
  

 
 
 

Styrets innkalling til årlig gruppemøte i 
fotballgruppa, Klemetsrud IL 

Iht. Idrettsforbundets lovnorm §19 pkt 3 
 

Onsdag 13. februar 2019 kl 19.00 
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Årsmelding for driftsåret 2018 
Innhold: 
• Fotballgruppas organisering 
• Baner og anlegg 
• Kiosk 
• Idrettsutstyr og materiell 
• Informasjonskanaler 
• Dugnader 
• Dommere 
• Lag og sportslige resultater 
• Arrangementer 

Fotballgruppas organisering  
  
Alt arbeid i Klemetsrud IL fotball drives utelukkende på frivillig basis. 
Styret har i 2018 bestått av fire faste medlemmer.  
Det er for øvrig stort engasjement blant mange av styremedlemmene og mange av klubbens øvrige 
medlemmer, og styret har i løpet av året fått en god bistand fra både trenere/lagledere og foreldre. 

Fotballstyret 2018 
 
Leder 
Geir Bølstad 
Styremedlemmer 
Anders Solem 
Aslak Førde 
Jonny Hadian-Gundersen 
                                      
Styret har avholdt 11 styremøter i 2018. I tillegg er det avholdt møter i respektive grupper og med 
flere av lagene i KIL fotball. 
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• Andre tillitsvalgte/verv 2018 
 
Dommeransvarlig: Tom Henning Øvrebø 
FIKS-ansvarlig: Ivar Nicolaysen 
TINE fotballskole: Farukh Qureshi 
Fair Play-komité: Tom Henning Øvrebø og Aslak Førde. 
Innmeldinger:  Sondre Svartdal                    
Kiosk:   Ingunn S. Jensen 
Anlegg:  Geir Bølstad 
Utstyr:   Anders Solem 
Kasserer/regnskap: Geir Bølstad 
Søknader:  Aslak Førde 
LFC fotballskole: Kyrre Alvær 
Hjemmeside/facebook: Kyrre Alvær 
 

Økonomi 

Fotballgruppa har de senere årene hatt en sunn økonomi, med plussresultat på driften. Spesielt 2017 
ble et godt år, da fotballgruppa fikk en ekstra inntekt på om lag 770.000,- fra spillersalg/solidaritets-
midler i forbindelse med overganger (Ghayas Zahid og Nicolay Næss).  

Fotballgruppa ønsket å bruke en del av disse pengene på å legge granulatfritt kunstgress på 5er-ba-
nen (nedre felt). Det var derfor i 2018 budsjettert med et underskudd på 500.000,- pga. leggingen av 
den nye kunstgressbanen. Det samlede resultatet endte med et underskudd på om lag 570.000,-. Be-
løpet foreslås dekket inn med egenkapital. 

Inntekten på treningsavgifter beløp seg i 2018 til kr 630.000,- 

Øvrige inntektsførte tilskudd fra eksterne finansieringskilder i 2018: 
Beløp Prosjekt Tilskuddsordning Tilskuddsgiver 
232 000 - Hodestøtte (LAM) Oslo Idrettskrets 
150 000 Granulatfritt 

kunstgress 
Sparebankstiftelsen Sparebankstiftelsen 

37 000 Granulatfritt 
kunstgress 

Folkefinansiering 
«Spleis» 

Diverse givere 

35 000 Tilskudd til medlems- 
og treningsavgift 

Frivillighetsmidler Bydel Søndre 
Nordstrand 

7 000 Tine Fotballskole Frivillighetsmidler Bydel Søndre 
Nordstrand 

20 000 Anleggsravner Frivillighetsmidler Bydel Søndre 
Nordstrand 

27 000 3v3-baner Utstyrsrefusjon NFF 
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Baner og anlegg 
 
Klemetsrud IL fotball har ikke tilfredsstillende banekapasitet. Med 29 lag i seriespillet og omlag 
350 aktive spillere, er det trangt om plassen på banene fotballgruppa disponerer. 
 

• Kunstgress øvre 
Øvre kunstgress (Mortensrud kunstgress) ble rehabilitert høsten/vinteren 2016/2017.  
 
