til å dømme kamper.  

Vi har vært totalt 10 kretsdommere i 2020.  

Gledelig er det at Karwan Mamhassan har fått opprykk til obosligaen i 2021.   
 

Inngangen til nye sesongen som kommer vil fortsatt være preget av smittesituasjonen. Dommerne er 
klare for avspark i 2021 når det blir åpnet for kamper     

11. Økonomi 

Regnskapet for 2020 viser et overskudd på kr.  494 571,-  mot et overskudd på kr. 33 289,- i 2019. 

Regnskapet er heldigitalt og føres i Visma eAccounting. Ansvarlig for regnskapsførselen er 

Merkantilregnskap as ved Lasse Fredø. 

Tross pandemien er klubbens økonomi er solid. Vi har fått støtte fra OBOS og myndighetene til 

dekning av tapte inntekter som følge av avlyste aktiviteter. Samtidig var aktivitetsnivået i klubben 

lavt og mange av lagene brukte lite av tildelt budsjett. Styret har derfor foreslått at ubrukte midler i 

sin helhet overføres til nytt regnskapsår.  



Abildsø IL                          Årsberetning og regnskap 2020                                                     Side 9 av 13 
 

Det hersker usikkerhet om økonomien i 2021. Inntektene forventes å bli lavere enn i et normalår 

blant annet fordi Norway Cup i år kun blir en nasjonal turnering. Medlemstallet synker og 

medlemsinntekter og medlemsbasert offentlig støtte vil bli mindre i 2021 Det er ikke rimelig å anta at 

vi vil motta støtte i samme omfang som i 2020.  

I forbindelse med satsingen på undervarme ble det innført en øremerket økning av treningsavgiften i 

2019 på kr. 250,-som skal dekke fremtidige driftskostnader. Denne ble økt til kr. 500,- for 2020. Det 

legges imidlertid opp til at det fortsatt skal være rimelig å være medlem i Abildsø IL. Klubben har fått 

tippemidler og jobber for å få ferdig finansiering og anleggsstart i 2020. 

I 2019 inngikk klubben en toårig sponsoravtale med Møller Bil Øst. Denne søkes fornyet i 2021. I 

2020, inngikk vi en treårig avtale med H.C. Thauglands Trælastforretning. Styret jobber aktiv for å få 

på plass flere samarbeidspartnere. 

12. Klubbkolleksjon 

Abildsø IL har fra 1.1.2021 til 31.12.24 valgt å fortsette med Comet Sport som vår forhandler av 

drakter, treningstøy og utstyr mm. Grunnen til dette er at vi gjennom flere års samarbeid, opplever 

svært god service og gode priser for våre lag og medlemmer. 

Den store forandringen er at vi har byttet ut klesmerke fra UMBRO til ADIDAS. Grunnen til at vi har 

valgt å bytte klesmerke, er etter styres oppfatning at vi med ADIDAS oppnår 

• Bedre priser 

• Velge i et bredere sortiment 

• «Tøffere og bedre kvalitet» 

I tillegg har vi valgt å designe vår egen unike drakt og klubbgenser.  

Styret er av den oppfatning at med dette vil vi kunne skape en ekstra klubbidentitet og klubbstolthet 

som vi tror vil kunne medføre til større synlighet i nærmiljøet. 

Ulempen med et bytte av leverandør, er selvsagt at vi i dag har mye utstyr fra UMBRO, men ingen lag 

vil bli pålagt å bytte utstyr før behovet pga. slitasje eller størrelse, melder seg. 

Styret vil nå legge ned mye arbeid for å forsøke å finne frem til en eller flere draktsponsorer, for å se 

om det er mulighet for å bytte draktsettene til alle lagene samlet. Har noen innspill i så måte, ber vi 

om at dere tar raskt kontakt med styret. 

Klubbkolleksjonen vil hovedsak først være tilgjengelig i løpet av februar 2021 da det er 

lanseringstidspunktet i Norge. 
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13. Koronaviruset 

Grunnet de ekstraordinære situasjonen som følge av Koronaviruset er det knyttet stor usikkerhet til 

aktivitetsnivået i også i 2021. Styret vil følge situasjonen tett og treffe nødvendfige tiltak for å tilpasse 

drift og økonomi til situasjonen til enhver i tid. 

 

Abildsø, 2021-03-09 
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Abildsø IL - Regnskap 2020 

Resultatregnskap 

 

Driftsinntekter 2020 Bud 2020 2019 Bud 2021 Note 

Driftsbidrag, LAM og mvakompensasjon 545352 310000 191776 250000  
Grasrotandel 93978 100000 100744 100000  
Bingoinntekter 51453 50000 59518 50000  
Kontingent/treningsavgift 390217 491450 493222 304750  
Kiosksalg 35875 600000 709877 250000  
Parkeringsinntekter NorwayCup 0 150000 154100 0  
Andre inntekter 432595 199000 430138 149000  
Sum inntekter 1549469 1900450 2139374 1103750  

      

Driftskostnader      

Varekjøp og matriell kiosk 74714 360000 334177 150000  
Parkeringkostnader Norway Cup 0 37500 38525 0  
Lønn og honorarer 37759 60000 118465 30000  
Avskrivninger 182143 150226 150226 182143 1 

