
Årsberetning 
 

Gossen Idrettslag 

 

 

 

 

 

2021 

 
 
 
 
 
Sammen med årsregnskapet skal årsberetningen gi et bilde av aktivitet og økonomisk status i 
idrettslaget. 
  



Årsmelding Hovedstyret 

Styrets sammensetning 

Leder:       Jim Thomas Gundersen 
Nestleder:     Siw Valdal Varhaugvik 
Styremedlem:     Honorata Rishaug (Fotball) 
     Ingeborg Gaupset (Håndball) 
     Roger Øien (Bane og Anlegg) 
     Gunnar Bentz Høgseth 
Varamedlemmer:   Stian Vestavik 
 
Valgkomité:    Levi Løvik (leder) 
     Janne Kristin Småge 
     Ingrid Ilestad 
     Siv K Pedersen (varamedlem) 
 
Kontrollkomité:    Kåre Øyvind Vassdal (leder) 
     Pål B Valdal 
     Sveinung Bakkemyr (varamedlem) 
 
Daglig leder:    Siw Rindarøy  
 

Styremøter 
Det er avholdt 5 styremøter i 2021 og 1 i 2022. I tillegg har enkelte styremedlemmer holdt en del 
møter med kommune, Norconsult og andre organisasjoner i sammenheng med Ny Aukrahall.   

Styrets arbeid 

GIL har nå drevet to år med Covid! Situasjon i 2021 har vært litt usikker og vi fikk heldigvis startet 
opp kamper og noe aktivitet. 2022 blir etter alle solmerker et mer normalt år!!    

Styret har foruten arbeidet i undergruppene jobbet med prosjekt NY Aukrahall, Innspill til 
kommunale planer, innspill til løsning for å unngå granulat forurensing på Riksfjord samt fått ny 
driftsavtale på Riksfjord med Aukra Kommune. Se mer utfyllende under.  

I prosjekt Aukrahall 2023 har det vært en del møtevirksomhet med Aukra Kommune og andre 
brukergrupper i kommune. Det ble utarbeidet en søknad om finansiering inn til Aukra Kommunes 
budsjett behandling i Desember 2021 

GIL ga innspill til klima og miljøplan for å bringe frivilligheten og idretten inn i planen og betydningen 
frivilligheten har for klima og miljø i kommunen.  

GIL ga også innspill til barne og ungdomsplan som kom på høring i 2021 

GIL har presset på for å få kommunen til å gjøre tiltak på Riksfjord stadion for å unngå forurensing av 
granulat. GIL har på forespørsel fra kommune laget en skisse til løsning som ivaretar alle krav fra 
myndigheter. Aukra Kommune har i budsjett satt av et begrenset beløp for tiltak på Riksfjord. Ingen 
tiltak er iverksatt PT. I verste fall kan Riksfjord bli stengt med bakgrunn i manglende tiltak.  



Ny driftsavtale med Aukra Kommune ble fremforhandlet i 2021 og gir GIL bedre økonomi til å drifte 
Riksfjord. GIL tapte penger på forrige drifts avtale. Nå har Aukra Kommune tatt over strømavtalen på 
KGB og GIL får betalt for de kostnader vi har med drift av KGB.  

Det ble planlagt Juledans og Juledisco for romjulen 2021, men dessverre så måtte vi avlyse begge 
arrangement grunnet COVID nedstenging rett før Jul. Neste år legger vi opp til kanonfest! 

Styret vil berømme alle som var med å skape gode rammer for Aukracup 2021! Mange gode 
tilbakemeldinger fra spillere og foreldre som var glad for å komme på Aukra til tros for en noe 
avkortet cup. Kjempeinnsats!!  

Styret vil også takke alle som bidro til en vel gjennomført fotballskole sommeren 2021!!  

Det er reforhandlet ny 3 årig Umbro avtale i 2021 

 

Aktivitet. 
 
Håndball 
Leder:    Ingeborg Gaupset 
Styremedlem:   Stine Vestavik 
Styremedlem:   Nancy Springer 
 
Seriespill sesong 21/22 
3 lag i seriespill:  
J16: mix lag  år:   2005,   2006,   2007 :  
J13: mix lag år  : 2009 +2008 : nye trener: 3 jenter på 16 år 
J9år:  2012 
Damelaget: aktive ca 10 stk, ikke i seriespill kun trening. 
 

