ÅRSBERETNING 2016

Styret







Kristin Leirfall, leder
Eva Bjørnevik, nestleder
Magnar Forbord, styremedlem, sportslig
Olaf Lydvo, styremedlem, arrangement
Åse Slind, styremedlem, marked/sponsor
Asbjørn Jakobsen, styremedlem, økonomi
 Kjetil Anker Ruud, vara

SFIK Årsberetning for 2016

STYRETS BERETNING
Styret








Kristin Leirfall, leder
Eva Bjørnevik, nestleder
Magnar Forbord, styremedlem Sportslig
Olaf Lydvo, styremedlem
Arrangement
Åse Slind, styremedlem
Marked/sponsor
Asbjørn Jakobsen, styremedlem Økonomi

Varamedlem
Kjetil Anker Ruud
Valgkomite

Revisorer:





Roar Hoff
Gunnar Weiseth
Margrethe Dybvad




Thor Svare
Rolf Hernes

Regnskapsfører
Asbjørn Jakobsen
Styrets aktivitet
Styret hadde i løpet av året 6 styremøter og behandlet til sammen 47 saker.
Medlemmer
I 2016 har vi hatt totalt 156 medlemmer, herav 84 aktive.
Arrangement
Stjørdal Friidrettsklubb har i 2016 arrangert:
- Friidrettens dag
- Vårspretten
- Friidretts- karusellstevne
- BDO-lekene
- Idrettsleker
- Barne-OL
- Veksling i St. Olavsloppet / Mini-Olav
- Klubbmesterskap/seriestevne ble lagt inn i KM
- Klubben har vært medarrangør og stilt med funksjonærer i
Ungdomslekene, Nybrottskarusellen og Stjørdalsstafetten.
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Styret vil gi honnør til de frivillige som har stilt aktivt opp på alle arrangementer for klubben.
Disse arrangementene er en av klubbens viktigste inntektskilder.
Viser til årsrapport fra Olaf Lydvo.
Sportslig
Sportslig har 2016 vært et godt år for oss, med mange gode resultater og plasseringer, blant
annet to klubbrekorder, en kretsrekord, en uttagelse til rekrutteringslandslaget i høyde, to
deltager til landskamp på Island og flere nasjonale gode plasseringer. Det er spesielt på
jentesiden de gode plasseringene har funnet sted.
Viser til årsrapport fra Magnar Forbord.
Marked/Sponsorer
Vår viktigste samarbeidspartner er Idrettsbingo, som har gitt et bra utbytte til klubben i 2016.
Stor takk til dem. Vi har gjennom 2016 hatt 8 sponsorer, som til sammen har gitt oss 115 000
kroner på inntektssida.
Viser til årsrapport fra Åse Slind .
Økonomi/Regnskap
Årets regnskap er avsluttet 31.12.16 med et underskudd på 48.097. Dette er dårligere enn
budsjettert, men det skyldes i stor grad store kostnader i.f.m. sydensamlinga.
Regnskapet er forelagt revisor som avgir egen beretning.
Styret vil gi honnør til de frivillige som har stilt aktivt opp på alle arrangementer for klubben.
Disse arrangementene er en av klubbens viktigste inntektskilder.
Viser til årsrapport fra Asbjørn Jakobsen.
Statistikk
Atle Jørstad har også i år ført årsstatistikk over alle våre sportslige resultater. En kjempejobb
som fortjener all vår honnør.
Sluttkommentar
Klubben har i 2016 hatt utøvere som har representert klubben med gode nasjonale resultater i
flere årsklasser. Mange har satt personlige rekorder denne sesongen, noe som lover godt for
klubbens framtid. Klubben har hatt god rekruttering, spesielt hos de yngre. Flere nye trenere i
den yngste klassen er også på plass. Dette er svært gledelig, og ikke minst et resultat av god
jobbing fra flere hold.
Det må også nevnes at klubben har en rekke frivillige som stiller opp som trenere, oppmenn,
funksjonærer og i en rekke andre sammenhenger i og rundt klubben. Uten disse hjelperne
kunne ikke klubben hatt den aktiviteten og økonomien den har i dag.
Stjørdal Friidrettsklubb ønsker derfor å takke alle som stiller opp og bidrar til at klubben kan
drive med en fysisk, morsom og sosial aktivitet. Gjennom godt samarbeid har vi sammen
greid å ta vare på både topp og bredde, beholdt våre utøvere samt rekruttert nye.
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Styret i Stjørdal Friidrettsklubb
Kristin Leirfall, Eva Bjørnevik, Olaf Lydvo, Magnar Forbord, Asbjørn Jakobsen,Åse Slind og
Kjetil Ruud(vara).

