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ÅRSBERETNING 2014 
 

STYRETS BERETNING 

Styret 

 Mette Bakken Eggen       Leder 

  Rune Bjørgum       Nestleder 

 Magnar Forbord, styremedlem     Sportslig 

 Olaf Lydvo, styremedlem      Arrangement 

 Åse Slind, styremedlem      Marked/sponsor 

 Asbjørn Jakobsen, styremedlem     Økonomi 

 

Varamedlem 

Kjetil Anker Ruud 

 

Valgkomite 

 Gaute Strand 

 Snorre Aunet 

 Eva Buland 

 

Revisorer: 

 Thor Svare 

 Rolf Hernes 

 

Regnskapsfører 

Asbjørn Jakobsen 

 

Styrets aktivitet 

Styret hadde i løpet av året 6 styremøter og behandlet til sammen 56 saker. Vedtak og 

oppføring av ny kiosk er utført med stor suksess. Stor takk til alle frivillige som har lagt ned 

mange dugnadstimer på dette. 

 

Medlemmer 

I 2014 har vi hatt totalt 156 medlemmer, herav 84 aktive. Det har på sommer og høst 2014 

blitt arbeidet aktivt med tegning av nye medlemskap, som vil gi en økt medlemsmasse i 2015. 

 

Arrangement 

Stjørdal Friidrettsklubb har i 2014 arrangert: 

- Friidrettens dag 

- Vårspretten 

- Friidretts- karusellstevne 

- BDO-lekene 

- DNB Idrettsleker 

- Barne-OL 

- Veksling i St. Olofsloppet / Mini-Olav 

- Klubbmesterskap/seriestevne ble inkludert i KM utendørs 

- Klubben har vært medarrangør og stilt med funksjonærer ved  

 PEAB-lekene/KM utendørs Nybrottskarusellen og Quality-trimmen, KM 

 innendørs, samt stilt med funksjonærer i Stjørdalsstafetten.  

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. 
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Viser til årsrapport fra Olaf Lydvo. 

 

Sportslig 
Sportslig har 2014 vært et godt år for oss, med mange gode resultater og plasseringer, bl.a en 

Junior Norgesmester i spyd, 3 klubbrekorder, en uttagelse til rekruteringslandslaget i høyde 

og flere bestenoteringer.  

Viser til årsrapport fra Magnar Forbord. 

 

Marked/Sponsorer 

Vår viktigste samarbeidspartner er Idrettsbingo, som har gitt et bra utbytte til klubben. Det 

virket som de var greit fornøyd med dugnadsinnsatsen for 2014, men trenger at vi yter litt 

ekstra for at det skal bære seg i 2015. Stor takk til dem. Vi har gjennom 2014 hatt 7 sponsorer, 

som til sammen har gitt oss 104.000,-. 

Viser til årsrapport fra Åse Slind. 

 

Økonomi/Regnskap 

Årets regnskap er avsluttet 31.12.14., med et underskudd på 60.000,-. Dette er ca 63.800,- 

dårligere enn budsjettert resultat for 2014. 

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 

Aktiviteten i SFIK er økende. Medlemsmassen er i vekst, spesielt i årsklassene     

13 – 17 år. Dette lover godt for de kommende årene. Klubben har i 2014 hatt utøvere som har 

representert klubben med topp nasjonale resultater i flere årsklasser. I tillegg har vi Maria 

Jensen og Størk Avelsgaard Lien, 2 utøvere på internasjonalt nivå i sine klasser. Må virkelig 

si at vi i styret er stolte over utøverne våre. Mange har satt personlige rekorder denne 

sesongen, noe som lover godt for klubbens framtid. Alle våre utøvere er gode ambassadører 

både for klubben og for Stjørdal.  

 

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.  