Seriespill i 2020/21: 
få kamper spilt i denne sesongen.  
Har fått trent når det ble åpnet, men ingen seriespill pga covid 
Hadde ikke håndballensdag i april, oga Covid restreksjoner. 
 

 

Sesong: 21/22 

Noen kamper ble spilt fra sesongstart til  13.12.21 da  ble det stoppet all seriespill frem til 14. januar 
pga .  nye nationale tiltak Covid. 

Noen kamper er blitt utsatt  pga av sykdom i laget og i bortelag ( for få spillere til å stille) +  mye 
smitte i skolemiljø hos bortelaget. 

J16 møtte ikke til en bortekamp mot KSU 5/12-21  , pga ikke endring i spilleroppsett i uøvd avdeling, 
KSU stiller med avd 1 spillere i  uøvd avd.  



GIL J16 ga beskjed at vi ikke møter pga vi ikke har samme tanke på bruk av spillere i øvd/uøvd avd. 
Her blir ikke dette respektert hverken fra Leder håndball KSU og trenere. Håndballleder GIL hadde en 
samtale med Leder KSU i forkant av seriestart  og ville informere at vi hadde samme tanke rundt 
uøvd og øvd avd, der man ikke overkjører og bruker de beste spillerene mot ungt lag som GIL. Det ble 
mottatt med negativt og med avvisning. Samtale  ble avsluttet uten enighet, de ville kjøre på uansett 
hvem de møtte  ref håndballleder KSU. GIL har en verdi som følges : Fair play, noe vi i håndballen 
setter høyt, og gir beskjed at sånn taktikk usetter vi ikke våre spilllere med, siden vi har ungt lag 
(14/15 åringer) i 16 årsgruppen. Men for at alle jentene i årskull 2005-2007 skulle ha et treningstilbud 
så valgte vi å gå for uøvd avd i 16 år sammen med vår rådgiver i NHF Nord.. Her håpet vi at de fleste 
idrettslag i serien var med på at uøvd avd var for ungt og ikke streke lag som skulle delta. Men her 
satser by- idrettslag å vinne i begge avdelingene, med å overkjøre enigheten i våre sonemøte. Derfor 
møter vi ikke til kamp.NHF Nord er informert. 
Treningskamper: 

J16 hadde treningskamp mot Molde HK J15 i september 2021,  
kjempefine kamper og en god oppkjøring før seriestart. Tilreisende dommere deltok. 
GIL J16 + J 13:  9/12-21 intern treningskamp: en kjempefin  kveld med jentene, j 16 hadde fokus på 
trekk og finter, mens J13 fikk øvd seg på spill/ samkjøring/ teknikk . En super kombinasjon, som 
motiverte de yngste spillerene .   

Håndballdommer Dommer : 

I år har vi få tilgj dommere i klubben  , de som har dømt de siste årene har ikke meldt seg opp som 
dommer sesong 21/22. De fleste har flyttet fra Gossen pga skole eller spiller i annen klubb.  Andre  
har trukket seg og sluttet. 
 

Kort beskrivelse av Styrets sportslige mål og utvikling:  

Fokus i år er å etablere nye håndballdommere, ei jente på 16 år som har tatt på seg verv som 
dommer, kan dømme J9 alene, J13 må det være 2 dommere. Hun har fått øvd seg med tilreisende 
dommere.  Dømt J9 år på trening  i flere mnd, en trygg  måte å begynne å dømme på, Håndballleder 
har deltatt sammen med henne og flugt opp.  

Vi har i år samlet alle hjemmekampene på samme dag J13/16, da har vi bedre mulighet for å få 
dommer som settes opp av sonen. Så vi har hatt tilreisende dommere på alle våre hjemme kamper 
frem til jul. Har 2006 +2007 jenter som vil begynne å dømme etterhvert, de vil vi starte med WEB 
kurs og delta på J9 kamper  i 2022, her bidrar håndball leder og Wenche Nesje med en 
dommersamling kvelden før og under kamp. Gjelder 4 stk 2 stk 14 åringer og 2 stk 15 åringer. 

 

KURS/MØTER 
 Håndballleder deltatt på sonermøter gjennom året. De fleste møtene har blitt arrangert på 

teams. 
 Håndball leder deltok på Håndballforum i Molde 18. september -21 
 Håndballleder og Trude Bakkemyr, deltok på 2 dagers BarnehåndballSeminar med NHF  i  Tr-

heim, 24-25. september -21 
 Håndballleder deltok på Dommerutviklerkurs i oktober gjennom NHF i Ålesund 

 8-9.oktober-21 
 Ingeborg Hoksnes: tatt barnekampleder kurs (dommer), kan dømme mini opptil j10. 