Stjørdal 28. februar 2017,

Kristin Leirfall
Leder
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ARRANGEMENT 2016
Friidrettens Dag
ble arrangert i Fjellhallen fredag den 11. mars fra kl. 18.00-19.30. Barn i alderen 6 – 12 år er
målgruppen, og det ble på forhånd sendt ut spesiell innbydelse til 2., 3., 4. og 5. klassinger
ved noen barneskoler, samt at det ble annonsert i Bladet. Det ble rekorddeltakelse med 112
barn møtte opp og gjennomførte 8 forskjellige øvelser. Det var god stemning i hallen, og alle
som deltok fikk en medalje i premie.
Vårspretten
ble også i år arrangert med 2 stevnedager, den 27. april og 9. mai. Målgruppen er barn til og
med 12 år. Deltakelsen i år ble bedre enn på mange år med 84 deltakere i 1. løpet og 86 i 2.
løpet, totalt 93 deltakere. Deltakerne fikk en fin friidrettsstatuett i premie. Byggnord var med
som ny hovedsponsor, og i 2. løpet hadde vi et partytelt etter målgang der det var en
quizkonkurranse og ekstrapremier. .
BDO-lekene
ble arrangert 28. og 29. mai. Det er mange løpsøvelser og tekniske øvelser for deltakere fra 10
år og eldre, og stevnet er derfor veldig ressurskrevende med en funksjonærstab som bør være
på mellom 65-70 hver dag. Deltakerantallet var litt mindre enn i fjor, med 372 enkeltstarter og
192 påmeldte.
Det ble oppnådd en del gode resultater. Stine Grong Ruud satte ny kretsrekord i stav med
3,40. Dessuten var det mange gode deltakere fra hele Trøndelag og noen utenfra som
oppnådde gode resultater og personlige rekorder. Stevnet ble omtalt i lokale og regionale
aviser både før og etter stevnet.
Disse lekene er et viktig stevne for friidretten lokalt og regionalt, og ikke minst er den viktig
for SFIK med hensyn til å skaffe inntekter til drift av laget. BDO er hovedsponsor og leverte
noen fine uttrekkspremier og deltakerpremier til deltakerne i klassene 10 – 12 år, Medaljer og
drikkeflasker. Dessuten fikk vi reklameseil, beachflagg, rollup og refleksvester fra BDO.
Dette skapte en fin ramme for stevnet. I den vanlige premieringen ble det benyttet gavekort,
og Olav Vikvangs minnepris ble tildelt Sigrid Vehus Skjerve fra Verdal.
Friidrettskarusellstevne
arrangerte vi på Øverlands Minde den 21. juni. Dette stevnet inngår i opplegget for Stjørdal
Friidrettskarusell, og er et nyttig stevne for rekruttering samt et konkurransetilbud til voksne.
På dette stevnet burde vi hatt mer enn 27 deltakere og 50 enkeltstarter.
Friidrettskarusellkomiteen foretok premiering i november, og det ble delt ut premier til 87
deltakere, på samme nivå som året før.
Idrettslekene
ble arrangert for 4. året på rad i tidsrommet fra 27. – 29. juni. Opplegget ble stort sett som
forrige året, men antallet dager ble redusert fra 5 til 3 dager for å unngå kollisjoner med St
Olavsloppet. Disse idrettslekene er et tilbud fra Friidrettsforbundet, og vi får assistanse og
effekter derfra. Deltakerantallet i år ble 65 barn i alderen 6 – 12 år, samme som i fjor. Og
disse ble med på opplegget/friidrettskolen i tidsrommet fra kl. 08.30 – 15.30 disse 3 dagene.
Onsdag ble det arrangert et Mesterens mester, avslutningsstafett og premieutdeling. Populært.
Deltakerne, samt våre unge trenere som får litt godtgjørelse, var veldig fornøyd med dette
arrangementet. For klubben ble også et lite overskudd.
SFIK Årsberetning for 2016