 

Stjørdal 1. februar, 2015 

 

Styret i Stjørdal Friidrettsklubb 

 

Mette Bakken Eggen, Olaf Lydvo, Magnar Forbord, Asbjørn Jakobsen, Åse Slind og Rune 

Bjørgum. 
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ÅRSRAPPORT ARRANGEMENT 2014 

KM innendørs ble arrangert i Fjellhallen den 15. februar. KM-øvelsene var lengde og høyde 

u.t. I tillegg arrangerte vi kule og stav. Det var 43 deltakere med til sammen 89 enkeltstarter. 

Vi tok påmeldinger via SportsAdmin, og benyttet en datamaskin i sekretariatet. Vi erfarte at 

vi burde hatt 2 maskiner, bl.a. p.g.a. punching av resultater. Stevnet ble gjennomført på en 

god måte. 

Friidrettens Dag ble arrangert i Fjellhallen fredag den 14. mars fra kl. 17.30-19.30. Det ble 

på forhånd sendt ut spesiell innbydelse til 2., 3., 4. og 5. klassinger ved 2 barneskoler, samt at 

det ble annonsert i Bladet. Deltakerantallet ble rekordstort med 135 barn 12 år og yngre. 

Stevnet ble arrangert som et myldrestevne med 8 forskjellige øvelser. Det var god stemning i 

hallen. Alle som deltok fikk medalje og en oversikt på SFIK sine barnearrangement utover 

våren/sommeren. 

Vårspretten ble også i år arrangert med 2 stevnedager, den 24. april og 12. mai. Deltakelsen i 

år ble på samme nivå som året før. 92 deltakere deltok, og de som  gjennomførte fikk premie, 

et grillspyd og en kulepenn. I tillegg ble det trukket ut 9 uttrekkspremier. Byggmakker var 

hovedsponsor også i år.  

Friidrettskarusellstevne på Øverlands Minde arrangerte vi 28.mai. Dette stevnet inngår i 

opplegget for Stjørdal Friidrettskarusell, og er et nyttig stevne for rekruttering og for voksne. 

Deltakelsen var litt større enn i fjor, med 66 enkeltstarter. Vi burde hatt flere deltakere på et 

slikt stevne (treningskonkurranse), bl.a. fra SFIK. 

BDO-lekene (Stjørdals-lekene/MX-Sportlekene) ble arrangert i pinsehelga 7. og 8. juni.  

BDO kom inn som ny hovedsponsor i år, og det ble en kjempegod løsning. BDO leverte noen 

fine uttrekkspremier og noen premier til de minste. Dessuten fikk vi reklameseil, beachflagg, 

rollup og refleksvester fra BDO. Dette skapte en fin ramme for stevnet. Deltakerantallet var 

litt mindre enn i fjor, med 485 enkeltstarter og 233 påmeldte. 221 av disse stilte opp. Det må 

nevnes at Tonje Angelsen hoppet hele 1,93 i høyde, og Eivind Jensen løp 400 m på meget 

gode 49,78. 

Disse lekene er f.t. Midt-Norges største banestevne. Stevnet går over 2 dager og er krevende 

med hensyn til å få tilstrekkelig mange funksjonærer. Funksjonærstaben var veldig bra på 

lørdagen med 68, men bare 62 på søndagen. Stevnet er svært viktig for friidretten lokalt og 

regionalt, og ikke minst er den viktig for SFIK med hensyn til å skaffe inntekter til drift av 

laget.  

Et ekstra treningsstevne ble arrangert 14. august med øvelsene 200 m og 2000 m.   Formålet 

med dette stevnet var først og fremst at noen aktuelle utøvere skulle få anledning til å 

kvalifisere seg til mesterskap. Det ble bare 15 enkeltstarter. 

St.Olavsloppet ble i år gjennomført med veksling inne på Øverlands Minde onsdag den 25. 

juni. Løperne kom inn søndre port og løp ut via nordre port, og med vekslingsfelt utenfor 

stevnehuset, slik som i fjor. Vellykket arrangement. 

Mini-Olav for barn ble også i årarrangert før stafetten kom inn på stadion. Det ble rekordstor 

deltakelse med 195 barn. Disse ble startet i puljer med start inne på banen. Løypa var ca. 300 

m på bane, noe som ble veldig populært. Alle fikk en velfortjent medalje etter målinnkomst. 