 Randi margrethe Leikvoll f.2005: Tatt kurset trener i barnehåndball igjennom NHF. 
 Trude Bakkemyr deltar Trenerkurs J16 sesong 21/22 
 Rolf endre Orten : 2 x Keeperkurs med J16, j13 keepere  deltok som observatører. 
 Håndballleder: deltatt på Styremøter i GIL . 
 
 

Kort beskrivelse av sosiale aktiviteter: 
 
Håndballensdag: ikke utført i 2020 - 2021, pga covid og få lag i GIL så vi får ikke satt opp motstander 
lag pga vi er får spillere i alle lag. Samt at det er meget høy aldersforskjell til at vi kan ha motstandar i 
de lagene som er i håndballen. 
Håper vi får til noe i 2022, som en avslutning etter serieslutt, April. 
  

Annet: 
Håndballen deltok på Introball 24/4-21 sammen med rekrutering ansvarlig, GIL daglig leder og 
Fotballleder. 
 
Håndballen hadde dugnad på vasking i Aukrahallen oktober 2021 
J16: vasket garderobene:  
J 13: vasket: Toalett i gangen, gangpartiet, Kjøkken , tribune med trapp. 
J9: Pokalskap. 
  
Innkjøp:  
Håndballen har fått innkjøpt utstyr som nye ballkurver, figurer, treningsstrikker som er gullverd for 
oss. Tusen takk. 
Spond: J13+J16 bruker Spond som kommunikasjon og påmelding til trening, Facebook brukes også 
som info kanal . 
J9: bruker kun Facebook. 
 
Håndballstyret har har hatt god kommunikasjon gjennom dette året, vi har hjulpet hverandre under 
hjemmekamper og bistått sammen som en gruppe. Leder har informert underveis på hva som røre 
seg i GIL og om nye rutiner som er underveis og skal innføres. Hånballen har løst hjemme 
arrangement med Covid restreksjoner i hall på en meget bra måte, der vi har passet på å følge 
reglene, og forledre har blitt satt i mange vaktposisjoner med vasking og opprettholdelse av avstand. 
Der har styret laget gode rutiner sammen med daglig leder. 
 

Fotball 
Fotballgruppen har hatt følgende sammensetning sesongen 2021  

Leder:    Honorata Rachowska-Rishaug  
Barnefotballen:  Berit Midthaug  
Ungdomsfotballen:  Trond Erik Hauge 
Dommeransvarlig: Hilde Ilestad /Berit Midthaug   
A-laget/Senior:   Sjur Løvik Vevang 
 
Fotballstyret har hatt et bra samarbeid for å finne løsninger på evt. problemstillinger som har dukket 
opp underveis. Vi har hatt en tett dialog via en Messenger gruppe også klarte noen fysiske møte. Vi 
har jobbet med at alle lag skal få trenere og tilbud til sesongstart 2022.To lag som fortsatt har ikke 
helt avklart trenerer -J12 og G/J7. 



  Vi har måttet fortsatte samarbeidd med Ekko for G16 slik at det var enklere å få nok trenere og best 
mulig tilbud for spillere. 

Vi har stillet med 12 lag i seriespill i 2021 (G16 samarbeid lag med EKKO /Aureosen, G13 stilte med 2 
lag , pluss stilte med spillerefor å støte G14 Ekko/Aureosen, G10 ,G9 ,G8, G7, J15, J12, J11, J9/10, A-
LAG).Noen lag fikk lite kampaktiviteter pga smittesituasjonen . 

Vi ser at aktiviteten i fotballen begynner å minke men det er fortsatt hektisk for mange selv om vi har 
mistet mange spillere/medlemmer de siste to årene med pandemi. 

Vi har prøvd å få treningstider slik alle lag ønsket seg tidligere på året, litt vanskelig her(kulturskole, 
håndball. etc   aktiviteter  ) 

Også dårlig vær og snø på banen var en stor utfordring i sesong 2021  

Vi har kjørt klubbdommerkurs i mai men pga manglende oppfølging og støte for nye dommere 
mange av de nyutdannet vil ikke fortsatte med den oppgaven. Rekruttering av dommere og trenere 
må jobbes videre med for neste sesong. 
Vi har fått noe nye jentespillere og måttet slått sammen lag (J9/10) også rekrutterte gutter fra kullet 
2015 og slått sammen med G7 slik at alle får et tilbud. 