St.Olavsloppet
ble i år gjennomført med veksling inne på Øverlands Minde lørdag 2. juli. Løperne kom inn
nordre port og løp ut via søndre port, og med vekslingsfelt utenfor stevnehuset, slik som i fjor.
Vellykket arrangement, 187 lag som vekslet.
Det ble også i år arrangert Mini-Olav for barn før stafetten kom inn på stadion. Deltakelsen
med 140 barn var veldig bra når vi tar i betraktning at det var en lørdag. Vi var ikke forberedt
på sa mange deltakere, så vi måtte kontakte komiteen for å få tilkjørt flere startnummer og
medaljer. Det ble litt oppvarming med noen øvelser ute på gressmatta før vi startet deltakerne
i puljer med start inne på banen. Løypa var ca. 300 m på bane, noe som ble veldig populært.
Alle fikk en velfortjent medalje, saft og banan etter målinnkomst.
Barne OL
ble arrangert 16. august for barn i alderen 10 år og yngre. Det ble ikke så stor deltakelse som
vi håpet på, men vi skal jo være fornøyd når 238 barn stiller opp, en liten økning fra året før.
Øvelsene var som vanlig 60 m, lengde og ballkast, og det var som vanlig oppvarming ved
Spenst, og deretter ble den olympiske ilden tent på tradisjonell måte ved en 10 åring fra
klubben.
Alle som deltok fikk utlevert en t-skjorte og startkort. Etter at øvelsene var gjennomført
begynte premieutdelinga, og alle som deltok ble tildelt en gullmedalje og en refleksvest (fra
Gjensidige) som premie til slutt.
Barne-OL ble arrangert for 41. gang. Et tradisjonelt arrangement i tilknytning til
Stjørdalsdagene. Gjensidige som er hovedsponsor leverte refleksvester til alle deltakerne, og
hadde stand ute på banen med barnequiz og uttrekkspremier. Bladet hadde stand ved sida av
Gjensidige med tegnekonkurranse. Glava var med som delsponsor.
Klubbmesterskapet/seriestevnet
ble i år lagt inn i KM på Øverlands Minde den 17. september. I klubbmesterskapet så må man
delta i et kort og et langt løp, samt en kastøvelse og en hoppøvelse. Det ble liten deltakelse fra
SFIK-utøvere i dette stevnet, så selve klubbmesterskapet ble egentlig en parodi.
Klubbmesterskapet har de siste årene blitt arrangert i slutten av september, og har hatt få
deltakere. Det vil derfor bli laget nye statutter for klubbmesterskapet.
Det ble solgt annonser i program og reklameseil både i forbindelse med BDO-lekene og
St.Olavsloppet, og dette gir nyttige ekstrainntekter til klubben. Dessuten ga sponsoravtaler,
spesielt for BDO-lekene, Barne-OL og Vårspretten, gode ekstrainntekter, samtidig som vi
profilerte våre sponsorbedrifter på en fin måte. Mulighetene for sponsorinntekter i forbindelse
med klubbens arrangementer må benyttes. Det er ekstrainntekter i tillegg til
startkontingentene og kiosksalg.
Den nye kiosken som er bygd ved svømmehallen ble benyttet i.f.m. BDO-lekene,
St.Olavsloppet, Barne-OL, Ungdomlekene og KM. Kiosken er blitt passe stor og funksjonell,
og den er bl.a. utstyrt med en fryser og to kjøleskap.
Ellers har SFIK som medarrangør stilt med funksjonærer i 6 Nybrottkaruselløp i tidsrommet
april – oktober. SFIK stilte også med en stor stab i Stjørdalsalliansen sine Ungdomsleker og
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KM
Klubben får gode inntekter også fra disse arrangementene. SFIK stilte også med funksjonærer
i Stjørdalsstafetten.
Arrangementene er en stor dugnadsinnsats, og det kreves mange dommere og funksjonærer
for at arrangementene skal bli vellykket. Det er derfor svært viktig å få med nye og yngre
krefter i dommer- og funksjonærstaben som erstatning for de som går ut.