Nivå av granulat i banen er målt flere ganger gjennom sesongen, av Bymiljøetaten ved sesongstart, 
uten at de fant det nødvendig å pålegge oss å etterfylle granulat. Måling er gjort ved oppstart av 
vinterdrift høsten 2018, så får vi se om vi til våren må fylle på. Påfyll av granulat kan medføre en 
kostnad på 50.000,- og mer, avhengig av mengde. 
 
Fotballgruppa har kontrakt med Bymiljøetaten om vinterdrift på kunstgresset (for egen regning), og 
benytter oss av Ren-Vakt A/S som snørydder – samarbeidet fungerer utmerket. 
 

• Mortensrud grus 5er kunstgress! 
Grusbanen sør for nedre kunstgress er i alle år blitt brukt til 5er-kamper for de minste. Det har vært 
et tøft møte med fotballen å måtte spille kamper på grus. Fotballgruppa tok i 2017 initiativ til å 
samle inn/søke penger til å legge midlertidig kunstgress på grusbanen. Med midler fra 
«folkefinansiering», Sparebankstiftelsen, i tillegg til vedtak om å bruke inntektene fra spillersalg i 
2017 til dette, fikk vi til et prosjekt med en granulatfri 2x5er/7er-bane, som ble lagt sommeren 
2018. Leverandøren sto for den fagmessige leggingen av dekket, men mange foreldre bidro i 
dugnadsarbeidet! Siden sommerferien 2018 har altså de minste hatt fine baneforhold til både trening 
og kamp. 
 

• Kunstgress nedre 
Banen er i en elendig forfatning. 
Banen har vært tilgjengelig for KIL mandag, onsdag og fredag kl 16-19, tirsdag og torsdag kl 16-17. 
Treningstid kl 16-17 er i praksis ubrukelig pga. jobbsituasjonen for frivillige trenere. I praksis vil 
det si at vi har 6 timer banetid pr uke. Det jobbes med å finne finansiering til å legge en granulatfri, 
midlertidig kunstgressmatte, og klubben mottok høsten 2018 tilsagn om støtte på kr 1,7 mill fra 
OBOS til prosjektet, men ettersom kostnadsrammen er på over 3 mill. er det ennå langt igjen før 
prosjektet er realiserbart. 

• Klemetsrud gressbane (Enebakkveien) 
Klemetsrud idrettsanlegg består av klubbhus med garderober og gressbane som er merket for 7er- 
og 11er-fotball. 
 
Grusbanen er mer eller mindre «gjengrodd». Veien ned til anlegget har vært humpete og ikke egnet 
for trafikk, men ble rehabilitert med drenering sent på året. Gressbanen er i OK stand, og ble delvis 
vedlikeholdt (gressklipping) av Bymiljøetaten og engasjerte trenere. Flere lag har benyttet banen til 
trening i løpet av sommersesongen. Det er mange mål på banen. Lysmastene ved banen virker ikke, 
og styret har kontaktet Bymiljøetaten om dette flere ganger i løpet av 2018, uten at noen har skjedd. 
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• Haller og gymsaler   
 
Klemetsrud IL fotball har avtaler med Mortensrud skole og Stenbråten skole om bruk av deres 
gymsaler. Dette er et godt benyttet tilbud, spesielt blant de yngste. Gymsalenes begrensede 
størrelse, spesielt hva gjelder den på Stenbråten, medfører at disse ikke egner seg spesielt godt for 
eldre lag. 
 
Plasthallen er i brukbar stand og er benyttet av de eldre lagene (2006 og eldre.) 
I tillegg fikk vi høsten 2018 noen treningstimer i Fjellhallen, slik at presset på 
Plasthallen/Mortensrud gymsal ble litt mindre. 
 

Kiosk 
 
Kiosken har holdt åpent i hele 2018-sesongen, med noen stengte perioder i sommerferien og de 
minst aktive vintermånedene. En viktig målsetting med kiosken er å ha et samlingspunkt for våre 
medlemmer og ha voksne til stede. Oppholdsrommet brukes flittig til møter. 
 
Oppmøtet på kioskvaktene har som alltid vært opp og ned. Noen har måttet stå alene, mens noen 
dager har ikke kioskvaktene møtt opp i det hele tatt. 
 
KIL fotball mottok i 2018 Frivillighetsmidler fra Bydelen til prosjektet ”Kampvert”. Noen av 
pengene er brukt til å honorere de lagene som klarte å bemanne alle kioskvaktene og fungere som 
baneverter. 
 