Nytt lag J6/7 startet opp i høst og i sesong 2022 gutter 2015 har var del av treningsgruppe 

Vi prøvde å samle alle trenere og lagledere til en Kickoff møte og introdusering av ny trenerveileder 
også gjennomførte en oppsummering av sesongen møte med koselig middag og igjen pga pandemi 
hadde vi veldig litte oppmøte men mange gode diskusjoner. 

Uke 25 hadde Gossen IL fotballskole for barn 1-7 klasse  

 

Klatring 
Styret har i 2021 bestått av: 
Torstein Orten 
May Lill Hjertvikrem 
 
Klatreveggen har i 2021 fått nye ruter. Det har blitt kjøpt inn nye tau, sko, seler og klatretak.  Vi håper 
at dette skal gi økt aktivitet i veggen. 
 

Allidrett. 
 
Antall barn Vår   2021: 15 
Antall barn Høst 2021: 20 
 
Kort beskrivelse av lagets sportslige mål og utvikling:  

 Variert aktivitetstilbud hvor barn får prøvd ulike idretter i ulike miljø. 
 Utvikle god grunnmotorikk gjennom lek og aktivitet som er tilpasset barnets utviklingnivå 



 Skal gi barna ett godt fundament for et aktivt liv og et godt utgangspunkt for å kunne delta i 
flere idretter senere. 

 Det skal stimulere de fysiske,motoriske,sosiale og mentalt. 
 

Kort beskrivelse av kurs og anna opplæring i inneværende og neste sesong: 

Ingen kurs gjennomført 

Annet: 

Vår 2021: 

Aktivitetsleiarar: Stine Løvik Huse, May-Lill Hjertvikrem, Torstein Orten 

Haust 2021: 

Aktivitetsleiarar: Stine Løvik Huse, May-Lill Hjertvikrem, Torstein Orten, Gudrun Varhaugvik og Inger 
Kristine Kjellnes 

 

I påvente av nye retningslinjer grunna Covid-19 vart oppstart utsatt til 25. januar. Med 2 avlysingar 
grunne smittesituasjon i mars fekk me dessverre berre gjennomført 9 treningar og 2 turar på 
vårhalvåret. Avslutninga ved Smågevatnet var kjempekjekk og mange fekk prøve kano for første 
gong. Hausthalvåret vart det gjennomført 10 treningar og ein tur i tillegg til den tradisjonelle 
avslutninga med lommelykt-tur i Aukraskogen.  

Aktivitetane har vore variert frå stasjonsløyper med innslag av turn, bevegelse og motorikk, klatring, 
samarbeidsleiker, balleik og turar. Treningane har vore i Aukrahallen. Hausthalvåret vart 3.klasse 
invitert og me fekk ein deltakar derifrå. Tross eit særs lite 1.klasse-kull vart me 20 deltakarar, men 
fleire har vore innom og eit par førskulesøsken har fått hengt på.    

Vårhalvåret 2022 kjem me til å ha aktivitetar likt tidlegare vårhalvår med friidrett som avsluttande 
trening før turar. Me har klatreerfaring i foreldregruppa slik at alle som vil får prøvd seg i 
klatreveggen med topptau. Målet er at alle får kjenne mestring, utan å måtte nå toppen. Allidrett har 
ikkje hatt behov for nytt utstyr det siste året. 

Introball 
Små kull som kommer opp og klubben må tenke nytt ifht rekruttering. Introball er ett lavterskeltilbud 
med fokus på lek med ball. Tilbudet er til de som skal begynne i 1.klasse. Oppstart er januar-februar. 
Målet er at de fra høsten skal finne seg en aktivitet som klubben har. Allidrett, fotball eller håndball.  

I 2021 kom vi ikke i gang før april pga covid restriksjoner. 13 av 14 barn deltok på introball. 
Aktiviteten varte frem til sommeren. Etter sommeren begynte noen på fotball og noen på allidrett. 

Utvalg og komiteer. 