DNB Idrettsleker ble arrangert i tidsrommet fra 30. juni – 4. juli. Opplegget ble stort sett som 

forrige året. Disse idrettslekene er et tilbud fra Fiidrettsforbundet i samarbeid med DNB. 
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Deltakerantallet i år ble 81 barn i alderen 6 – 12 år,  mot 71 i fjor. Og disse ble med på 

opplegget/friidrettskolen  i tidsrommet fra kl.  08.30 – 15.30 disse 5 dagene. Fredag ble det 

arrangert et stevne med enkeltøvelser og stafett. Populært. Og til slutt ble det grillmat til alle 

deltakerne og foresatte. Deltakerne, mange unge trenere, klubben og DNB var veldig fornøyd 

med dette arrangementet.  

Barne OL ble arrangert 12 august. Det ble rekordstor deltakelse med hele 388 barn i alderen 

10 år og yngre. Øvelsene var som vanlig 60 m, lengde og ballkast. Været var supert i år i 

motsetning til forrige år. Det var i år oppvarming ved Spenst, og deretter ble den olympiske 

ilden tent på tradisjonell måte. Alle som deltok fikk utlevert en t-skjorte og startkort med 

sikkerhetsnål for festing. Det ble også delt ut noen uttrekkspremier i.f.m. 60 m. Etter at 

øvelsene var gjennomført begynte premieutdelinga, og alle som deltok fikk en gullmedalje 

som premie til slutt. På grunn av stor deltakelse måtte vi benytte 2 premiepaller. 

Hovedsponsoren DNB hadde med en barnevennlig figur som gjorde stor suksess. Stjørdalens 

Blad hadde stand i søndre sving med tegnekonkurranse. 

Quality-trimmen ble arrangert 17. august. Dette arrangement ble til i 2012 i et samarbeid 

mellom  Quality Airport Hotell, Bedriftsidretten, Stjørdal Turmarsjforening og Stjørdal FIK. 

Frivillighetssentralen stilte med løypemannskap og tok ansvaret for kafesalget. Overskuddet 

fra arrangementet gikk i år til Stjørdal Nye Sanitetsforening. I år så hadde vi værgudene på 

vår side, og deltakelsen ble noe større enn året før, 66 deltakere inkludert 16 

konkurranseløpere.  

Klubbmesterskapet/seriestevnet arrangert på Øverlands Minde 20. september. På grunn av 

at KM utendørs ble arrangert denne helga på Ø.M. av Stjørdalsalliansen, ble det vedtatt at 

klubbmesterskapet ble inkludert i KM-et. Deltakelsen i KM-et var bra med 318 enkeltstarter 

totalt.  

     ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

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, god profilering av både sponsorer og 

arrangementet, samt gode ekstrainntekter. Mulighetene for sponsorinntekter i forbindelse med 

klubbens arrangement må benyttes. Det er ekstrainntekter i tillegg til startkontingentene og 

kiosksalg.   

Den nye kiosken som er bygd ved svømmehallen ble benyttet i.f.m. St.Olavsloppet, Peab-

lekene og KM. Kiosken er blitt passe stor og funksjonell. 

Ellers har SFIK som medarrangør stilt med funksjonærer i 5 Nybrottkaruselløp i tidsrommet 

april – oktober. SFIK stilte også med en stor stab i Stjørdalsalliansen sine Peab-leker og 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. Det må nevnes i 

denne sammenhengen at det blir tatt sikte på å gjennomføre dommerkurs i løpet av 2015. 