Idrettsutstyr og materiell 
 
Det ble ved inngangen av 2018 inngått en ny avtale med Alv Sport om levering av drakter og utstyr 
fra merket Patrick. Våren 2018 fikk alle lag nye draktsett, og trener/støtteapparat fikk komplett 
trenertøy-pakker. Flere lag/spillere har også benyttet anledningen til å kjøpe inn treningstøy til en 
svær rimelig penge. 
 
Det er styrets oppfatning at alle lag har hatt tilstrekkelig utstyr i løpet av året. 
Det er brukt mye penger på å gi lagene det de trenger. Styret ser at det kan være behov for en 
innstramming mht. baller – det mistes enormt mange fotballer hver uke. Hvert lag bes derfor ta 
skritt for å sikre at ballnettene kommer inn like fulle som de ble båret ut. 

Informasjonskanaler 
 
Høsten 2018 gikk KIL over til et nytt medlemsadministrasjonssystem: Rubic/laget mitt. 
Vi håper at dette systemet vil gjøre det enklere for klubben å ha oversikt over medlemsmassen og 
innbetalinger, og at det også vil være til god hjelp for trenere og lagledere. Nettløsning og app 
(lagetmitt.net) har en rekke smart løsninger for å få sendt/mottatt informasjon til spillere og foreldre 
med noen enkle tastetrykk. Nye nettsider er på vei å fases inn, i sammenheng med dette systemet. 
Det er gjennomført to informasjons-/opplæringsmøter om systemet, for trenere og lagledere. Det er 
behov for ytteligere opplæring, slik at systemets potensiale for rasjonalisering av lag- og 
medlemsadministrasjon blir utnyttet.   
  
Det er blitt avholdt to trener/lagleder-møter for både bredde- og ungdomslagene. 
Styret benytter e-post i kommunikasjon med lagledere og trenere. 
 
Facebook og hjemmesidene er viktige kanaler for å få ut informasjon til medlemmer, foresatte og 
nærmiljøet.  
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Dugnader   
 
Det er avholdt én anleggsdugnad i 2018. Vårdugnaden med breddegruppa hadde god oppslutning.  
 
Kioskvakt er en dugnad det er tungt å følge opp. Mange uteblir og gir ikke beskjed. Ordningen med 
belønning til lag/årstrinn som stiller på alle vakter (se pkt kiosk) har fungert ok, men har ikke løst 
problemet. 
 
Iht. sponsoravtalen med Senter Syd skal KIL fotball stille med rydde/bærehjelp i forbindelse med 
opp- og nedrigg under Markedsdagene (2x pr år). G2003 tok på seg denne oppgaven i år. 
 

Dommere 
Tom Henning Øvrebø har vært dommeransvarlig i 2018. Han har arrangert flere møter og er en  
drivkraft i dommergruppa. Klubben har hatt 5 aktive dommere. 
 
Klubbdommerprosjektet, der yngre dommere (G12>) (medlemmer i Klemetsrud IL), fikk anledning 
til å dømme klubbens 5er- og 7er-hjemmekamper, mot 100 kroner i godtgjørelse. Fotballstyret 
mottok mange positive tilbakemeldinger på ordningen. 

 

Lag og sportslige resultater 
I 2018 har 25 lag vært aktive. 
 

• Senioravdelingen 
  
Senioravdelingen har i 2018 bestått av følgende lag: A-lag, Old boys (M40), Futsal Herrer  
 
A-lag    
Laget gjennomførte en brukbar vårsesong, men kampene på høsten ble preget av mye frustrasjon og 
krangling med både motstandere og internt. Flere spillere ble ilagt karantene og laget falt fra 
hverandre. Det ble ikke stilt lag til sesongens siste kamp, men KIL beholdt plassen i 6. divisjon. 
 
Søndre Nordstrand Ungdomsakademi SNU– en gruppering av lokale krefter som ønsker å gjøre en 
innsats for å skape sunne miljøer for unge i bydelen – henvendte seg til KIL i høst, med spørsmål 
om vi kunne få til et samarbeid der fotballen sto i sentrum.  
Vi søkte i desember Oslo Idrettskrets om midler til å utvikle et «nytt» A-lag med utgangspunkt i de 
yngre spillerne (junior/ung voksen). Vi fikk tilsagn om kr 150.000,- til dette. Samarbeidsavtale er 
inngått med SNU – og sammen vil vi bruke 2019 til å bygge et nytt A-lag. 
Styret vedtok på bakgrunn av dette å melde på laget til seriespill i 2019 innen fristen 1. desember 
2018. 
 