Bane og Anlegg. 
Sammensetning 2021 



 Leder: Roger Øien 
 Ansvarlig utleie: Siw Varhaugvik 
 Ansvarlig Kiosk: Siw Rindarøy 
 Ansvarlig Drift: Kjetil Nautnes 
 Ansvarlig fordeling: Ledere undergrupper Fotball/Håndball 
 Ansvarlig brannvern: Kjetil Illestad  

Oppsummering 2021 

Arbeidet i 2021 har også vært preget av Covid-19. Anleggene har i perioder vært åpen for aktivitet og 
det har vært utført vedlikehold der det har vært behov. Komiteen har gjennomført 1 møte, da Covid 
reglene tillot dette, og det har i tillegg vært kommunisert pr.tlf og mail. 

Av aktiviteter 2021 kan vi nevne følgende: 

 Installert Automatisk dør på Aukra Arena. 
 Rassikret taket fra Aukra Arena, inkl. skilting «rasfare». 
 Bygging av granulatfanger og inngangsparti på Aukra Arena. 
 Isolering og bekledning av ballbod i garderobebygget. 
 Ryddedugnad Riksfjord stadion 
 Utbedring av vannlekkasje Aukrahallen (Forsikringsoppgjør) 
 Reparasjon av publikumstoalett på Riksfjord Stadion etter skade. 

 

I år har det vært gledelig å fått på plass en 
dugnadsgruppe knyttet til Riksfjord stadion. Denne 
senior-gjengen på 60+ har hatt sitt første prosjekt, 
isolering og bekledning av ballbod. De har hatt som 
mål å møtes 1g i uken for litt jobb og sosialt samvær. 
Vi setter utrolig stor pris på initiativet og vi har 
forsøkt å legge til rette for gjengen med å kjøpe inn 
verktøy og rydde teknisk rom slik at det er enkelt å 
komme og gå når man ønsker å gjøre en 
dugnadsinnsats. 

 

Videre har det vært jobbet mye med Aukrahallen 
2023, det vises her til egen årsmelding nedenfor. 

Mvh 

Roger Øien 

Leder Bane og anleggskomiteen 

 



Sparebanken Møre Aukracup 2021. 
Gruppen har i 2021 bestått av: 

Erlend Melby, Ole Kristian Løvik, Kjetil Nautnes og Siw Rindarøy. Under selve helgen fikk vi hjelp av 
Bjørnar Småge og Siw Valdal Varhaugvik. 

I år ble det gjennomført Aukracup med begrensninger pga covid-19. Invitasjon gikk ut til J13, J15,G14 
og G16. Pga lite påmeldinger i J13 klassen, ble det gjennomført med 3 klasser. Det var totalt 16 lag 
påmeldt. En pulje spilte seg ferdig før neste pulje startet. Turneringen gikk over 2 dager, lørdag og 
søndag. Vi brukte 2 kretsdommere og lokale klubbdommere. 

 

Økonomigruppen og sponsorgruppen. 
Gruppen har i 2021 bestått av: 
Leder  Daglig leder  
Medlem Siv Oterhals 
Medlem Lise Dale 
Lønn  Line Valdal 
Regnskap Beate Solem 
 
Mange av sponsorene hadde en 2 og 3 års avtale som de fortsatt var i. Daglig leder har hatt 2 møter 
med medlemmene. Gruppen har sett på produktene og prisene vi tilbyr våre sponsorer, men ikke 
gjort noen endringer. Har oppdatert ny presentasjon som skal brukes i 2022. Mange av 
hovedsponsorene sine 3 års avtaler går ut i 2021.  

 

Utstyr og materialforvalter 
Gruppen har i 2021 bestått av: 
Leder   Daglig Leder  
Ansvarlig nøkler Roger Varhaugvik  
Materialforvalter Kåre Idar Midtbø, Medisin 
Materialforvalter Anna Straume, fotballdrakter 
Materialforvalter Stine Vestavik, håndballdrakter 

Gruppen har hatt 1 møte dette året.  