Olaf  
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ÅRSRAPPORT SPORTSLIG 2014 

2014 var et godt sportslig år for Stjørdal Friidrettsklubb. Klubben hadde mange deltakere på 

stevner og mesterskap, fra internasjonalt nivå og til lokalt nivå. Det var gode prestasjoner så 

vel i aldersbestemte klasser som på junior- og seniornivå. Klubben hadde per 31.12.2014 

rundt 60 registrerte utøvere som deltar på treninger. Nærmere 40 av disse deltok i en eller 

flere konkurranser i løpet av året. Stevnedeltakelsen var høy for utøvere 13 år og oppover. Det 

hadde vært ønskelig at utøvere i alderen 10-12 år i større grad hadde deltatt på trening i 

utesesongen og på stevner. Klubben hadde tre kontraktsutøvere i 2014. I tillegg deltar en 

utøver (Thea Leirfall Bremset) på rekruttlandslaget. Klubben er så heldig å ha mange trenere. 

Disse brukte mange timer gjennom året på trening av de ulike aldersgruppene. Sammen med 

oppmennene bidrog de også til stevnedeltakelse og oppfølging av utøvere på stevner og 

mesterskap.   

Konkurranser 

Klubben har stor bredde i deltakelsen i stevner og mesterskap både mht. alder, kjønn og 

øvelser. Vi har også en del topp-resultater. På jr./sr. nivå må trekkes fram Størk Avelsgaard 

Lien (22) som ble Jr.-Norgesmester og nr. 3 i Sr.-NM i spyd. I de aldersbestemte klassene var 

det flere utøvere som utmerket seg. Thale Leirfall Bremset (15) oppnådde over 1000 Tyrving-

poeng i fire øvelser, mens Thea Leirfall Bremset (15) og Herman Holm Strand (15) oppnådde 

over 1000 Tyrving-poeng i en øvelse. I UM innendørs tok Thea Leirfall Bremset gull (høyde), 

Thale Leirfall Bremset sølv (lengde) og Markus Nordgård Fossland (15) bronse (høyde). I 

UM utendørs tok Thale (lengde) og Thea (høyde) hvert sitt gull, mens Ramya Nadesapuran 

(16) tok sølv (stav). Thale (lengde) og Thea (høyde) oppnådde begge andre-plasser i den 

internasjonale Världsungdomsspelen i Göteborg. I det regionale mesterskapet for 13 og 14 

åringer (PEAB-lekene) vant Maud Dybvad Evjemo (14) og Magnus Forbord (13) stav. 

Klubben hadde for øvrig mange deltakere både i UM innendørs, UM utendørs, Jr.NM, PEAB-

lekene, KM innendørs, KM utendørs, Interkretskampen, samt Veidekke-lekene på 

Lillehammer. SFIK hadde fem utøvere som var kvalifisert til Hoved-NM. Fire av disse deltok, 

mens en utøver (Maria Børstad Jensen) ikke kunne delta pga. skade. Ut over dette har klubben 

hatt deltakere i en rekke andre regionale og lokale stevner. Det ble satt tre klubbrekorder i 

2014. I T-A serien for 10-19 år i Nord-Trøndelag kom SFIK i 2014 på 4. plass etter Overhalla 

IL, Namsen FIF og Steinkjer FIK.  

Flere detaljer framgår av Årsstatistikken som er lagt ut på hjemmesiden. 

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 

intervalltreningen. I tillegg har en del utøvere i innesesongen trent i Ranheimshallen. 

Utetreningene foregår på og ved friidrettsbanen på Øverlands Minde fra slutten av april til ca. 

20. september. 

Trenere 

I 2014 har disse vært trenere i de ulike gruppene: 
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16 år og over 

Ole Eilif Jensen (hopp og hovedtrener) Stig Lien (kast) 

Kjetil Anker Ruud (løp/stav) Roar Hoff (kast) 

 13-15 år 

Hans Bremset Jan Petter Bjørnevik 

 10-12 år 

Lars Erik Gustad (til april-14)  

Julie Børstad Jensen Mia Fresvig 

Andre trenere 

Intervalltrening: Pål Aavik og Magnar Forbord  

Stav: Ivar Nilssen Mental trener: Britt Mari Rolseth 

 

Treningssamlinger 

Klubben gjennomførte to treningssamlinger i 2014. For aldersgruppen 17 år og over ble det 

arrangert to ukers treningssamling i syden (Tenerife) i tidsrommet en uke før påske og 

påskeuka. På denne samlingen deltok 4 utøvere og trenerne Ole Eilif Jensen og Hans Bremset. 