Stjørdal 7. februar 2017
Olaf Lydvo
Styremedlem, arrangement
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SPORTSLIG 2016 FOR STJØRDAL FRIIDRETTSKLUBB
2016 var et godt sportslig år for Stjørdal Friidrettsklubb. Klubben hadde mange deltakere på
lokale og regionale stevner, og flere deltok i ulike mesterskap. Det var gode prestasjoner og
personlig fremgang så vel i aldersbestemte klasser som på junior- og seniornivå. Klubben
hadde per 31.12.2016 noe over 70 registrerte utøvere, hvorav ca. 50 har deltatt på treninger.
Nærmere 40 av disse deltok i en eller flere konkurranser i løpet av året. Stevnedeltakelsen var
gjennomgående god, men varierte en del blant utøverne og i klassene. Klubben hadde fire
kontraktsutøvere i 2016. En utøver deltar på rekruttlandslaget. I løpet av høsten fikk klubben
tre nye trenere og er nå godt besatt i alle tre aldersgrupper. Både trenere, oppmenn og utøvere
har også i 2016 lagt ned en stor innsats i klubben i forbindelse med trening, samlinger og
konkurranser.
Konkurranser
Klubben har stor bredde i deltakelsen i stevner og mesterskap, med en overvekt på jente/damesiden. I de aldersbestemte klassene oppnådde tre utøvere tusen poeng eller mer på
Tyrving-tabellen: Thale Leirfall Bremset (lengde, 100m, 200m), Mali Ingeborg Vollan
Marstad (spyd) og Thea Leirfall Bremset (høyde). Det var ingen over 1000 poeng i
gutteklassene. På seniortabellen hadde Maria Børstad Jensen (spyd) og Elias Bjørnevik (400
m) de beste resultatene. Det ble satt to klubbrekorder: Stine Grong Ruud, stav 3.50m som
også er ny kretsrekord, og Thale Leirfall Bremset, lengde 5.72m.
Under UM innendørs hadde klubben 9 utøvere og tok 5 medaljer. Under NM innendørs hadde
vi med 4 utøvere. På UM utendørs deltok 7 utøvere, og det ble 6 medaljer, herav gull til Thale
Leirfall Bremset på 100m. På Jr.NM hadde klubben 6 utøvere. Det ble 4 medaljer, bl.a. gull til
Thea Leirfall Bremset i høyde. På senior-NM hadde klubben med 5 utøvere med plasseringer
fra 6 til 9. I Världsungdomsspelen i Göteborg deltok Mali Ingeborg Vollan Marstad med 4.
plass i spyd. Hun (5. pl. spyd) og Thea Leirfall Bremset (5. pl. høyde) representerte Norge i
Nordisk juniorlandskamp/-mesterskap på Island. Klubben hadde med 3 deltakere i Regionale
ungdomsleker for 13-14 år og 4 deltakere i KM, noe som er mindre enn tidligere år. Klubben
hadde som vanlig en bra tropp på Veidekke-lekene på Lillehammer. I poengserien i NordTrøndelag ble SFIK nr. 3 med 18414 poeng, bak Overhalla IL og Steinkjer FIK. I landsserien
for senior deltok SFIK sine kvinner i 2. divisjon der de oppnådde 13928 poeng. Dette ga12.
plass av i alt 14 lag og dessverre nedrykk til 3. divisjon for 2017. Resultater finnes på:
https://www.friidrett.no/aktivitet/lagserien/
Øvrige detaljer framgår av Årsstatistikken som er lagt ut på hjemmesiden www.sfik.no .