Futsal herrer 
2017-2018: 1.- laget 2. plass i serien og deltakelse i Play-off til Eliteserien. (plassering 4 av 4 der). 
2. laget havnet på 6. plass i 2.-divisjon – ikke påmeldt sesongen 2018-2019. 
 
Vintersesongen 2018-2019: Lag 1 piller i 1. divisjon, men ligger i skrivende stund langt nede på 
tabellen. 
 
M40 Old boys 
Det ble en tung sesong med tynn spillerstall og varierende spill. Det ble til slutt 5. plass (av 9) i 3. 
divisjon. Laget ble som vanlig ledet med stødig hånd av veteran Rolf Atle Nyhus. 
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Ungdomsavdelingen 
 
G2002 
Trener/lagleder/kontaktperson: Ivar Nicolaysen 
Totalt 23 egne spillere samt sportslig hjelp fra 2003 og 2004 gjennom hele sesongen ble det totalt 
benyttet 37 spillere. 
Seriespill: Kvalifisert for G16-1 div (10 lag i Oslo) etter kval spill sesongen 2017. 18 kamper. 5 
seire. Plass nr 10 
Cup: Kvartfinale OBOS, 1/8 dels B -sluttspill Norway Cup (tap mot finalist). Vinner av B -sluttspill 
G16 Sandar Cup (Norges største helgecup). Kval gruppespill før mellomrundespill i 
Norgesmesterskapet (Telenor Cup). Gruppespill Adidas Cup.  
 
G2003 
Klemetsrud G15 stilte to lag i seriespillet 2018. Endte på 8. plass i 2. divisjon og 5. plass i 4. 
divisjon.  
Lag 1 nådde kvartfinale i Stoppen cup og i B-sluttspill Norway Cup.  
Ved sesongslutt slo vi lagene sammen og tok gull i Skagen sportsenter cup i oktober 2018. Trenere 
gjennom sesongen var Nabil Saleem, Bereket Jacob og Aslak Førde. 
 
G2004 
G14 ble nr 5 i serien i 2. divisjon   
Deltok i Obos cup, Adidas cup, Nesodden breddecup (3. plass) og én overnattingscup: Maxi-
turneringen på Hamar          
  
Trener var Joshua Stenersby og hjelpetrener var Jasmeet Singh 
  
Lagledere: Ulf Fjelldal og Petter Johannessen 
 
G2005 
 
Klemetsrud G-13 lag 1: 6. plass i 1. divisjon 
Deltok også i Adidas cup, Obos cup og Ham Kam Cup 
Klemetsrud G-13 lag 2:   
Startet bra med seier i første kamp men vi sliter mer og mer etter hvert som vårsesongen skrider 
frem, og når vårsesongen gjøres opp ligger vi sist.  
 
Deltok på overnattingscup på Hamar. en flott sosial tur, sportslig sett var det så som så.  
I Norway cup deltok vi med ett lag som var en blanding av gruppe 1 og gruppe 2 spillere.  
vi kom til 16 delsfinalen i B sluttspillet , Vi fikk en veldig positiv opplevelse av NC,  
Dette tok vi med oss inn i høstsesongen hvor laget tok mange steg fremover , vi begynte også å 
klatre på tabellen, for til slutt å ende på 8. plass (av ti).  
Alt i alt en sesong med noen nedturer, men når man gjør opp status så vil jeg påstå at mange av 
spillerne har utviklet seg godt.  
 
Klemetsrud G-13 lag 3: 
Meldte opp laget i G-13 7'er. Ble dessverre kun én divisjon bestående stort sett av nivå 1 og 2 lag. 
Vi møtte derfor stort sett mye bedre lag enn oss. To andre breddelag trakk seg før og underveis i 
sesongen. Vi har klart å stille lag og gjennomført alle kamper, til dels med store tap. Vi havnet til 
slutt på nest sist av 8 lag. Ingen turneringer, men vi har spilt noen interne treningskamper mot 06. 
 