For aldersgruppen 13 år og over arrangerte SFIK høstsamlingen i Østersund 

(Jämtkrafthallen). Samlinga ble gjennomført helga 14.-16. november med 14 utøvere ledet av 

trenerne Hans Bremset, Jan Petter Bjørnevik og Magnar Forbord. 

Oppmenn 

Oppmenn i SFIK i 2014 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. SU hadde tre 

møter i 2014 og behandlet 22 saker. Klubben hadde i 2014 kontrakt med tre utøvere: to på 

nivå 1, en på nivå 3. For 2014 inngikk klubben høsten 2013 kontrakt med tre utøvere, to på 

nivå 1 og en på nivå 3. 

Klubbmiljø 

Veidekkelekene 

SFIK hadde en stor tropp på Veidekkelekene på Lillehammer i juni 2014. 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. Overnatting var som vanlig på Birkebeiner`n 

Hotell og Apartments like ved banen noe som gir anledning til sportslig og sosialt fellesskap 

for de som er med. Å organisere deltakelse på dette stevnet er derfor viktig for klubbmiljøet. 
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Sesongavslutning 

Den årlige sesongavslutningen med utdeling av bestemannspremier, premier for 

klubbmesterskap, innsatspris m.m. ble avholdt på møterom i Stjørdalshallen siste søndag i 

oktober. Størk Avelsgaard Lien, Thale Leirfall Bremset og Thea Leirfall Bremset ble årets 

utøvere i 2014. Gaute Strand ble tildelt innsatsprisen for 2014. Thale Leirfall Bremset og 

Nicolay Bakken Eggen ble klubbmestere for 2014. 

 

Styret takker alle utøvere, trenere og oppmenn for innsatsen i 2014! 

 

Magnar 
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ÅRSRAPPORT MARKED/SPONSORER 2014 

Sponsor- og samarbeidsavtaler:  

Klubbens samarbeid med Idrettsbingo ga i 2014 en samlet inntekt på kr. 119 165,- og er et 

svært viktig bidrag for SFIK. Klubben har til gjengjeld bistått med flytting av bingolokaler og 

med kakelevering til bingokvelder. 

DNB var i 2014 klubbens hovedsponsor. Avtalen omfatter profilering på klubbdrakter ,  

medvirkning i Barne-OL og reklameseil på øvrige arrangementer.  Barne - OL fikk i 2014 

rekordstor oppslutning og i alt 388 barn deltok. 

BDO kom inn som ny hovedsponsor for BDO -lekene (tidligere Stjørdalslekene ) .Dette er 

Midt Norges største banestevne , og ble også i 2014 et svært vellykket arrangement. BDO 

bidro med reklameseil, utstyr og flotte premier til de yngste.  

SFIK har over flere år hatt et godt samarbeid med Stjørdalens blad .Avtalen omfatter 

profilering på klubbdrakter og på T- skjorter i forbindelse med Barne-OL. 

Vårspretten arrangeres med 2 stevnedager . Byggmakker er hovedsponsor og stiller med 

reklamespeil og kulepenner. Vårspretten hadde i 2014 samme deltakelse som året før. 

Intersport er sponsor På Friidrettens dag, BDO-lekene og St.Olavsloppet . Intersport bidrar 

med reklamespeil og klubben kjøper gavekort på Intersport i forbindelse med BDO-lekene. 

NTE bidrar som sponsor på KM innendørs og med reklamespeil på BDO –lekene.  

SFIK inngikk i april 2014 en avtale med Craft.  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. Det er ikke tatt ut sponsorvarer i 2014. 

Andre som gir økonomisk støtte til klubben er Sparebank 1 .  