Trening
Treningsgrupper
Som tidligere har utøverne vært inndelt i tre treningsgrupper: 10-12 år, 13-15 år, og 16 år og
eldre. Yngste gruppe har tilbud om én organisert trening per uke, mens de andre gruppene har
tilbud om tre organiserte treninger per uke. Base for innetreningene er Fosslia Fjellhall. Disse
foregår i perioden fra slutten av oktober til slutten av april. Alle tre gruppene trener delvis
samtidig i hallen på fredager. Klubben disponerer trimrommet i Fjellhallen på mandager etter
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intervalltreningen. I tillegg har en del utøvere i innesesongen trent i Ranheimshallen.
Utetreningene foregår på og ved friidrettsbanen på Øverlands Minde fra ca. 1. mai til ca. 20.
september.
Trenere
I 2016 har disse vært trenere med hovedvekt i de ulike gruppene:
16 år og over
Ole Eilif Jensen (hopp og hovedtrener)

Stig Lien (kast)

Hans Bremset (lengde, løp)

Jan Petter Bjørnevik (løp)

Kjetil Anker Ruud (løp/stav)

Roar Hoff (kast)

13-15 år
Hege Pernille Osen (fra okt.)

Kristian Osen (fra okt.)

10-12 år
Roar Sandodden (fra okt.)

Erlend Halvorsen

Silje Klefsåsvold (til sept.)

Olaf Lydvo (fra sept.)

Andre trenere
Intervalltrening: Pål Aavik (til april) og
Magnar Forbord
Stav: Ivar Nilssen

Trenerkurs
I samarbeid med kretsen arrangerte klubben trenerkurset Friidrett for barn i Fjellhallen 26.
november. 7 personer deltok på kurset, hvorav 4 av våre trenere.
Treningssamlinger
Klubben gjennomførte tre treningssamlinger i 2016. For aldersgruppen 17 år og over ble det i
februar arrangert en ukes treningssamling for kasterne med Stig Lien som leder og hvor 3
kastere deltok, herav to fra SFIK. Deretter ble det arrangert en to ukers treningssamling på
Tenerife uka før påske og påskeuka. På denne samlingen deltok 8 utøvere og trenerne Jan
Petter Bjørnevik, Hans Bremset og Ole Eilif Jensen. For aldersgruppen 13 år og over
arrangerte SFIK høstsamlingen i Østersund i Jämtkrafthallen 18.-20. november.
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Tilbud til distanseløpere—RunDay
I samarbeid med en gruppe løpere i Stjørdal bidro SFIK til at det ble startet opp et mer
organisert tilbud for distanseløpere. Det er et privat initiativ som har fått navnet RunDay.
RunDay har egen hjemmeside. SFIK og RunDay arrangerte en treningssamling med innlagt
seminar om trening første lørdag i november med ca. 25 deltakere.
Kurs i antidoping
SFIK arrangerte i mai i samarbeid med Antidoping Norge et kveldskurs i antidoping for
utøvere, trenere og ledere i klubben.
Oppmenn
Oppmenn i 2016 har vært:
Utøvere 10-14 år: Gunnar Weiseth
Utøvere 15 år og eldre: Gaute Strand

Sportslig utvalg
Klubben har et Sportslig utvalg (SU). I dette sitter de to oppmennene, hovedtrener,
trenerrepresentant, utøverrepresentant, samt styremedlem idrett som leder. SU hadde som
vanlig tre møter i løpet av året og behandlet 21 saker. Viktige saker er å legger planer for og
evaluere treninger, samlinger og stevnedeltakelse, skaffe trenere og oppfølging av utøvere.
For 2017 er 8 utøvere kvalifisert for utøverkontrakt. 7 av disse har underskrevet.

Klubbmiljø
Veidekkelekene
SFIK hadde en stor tropp på Veidekkelekene på Lillehammer i juni 2016. Dette er et av de
største friidrettsstevnene i landet og gir således en stor opplevelse og viktige erfaringer til
utøvere i alle aldersklasser, trenere og foreldre. Deltakelse på dette stevnet er viktig for
klubbmiljøet.
Sesongavslutning
Sesongavslutningen ble som vanlig avholdt siste søndag i oktober på møterom i
Stjørdalshallen. Mali Ingeborg Vollan Marstad og Elias Bjørnevik fikk prisen for årets
utøvere, mens Stine Grong Ruud ble tildelt årets innsatspris. Ingen deltok i klubbmesterskapet
i 2016.
Styret takker utøvere, trenere og oppmenn for innsatsen i 2016!