Trener- og støtteapparat G2005: Anders Solem, Sondre Svartdal, Fatmir Kjalimi, Petter Nielsen, 
Frode Engseth, Tom Diawara, Isaac Ochieng 
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• Barnefotballen (6-12 år) 
 
Barnefotballen har gjennomført en fin sesong. I alt 300 barn fordelt på 19 lag har spilt over 300 
seriekamper og deltatt på en rekke cuper. 
Under Norway cup deltok hele 10 lag i 3v3-turneringen og 3 lag i 7'er-cupen. 
Foreldretrenere og lagledere gjør en fantastisk innsats for å få dette til midt i ferien. 

Etablering av nye lag 
Ny treningsgruppe opprettet allerede i januar – i samarbeid med Barneidretten. Nye spillere kom til 
etter skolestart i september. Veldig god oppslutning (40 barn). Flere foreldre som var villige til å 
påta seg trener og laglederoppgaver. 
 

Avvikling av lag 
Alle påmeldte lag fullførte 2018-sesongen. 
  

Ventelister 
Styret har hatt stort fokus på ventelistene når det gjelder organisering og oppfølging, og antall barn 
på listen er i løpet av året redusert. Det er fortsatt en del barn på ventelister. Styret jobber aktivt med 
rekruttering av trenere/lagledere, slik at disse får plass. Ansvarlig for ventelistene i 2018 har vært 
Sondre Svartdal. 
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Arrangementer 
Fotballgruppa har hatt flere arrangementer i løpet av 2018: 
 

• KIL-akademiet (april-juni). 
Ekstra treningsøkter for utvalgte spillere fra årsklassene 2005, 2006 og 2007. 
Totalt 30 spillere gjennomførte seks ekstratreninger på lørdager i løpet av april, mai og juni, under 
ledelse av G2003-trener Nabil Saleem og G2004-trener Joshua Stenersby, med hjelp fra øvrige 
trenere i fotballgruppa. 
 

• Liverpool Fotballskole 
For andre gang arrangerte vi Liverpool Academy - fotballskole for barn i alderen 
Om lag 200 barn fikk tre dagers intensiv trening med dyktige instruktører fra Livepool. 
Fotballgruppa sto for praktisk tilrettelegging av baner og utstyr, matlaging, servering og kiosk. 
Solen skinte disse dagene, og skolen ble en stor suksess! 
Takk til Aker Landhockey for lån av bane med tilhørende toalettfasiliteter og Lofsrud 
Ungdomsskole for lån av skolekjøkken. 

• Tine Fotballskole 
Tine fotballskole ble gjennomført i august. Tidspunktet ble endret fra juni til august pga. LFC 
fotballskole i juli. 
Om lag 70 barn deltok – omtrent samme antall som de siste årene. 
10 instruktører fra seniorgruppa (a-lag/tidligere juniorspillere) stilte som instruktører. 
Fotballskolen mottok støtte på 10.000,- fra bydelen. 
 

• Mortensrud festival 
Fotballgruppa deltok med aktiviteter på Mortensrud festival den 10. september. 
 
 
 

Oslo, 5. februar 2019 
 
 

Geir Bølstad  Aslak Førde    Kyrre Alvær   Jonny Hadian-Gundersen 
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Årsregnskap 2018 
I løpet av 2018 ble idrettslagets regnskapsrutiner lagt om, slik at hele lagets økonomi forvaltes samlet, i tråd med 

Idrettsforbundets retningslinjer.  Idrettslagets årsregnskap er på dette tidspunkt ikke ferdig utarbeidet, og 
balanseregnskapet foreligger ikke. Dette vil være klart til Idrettslagets årsmøte i mars/april.  

 

 

 

Resultatrapport

Klemetsrud Idrettslag
Fotballgruppa
(2018)