Dugnader: 

Klubben stiller på varetelling på ICA to ganger pr år (vår og høst ) . Dette har i 2014 gitt en 

inntekt på kr. 20 000,-.  På hver dugnad deltar mellom 15-20 personer og dugnaden tar ca 4 

timer. Klubbens ungdommer er flinke til å stille opp. Det er fra SFIK sin side ønskelig å 

drøfte timepris ved fortsatt deltakelse. 

I desember 2014 ble det årlige juleblomstsalget avholdt. Dette ga klubben en netto inntekt på 

kr 22 912,- , et beløp som er betydelig lavere enn i 2013. Dette kan ha årsak i prisøkning og at 

antall blomsterposer hver familie måtte selge , gikk ned fra 10 poser i 2013 til 5 i 2014. Men, 

det oppleves at enkelte har liten interesse for å delta i denne viktige og inntektsbringende 

dugnaden. Det vurderes å øke minstekvoten for salg og at de som ønsker å kjøpe seg fri fra 

dugnaden, kan gjøre dette.      

Åse     



9 

 

ÅRSRAPPORT ØKONOMI/REGNSKAP 2014  

1) Resultat: 

Regnskapet er gjort opp med et driftsresultat på - Kr. 79.500,00. Tar vi hensyn til ny salgsbu 

ca. Kr. 34.500,00 og finansinntekter Kr. 19.000,00 er det reelle underskuddet Kr. 26.000,00. 

Dette må vi si er rimelig bra når vi i år har hatt ekstra store kostnader ved deltagelse i f.eks. 

UM - JR.NM - HOVED NM og innkjøp idrettsmateriell.Vi har hatt store og gode inntekter 

som vi må prøve å beholde i kommende år. Utgiftene bør reduseres på noen poster. (eks. 

reiseutgifter) 

2) Budsjett: 

Budsjettet har avvik på mange poster.  Mye skyldes at ny kasserer har laget nye poster for 

inntekter/utgifter på f.eks. BDO-lekene, DNB-leker, Barne OL, Peablekene-KM, Sponsor-

støtte, samt flere små poster.  Dette er gjort for å få en bedre oversikt over inntekter og 

utgifter på stevner og andre bokføringer. Gamle poster som medlemskontingent, 

treningsavgift og egenandeler har et meget positivt avvik.  Egenandel sydentur har et meget 

stort avvik som må skyldes bokføring høsten/vinteren 2013, eller manglende innbetaling 

jan./feb. 2014. Bokføring i 2014 er sydentur for 2015 hvor resten av egenandel blir fulgt opp 

og skal betales i i god tid før avreise til syden. Regner nå med at regnskapsåret 2015 blir mye 

nærmere budsjett enn 2014, men det forutsettes at laget må bli bedre på budsjettd 

3) Likviditet: 

Vi har en meget god likviditet med kr. 781.000,00 på div. bankkonti. I tillegg har vi fordringer 

som blir innbetalt på konto i 2015.  Dette gjelder kr. 4.000,00 hos Stjørdalsalliansen, kr. 

10.238,00 hos Stjørdal Kommune, ca. kr. 9.000,00 hos Norsk Friidrett, kr. 4.860,00 

blomstersalg. Gjeld er kr. 12.188,00 hos Vikan Gartneri 

I tillegg har vi vår nye salgsbu på Øverlands Minde som er fullverdi-forsikret (grunnlag 

296.000,00) og kr. 100.000,00 i innbo-forsikring. 

4) Sponsorer: 

Vi har flere gode sponsoravtaler, Disse er:  

NTE kr. 7.000,00 - Stj.Blad kr. 17.000,00 - Aasen & Five kr. 7.500,00 -  Intersport kr. 

5.000,00 -  DNB kr. 40.000,00 - Sparebank 1 kr. 2.500,00 -  BDO kr. 25.000,00 

5) 2015: 

Vi har store muligheter til å klare et positivt resultat for 2015. Flere flinke personer sørger for 

gode og store inntektsposter som gjør det mulig å drive laget på en sportslig god måte. Laget 

ser ut til å ha en trygg fremtid på det økonomiske området. 

Asbjørn  

 