 

Årsmelding prosjektgruppe «Aukrahallen 2023» 
Denne prosjektgruppen har bestått av: 

 Jim Thomas Gundersen, Styreleder GIL 
 Siw Varhaugvik, Nestleder GIL, og utleie ansvarlig GIL 
 Roger Øien, Leder Bane og Anlegg 
 Siv Oterhals, frivillig 

Prosjektgruppen har gjennomført følgende aktiviteter i prosjektet «Aukrahallen 2023»: 

 Mottatt ferdig skissefase med tegninger og kost-estimat fra Norconsult 



 Gjennomført åpent møte med presentasjon av mottatt skissefase 
 Konkludert om konsept der klubben ønsker å bygge ut Aukrahallen 
 Levert søknad til Aukra kommune om finansiering til Aukrahallen 2023 

Oppsummering 2021 

Arbeidet gjennom 2021 har gitt mange svar. Det har vært et positivt arbeid å jobbe med Aukrahallen 
2023 og informasjonsmøte 17.Februar i «Egget» var viktig mht. å «stake ut kursen». Det var derfor 
veldig gledelig å motta skissefasen ifra Norconsult tidlig på året. Skissefase dokumentene fra 
Norconsult innholdet detaljerte plantegninger, 3d-skisser og en teknisk rapport med kalkyle. Dette 
har vi brukt som grunnlag for videre arbeid. Nedenfor er noe av de 3D-bildene vi har mottatt i 
skissefasen: 

 

Arbeidet er blitt godt mottatt både i klubben, hos innbyggerne og hos kommunen/politikerne. Vi er 
blitt møtt med forståelse og interesse, men ingen lovnader. Det har også vært positivt å få innspill fra 
både ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne. 

Vi har brukt mye tid på å få til en god søknad til kommunen, som ble sendt inn i slutten av Mai. 
Denne er gått inn til administrasjonen for videre behandling og på slutten av året fikk vi bekreftet at 
Aukra kommune har bevilget penger for videre kvalitetssikring av søknaden i 2022. Håper er at 
kommunen bevilger penger ifm budsjett for 2023. Dette gjøres i Desember 2022. 

Høsten har blitt brukt til å presentere planen for MRFylke mht. innspill til spillemiddelsøknaden. Der 
har vi fått god hjelp som vi vil ta med oss videre når Entreprisearbeidet skal starte. 

Prosjektgruppen mener nå at GIL må avvente kommunens kvalitetssikring av søknaden. Vi håper at 
kommunens tilbakemelding etter kvalitetssikringen kan si noe om GIL bør starte Entreprise arbeidet. 
Entreprise arbeidet er en betydelig kost for GIL og en slik beslutning bør ligge hos et årsmøte. 
Entreprisearbeidet omfatter alt av dokumentasjon som kreves for at bedrifter skal kunne gi anbud på 
prosjektet. 



For 2022 vil det være naturlig å rekruttere flere personer inn i komiteen/prosjektgruppen, gjerne 
med kompetanse innenfor relevante byggetekniske fagområder. 

 

På vegne av prosjektgruppen, 

Roger Øien, Leder B&A. 

 

 

 

Medlemstall 

Gossen il- Betalte medlemmer. 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 
eldre 

Totalt 

Kvinner 3 56 56 1 95 211 
Menn 5 51 47 13 106 222 
Totalt 8 107 103 14 201 433 

 

Fotball- Aktive medlemmer 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 
eldre 

Totalt 

Kvinner  40 21 1 29 91 
Menn  49 51 13 50 163 
Totalt  89 72 14 79 254 

 

Håndball- Aktive medlemmer 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 
eldre 

Totalt 

Kvinner  24 42  22 88 
Menn     2 2 
Totalt  24 42  24 90 

 

Allidrett- Aktive medlemmer 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 
eldre 

Totalt 

Kvinner  13    13 
Menn  7    7 
Totalt  20    20 

 



Årsregnskap  

Gossen Idrettslag har i 2021, et overskudd på kr 684.616,- (kr 667.390),-.   
 
Overskuddet forklares ved at vi i stor grad har beholdt inntektene, samt redusert kostnadene pga. 
lavere aktivitet. Vi har fått kompensert(koronakrisepakke) kr.209.086,- i tapte inntekter pga. avlyste 
og delvis gjennomført arrangement i forbindelse med covid-19 (Aukracupen og romjulsdansen). Vi 
har også fått en del høyere leieinntekter på anlegg ifm vaksinering. 
 
Budsjettet er rimelig konservativt, og vi har god oversikt over hvilke inntekter og utgifter klubben har.  
 
  
 
Styret foreslår å disponere årets resultat på følgende måte: 
   8900 Overføringer Åge Valdals Minnefond            55 500 
   8901 Overføringer vedlikehold- og investeringsfond          270 000 
   8960 Overføringer annen egenkapital          359 116 
Sum overføringer          684 616 

 
 
Anleggsregister som viser årets og fremtidig avskrivning er lagt til notene. 
 
Regnskapet er bruttoført som følger av NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 

 