Periode Budsjett Avvik

   Driftsinntekter
      Salgsinntekter
         3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet
         3210 Kiosksalg 55392 50000 5392
      Salgsinntekter 55392 50000 5392
      Annen driftsinntekt
         3400 Offentlige tilskudd 294034 50000 244034
         3410 Andre tilskudd - ikke offentlige 214705 150000 64705
         3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste 49248 50000 -752
         3442 Søkte midler, hovedstyret 100000 100000
         3443 Hodestøtte ISU 80000 -80000
         3444 MVA-refusjon 50000 -50000
         3930 Treningsavgifter 662432 630000 32432
         3950 Turneringsinntekter 97060 150000 -52940
         3990 Andre inntekter 65000 -65000
      Annen driftsinntekt 1417479 1325000 92479
   Driftsinntekter 1472871 1375000 97871
   Driftskostnader
      Varekostnad
         4300 Innkjøp av varer for videresalg 18340 25000 -6660
      Varekostnad 18340 25000 -6660
      Lønnskostnad
         5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling 25000 25000
         5500 Trenerhonorar 20000 30000 -10000
      Lønnskostnad 45000 55000 -10000
      Annen driftskostnad
         6200 Elektrisitet 7718 5000 2718
         6370 Alarm 15374 6000 9374
         6420 Leie datasystemer 2581 10000 -7419
         6580 Idrettsutstyr 1158545 920000 238545
         6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 13282 35000 -21718
         6622 Driftskostnader 197927 200000 -2073
         6721 Bøter OFK 16000 5000 11000
         6722 Overgangsgebyrer krets/forbund 7600 8000 -400
         6723 Gebyrer og avgifter krets/forbund 22300 6000 16300
         6781 Dommerhonorar 50180 30000 20180
         6782 Dommerhonorar Klubbdommerprosjekt 9600 12000 -2400
         6783 Arrangementskostnader 92606 100000 -7394
         6800 Kontorrekvisita 10000 -10000
         6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 22000 30000 -8000
         7110 Bilgodtgjørelse ikke oppgavepliktig 129300 120000 9300
         7410 Påmelding ser 95400 100000 -4600
         7411 Påmelding turneringer 136140 150000 -13860
         7420 Gave/premier 130 130
         7770 Bank og kortgebyrer 260 260
         7790 Annen kostnad, fradragsberettiget 50000 -50000
      Annen driftskostnad 1976942 1797000 179942
   Driftskostnader 2040282 1877000 163282
Driftsresultat -567410 -502000 -65410

   Finansinntekter
      Annen finansinntekt
         8050 Annen renteinntekt 360 2000 -1640
      Annen finansinntekt 360 2000 -1640
   Finansinntekter 360 2000 -1640
Netto finansresultat 360 2000 -1640
Ordinært resultat før skattekostnad -567050 -500000 -67050
Ordinært resultat -567050 -500000 -67050
Årsresultat -567050 -500000 -67050

   8960 Overføringer annen egenkapital 801432 801432
Sum overføringer 801432 801432

Overføringer

Finansinntekter og finanskostnader

Resultat (2018) 

Regnskapskonto
2018

Driftsresultat



Budsjett 2019

Klemetsrud Idrettslag Fotballgruppa

2019
Budsjett

   Driftsinntekter
      Salgsinntekter
         3210 Kiosksalg 50000
      Salgsinntekter 50000
      Annen driftsinntekt
         3400 Offentlige tilskudd 300000
         3410 Andre tilskudd - ikke offentlige 150000
         3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste 50000
         3444 MVA-refusjon 50000
         3930 Treningsavgifter 630000
         3950 Turneringsinntekter 100000
      Annen driftsinntekt 1280000
   Driftsinntekter 1330000
   Driftskostnader
      Varekostnad
         4300 Innkjøp av varer for videresalg 25000
      Varekostnad 25000
      Lønnskostnad
         5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling 25000
         5500 Trenerhonorar 100000
      Lønnskostnad 125000
      Annen driftskostnad
         6200 Elektrisitet 8000
         6370 Alarm 10000
         6420 Leie datasystemer 2500
         6580 Idrettsutstyr 250000
         6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 20000
         6621 Driftskost BYM (vinterdrift)
         6622 Driftskostnader 200000
         6723 Gebyrer og avgifter krets/forbund 50000
         6781 Dommerhonorar 70000
         6783 Arrangementskostnader 80000
         6800 Kontorrekvisita 2000
         6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 20000
         7110 Bilgodtgjørelse ikke oppgavepliktig 140000
         7410 Påmelding ser 100000
         7411 Påmelding turneringer 150000
      Annen driftskostnad 1102500
   Driftskostnader 1252500
Driftsresultat 77500
Ordinært resultat før skattekostnad 77500
Ordinært resultat 77500
Årsresultat 77500

Resultat (2019) 

Regnskapskonto

Driftsresultat