Frakt, transport og forsikring 0 0 0 0  
Leie lokaler 0 0 0 0  
Leie av hall/baner 0 0 150 0  
Drift og vedlikehold anlegg 163534 339000 278628 339000  
Serie og cupdeltagelse 92830 104800 242871 87650  
Drakter og utstyr 95307 219950 366626 174500  
Dommerkostnader 20497 110400 101446 78720  
Bøter og gebyrer 6120 0 35400 0  
Andre administrative kostnader 321024 162100 170807 152600 2 

Leder, trener og spillerutvikling 64625 86000 107535 121000  
Reiser og tilstelninger 9244 84950 159908 89830  
Tap på fordringer 0 0 0 0  
Sum driftskostnader 1067796 1714926 2104764 1405443  

      

Driftsresultat 481673 185524 34611 -301693  

      

Finansielle poster      

Rente og valutainntekter 12910 300 188 3000  
Rente- og valutakostnader -11 0 -970 0  
Finansresultat 12899 3000 -782 3000  

      

Årsresultat  494572 188524 33829 -298693  
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Abildsø IL - Regnskap 2020 

Balanse 

EIENDELER 2020 2019 Note 

    

Anleggsmidler 1252078 1342636 1 

Kundefordinger 30500 105000  
                                                                                                                                                         0 84055  
Kontanter og Bankinnskudd 2349575 1606731  

    

SUM EIENDELER 3632153 3138423  

    

EGENKAPITAL OG GJELD    

    

Egenkapital 3299553 2804981  

    

Leverandørgjeld 101618 134403  
Lagkasser 183602 49013 2 

Avsetninger og forpliktelser 47380 150025  
Sum Kortsiktig gjeld 332600 333441  

    

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3632153 3138423  

 

Abildsø, 2021-03-09 
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Abildsø IL - Regnskap 2020 

Noter 

1. Anleggsmidler 

 

2. Lagkasser – spesifikasjon 

 

Budsjettet justeres i forhold til avvik mellom budsjettert antall betalende spillere og faktisk 

betalende. 

 

Eiendel Ansk.dato Ansk.verdi Avskr. p.a. Saldo 2019 Kjøp 2020 Avskr. 2020 Saldo 2020

Brakke 3077 20000 3077 16923

Baner/Anlegg 59294 82236 59294 22942

Undervarmerør 21.12.2018 1057319 52866 1004453 52866 951587

3v3 baner 17.04.2020 113336 22667 68001 45335 22667 90669

Resultattavle 2015 57981 4568 35141 4568 30573

Hammer HB-240 05.02.2018 48263 9653 28957 9653 19304

Transportmidler * 2015 207688 20768 103848 20768 83080

Granulatrenser 2020 46250 9250 0 46250 9250 37000

Sum 1342636 91585 182143 1252078

* Traktor , samkjøp med Abildsø Gård, brøyteskjær, kjemikalieutlegger

Lag Betalt Budsjett 

inntekt

Justering Budsjett 

kostnad

Justert 

budsjett

Bokført 

kostand

Inntekter/ 

korreskjoner

Til lagkasse Lagkasse IB Lagkasse UB

Jenter 6/2014 10450,00 9500,00 1,10 7000 7700,00 994,50 6705,50 6705,50

Jenter 7/2013 1729,00 3150,00 0,55 2400 1317,33 1590,00 272,67 0,00 0,00

Jenter 8/2012 6750,00 8100,00 0,83 5100 4250,00 325,00 3925,00 3925,00

Jenter 9/2011 13460,00 13500,00 1,00 8500 8474,81 2730,00 5744,81 5744,81

Jenter 10/2010 11100,00 16650,00 0,67 17700 11800,00 1200,00 10600,00 10600,00

Jenter 11/2009 20350,00 18500,00 1,10 17200 18920,00 8130,00 10790,00 10790,00

Jenter 12-13/2008-2007 16450,00 18800,00 0,88 26800 23450,00 35103,00 17199,50 5546,50 543,86 6090,36

Jenter 14-15/2006-2005 41250,00 45050,00 0,92 36550 33466,98 17723,50 15743,48 15743,48

Damer A 17550,00 29250,00 0,60 21750 13050,00 23874,00 20000,00 9176,00 9176,00

Gutter 6/2014 8550,00 9500,00 0,90 7000 6300,00 2110,00 4190,00 4190,00

Gutter 7/2013 22729,00 20000,00 1,14 15000 17046,75 10528,00 6518,75 1880,00 8398,75

Gutter 8/2012 14850,00 20250,00 0,73 12750 9350,00 400,00 8950,00 8950,00

Gutter 9/2011 20350,00 13500,00 1,51 11200 16882,96 17053,00 7433,00 7262,96 7262,96

Gutter 10/2010 20350,00 29600,00 0,69 21600 14850,00 10918,50 3931,50 3931,50

Gutter 11/2009 14800,00 29600,00 0,50 21600 10800,00 5104,00 5696,00 5696,00

Gutter 12/2008 30550,00 35250,00 0,87 27750 24050,00 4068,00 19982,00 19982,00

Gutter 13-14/2007-2006 54500,00 53000,00 1,03 55000 56556,60 10799,60 45757,00 45757,00

G19 14998,00 15480,00 0,97 0 12700,00 7100,00 5600,00 5600,00

Herrer A 69000,00 0,00 59000 0,00 8645,00 8645,00 0,00 0,00

G40 22750,00 31500,00 0,72 22500 16250,00 5135,00 11115,00 11115,00

Sum 187234,52 2423,86 189658,38