Stjørdal, 1. mars 2017
Magnar Forbord
Styremedlem, idrett
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MARKED 2016
Sponsorer
SFIK har over flere år hatt et godt samarbeid med Stjørdalens blad. Avtalen omfattet i 2016
profilering på klubbdrakter, T- skjorter og start-kort i forbindelse med Barne-OL og logo i
annonser, og profilering på SFIK sine hjemmesider..
SFIK hadde i 2016 sponsoravtale med Sparebank 1. Denne innbefattet profilering med
reklameseil på Vårspretten, BDO-lekene og Mini Olav/St. Olavsloppet, klubbmesterskapet
og profilering på SFIK sine hjemmesider.
NTE
ble ny sponsor i 2016. Avtalen innbefattet profilering ved logo på klubbjakkene og profilering
på SFIK sine hjemmesider.
Gjensidige
var i 2016 hovedsponsor for Barne- OL. Avtalen omfattet profilering ved logo på annonser,
innbydelser, startkort, t-skjorter, reklameseil, start- og målseil, samt profilering på
klubbdrakter og profilering på SFIK sine hjemmesider.
BDO
var hovedsponsor for BDO -lekene som ble avholdt i mai. Avtalen omfattet profilering ved
logo på annonser, innbydelser, startnummer, refleksvester og reklameseil og profilering på
SFIK sine hjemmesider.
Vårspretten ble arrangert med 2 stevnedager. Byggnord var hovedsponsor med profilering
ved logo i annonser, innbydelser, startnummer, refleksvester og reklameseil og profilering på
SFIK sine hjemmesider.
Avtalen SFIK hadde med Intersport i 2016, innbefattet profilering ved reklameseil på
Friidrettens Dag og BDO-lekene, profilering på salgskiosk og oppslagstavle på Øverlands
Minde og logo på SFIK sin hjemmeside.
Glava-avtalen omfattet profilering ved reklameseil og logo i annonser i forbindelse med i
Barne-OL og Mini Olav / St. Olavsloppet og logo på SFIK sine hjemmesider.
Klubben har siden 2014 hatt en avtale med Craft om kjøp av treningstøy. Avtalen gir utøvere
som bestiller varer på handlekveld 30 % rabatt, og det gis 20 % på varer som handles på
Intersport på Hell. For øvrig kan klubben ta ut varer for kr 3000,- pr år.
Dugnader
Klubbens samarbeid med Idrettsbingo ga i 2016 en samlet inntekt på kr.110 584 og er et svært
viktig bidrag for SFIK. Klubben bistår med kakelevering til bingokvelder.
Klubben hadde i 2016 inntekt fra varetelling på ICA på kr. 6050. En avtale vi mistet våren
2016 i forbindelse med at ICA ble kjøpt opp av Coop kjeden. Vi har ikke lyktes med å inngå
ny avtale. Dette var for øvrig en dugnad som krevde forholdvis stor innsats fra mange
personer, men som totalt sett ga liten inntekt. Det arbeides derfor nå med å erstatte
varetellinga med annen form for dugnad.
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I desember 2016 ble det årlige juleblomstsalget avholdt. Dette ga klubben en netto inntekt på
kr 32.777. Vi fikk i 2015 tilbakemeldinger på at selgerne opplevde det som vanskelig å få
solgt blomster. I år ble derfor de tradisjonelle julestjernene byttet ut med to litt større. Disse
kostet litt mer i innkjøp, noe som førte til at inntekten av salget ikke ble betydelig større enn
foregående år til tross for økt salg. Tilbakemeldingene er imidlertid at salget gikk mer smidig
og at kjøperne var mye mer fornøyd enn tidligere år.
Kiosksalg ga i 2016 en inntekt på kr. 13 201.

Stjørdal 20. februar 2017

Åse Sølvi Navelsaker Slind
Styremedlem, marked
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Kommentarer/noter til regnskap 2016 Stjørdal Friidrettsklubb:

Resultat
Driftsregnskapet viser et underskudd på kr. 55.206,84 Tar vi med finansposter har vi et
underskudd på kr. 48.079,15
Noe av grunnen til underskuddet er gratis klubbjakke til alle i styret, trenere, og noe
subsidiering. Dette utgjør en ekstra utgift på kr. 23.000,00
Totale driftsinntekter er kr. 30.000,00 større enn i 2015 mens kostnader har økt ganske mye i
forhold til 2015.
Vår hovedoppgave blir å beholde våre inntekter i 2017 og sørge for at utgiftene ikke stiger.
Dette krever budsjett-disiplin fra alle som har bevilgningsfullmakt.
Resultatet er ikke godt nok men vi kan fint leve med det da vår likviditet fortsatt er meget
solid.

Budsjett
Budsjettet har noe avvik på enkelte poster. Negativt avvik på inntektsposter kan nevnes:
Egenandeler ( - 10’ ) Varetelling ( - 6’ ) Positive avvik: Grasrotandel ( + 6’ ) Lam-midler
( + 5’ ) Blomstersalg ( + 8’ ) Tilskudd Stj. Kommune ( + 8’ )
Negativ avvik på kostnader kan nevnes: Reiseutgifter stevner ( + 22’ ) Sydensamlinger
( + 25’) Kontorrekvisita ( + 5’) Reiseutgifter trenere ( + 6’) Mat stevner (+ 4’) Positive avvik:
Overnatting stevner ( - 6’) Utgifter treningssamlinger ( - 13’)
Ellers er det mindre avvik på både poster for inntekter og kostnader.
Budsjett er vanskelig å sette riktig, så avvikene er forståelig. Viktig at alle får kjennskap til
budsjett for 2017.

Likviditet
Laget har en meget god likviditet. Sum omløpsmidler utgjør kr. 768.368,64
Derav er kr. 721.182,64 i bankinnskudd og kr. 47.186,00 tilgode hos kunder/debitorer.
(Stjørdalsalliansen-Blomstersalg-IDK Idrettskompetanse)
I tillegg eier laget salgsbu på Øverlands Minde som er fullverdiforsikret. Innbo er forsikret
med kr. 100.000,00
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Sponsorer
Vi har flere gode sponsoravtaler som er:
Stjørdalens Blad (kr. 21’) – Sparebank 1 (10’) – NTE (12’) – Gjensidige (22’)
Bygg Nord (15’) – Glava (5’) – Intersport AS (5’) BDO (25’)
Til sammen kr. 115.000,00
Det er viktig at vi har disse sponsormidlene, og vi må selvfølgelig gjøre vårt ytterste for at
våre sponsorer også i fremtiden vil støtte oss. Olaf gjør en fremragende jobb med å skaffe oss
sponsorer.

Budsjett 2017
Vi har satt opp budsjett for 2017 slik at resultatet går ut med underskudd på. Kr. 50.000,00
Grunnen til dette er at styret har vedtatt å kjøpe nytt tidtakerutstyr sammen med Stjørdal
Kommune og Nybrott. Vår andel av kjøpesummen utgjør kr. 50.000,00 Dette vil påføre oss
et underskudd i i budsjett og regnskap for 2017 da vi ikke ønsker å ta tidtakerutstyr inn i
aktiva/eiendeler i regnskapet.
Mener derved å forklare at grunnen til at resultatregnskap for 2017 sannsynligvis blir
underskudd når vi kun ser på tallene i regnskapet.

2017
Lagets solide egenkapital gjør at aktiviteten kan holdes oppe på minst samme nivå som
tidligere år.
Det er viktig at inntekter som vi har blir opprettholdt. Dette gjelder først og fremst sponsorer,
bingo, grasrotandel. Alle arrangement og aktiviteter som vi deltar i er viktig for laget.

Stjørdal 4. januar 2017

Asbjørn Jakobsen
Regnskapsfører
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