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Med vennlig hilsen 

Styret i Snertingdal Fotball 

Sak 7 

Årsberetning/regnskap 

Snertingdal Fotball 

2013 

 
 

Gjelder for perioden 1. januar – 31. desember 2013. 

 

 

Snertingdal Fotball er et idrettslag organisert av Snertingdal IF allianseidrettslag 
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Klubbnummer idrettens database: KL05020065 

Gruppenummer idrettens database: GR05020065260 

Styret har bestått av følgende personer fra 01. januar – 13. januar 2013 

Leder: Tor Arne Volden     2 år - gjenvalg 

Nestleder: Erland Haugen     1 år - gjenvalg * 

Kasserer: Ingebjørg Felde    2 år - gjenvalg 

Sekretær: Unni Slettaløkken Engen    Ikke på valg 

Styremedlem: Stein Ola Engen    2 år - gjenvalg 

Styremedlem: Edward Liverpool Snekkerhaugen  Ikke på valg 

Styremedlem: Tore Ulvesveen    2 år - gjenvalg 

Styremedlem: Hans Ødegård    Ikke på valg 

Varamedlem: Anne Sandvik Haganæs   1 år - ny * 

 

Intrimstyre besto av følgende personer fra 13. januar til 10. mars 2013 

Leder:    

Nestleder: Marius Holmen   ny     

 

Kasserer: Ingebjørg Felde   gjenvalg     

Sekretær: Unni Slettaløkken Engen  gjenvalg  

 

Styremedlem: Trond Lyng   ny    

Styremedlem: Tom Egil Sollien  ny    

Styremedlem: Tore Ulvesveen  gjenvalg   

Styremedlem: Morten Sakshaug  ny    

Varamedlem: Øyvind Strand   ny 
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Styret har bestått av følgende personer fra 10. mars 2013 

Leder: Marius Holmen    2 år - Ny 

Nestleder: Kai Øverstad    1 år - Ny 

 

Kasserer: Ingebjørg Felde    1 år - gjenvalg 

Sekretær: Unni Slettaløkken Engen  1 år - gjenvalg 

 

Styremedlem: Trond Lyng   2 år - gjenvalg 

Styremedlem: Tom Egil Sollien   2 år - gjenvalg 

Styremedlem: Tore Ulvesveen   1 år - gjenvalg 

Styremedlem: Morten Sakshaug   1 år - gjenvalg 

Varamedlem: Øyvind Strand   2 år - gjenvalg 

Revisorer 

Knut Ivar Onsrud 

Øystein Holmen 

 

Valgkomité 1. januar til 10. mars 

Leder: Bjarne Kvamme     1 år 

Medlem: Chris André Lehre Moen    2 år 

Medlem: Arvid Ulvesveen     3 år - ny 

Varamedlem: Tom Egil Sollien    1 år 

 

Valgkomite fra den 10. mars 

Leder:  Chris André Lehre Moen   1 år 

Medlem: Arvid Ulvesveen     2 år  
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Medlem: Gjermund Grøterud    3 år - ny 

Varamedlem: Svein Inge Kampesveen Alund  1 år - ny 

Banemannskap 

Perstugguflåa:  Trond Lyng 

Perstugguflåa:  Ole Hellebust 

Skogheim:  Tom Egil Sollien 

Liabanen:  Jan Olav Valhovd 

 

Trenere/lagledere:  

A-lag:  Nicklas Hoffsbakken Helli, hovedtrener 

A-lag:  Svein Inge Kampesveen Alund, oppmann 

G16:  Jan Grøterud, trener 

G16:  Øyvind Strand, lagleder 

G16:  Knut Ivar Onsrud, lagleder 

J16:  Gjermund Nordby, trener 

J16:  Tormod Ulvesveen, trener 

J16:  Aina Klette, lagleder 

G14:  Kai Øverstad, trener 

G14:  Tom Egil Sollien, lagleder 

G14:  Terje Pedersen, lagleder 

J13:  Jan Tore Alund, trener 

J13:  Geir Engen, trener 

J13:  Turid Skiaker, lagleder 

J13:  Ingebjørg Dybdahl, lagleder 

G12:  Tom Rune Engen, trener 

G12:  Hans Ødegård, trener 

G12:  Rolf Martinsen, trener 
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G12:  Unni Slettaløkken Engen, lagleder 

G11:  Gunhild Landgraff, trener 

G11:  Line Kristin Hansen, lagleder 

G10:  Remi Jensen, trener 

G10:  Jan Andre Aaraas, trener 

G10:  Jorunn Børresen, lagleder 

G10:  Aina Kvernsveen, lagleder 

G9:  Valborg Ringsveen Volden, trener 

G9:  Gjermund Grøterud, trener 

G9:  Ann Kristin Bratlien, lagleder 

G9:  Hanne Fougner, lagleder 

J10:  Ole Kristian Solbrekken, trener 

J10:  Birgit Kjeldsrud, lagleder 

J10:  Kristin Henriksveen, lagleder 

G8:  Marius Holmen, trener 

G8:  Evy Framnes Bøe, lagleder 

J8:  Tore Ulvesveen, trener 

J8:  Hege Ulvesveen, lagleder 

J8:  Bodil Ulvesveen, Lagleder 

J8:  Sonja Åslund, lagleder 

G7:  Sølvi Jægersborg, Trener 

G7:   Pål Sviund, lagleder 

G7:  Lars Nygård, Lagleder 

G6:  Ole Hellebust, Trener 

G6:  Erik Moen, lagleder 
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Møter/representasjon/kursdeltagelse 

Styremøter i SIF Fotball 

Det er i perioden avholdt 10 styremøter. 

 

Styremøter i SIF allianse 

Marius Holmen har møtt på styremøter i SIF Allianse.  

 

Årsmøte 

Ble avholdt 10. mars 2013 på Snertingdal skole. 

 

Klubbdommerkurs (IØFK) 

Klubbdommerkurs ble arrangert onsdag 16. april 2013 på Snertingdal Skole. Det var 10 

deltagere på kurset. 

 

Barnefotballkveld  

Barnefotballkvelden ble arrangert 29. april 2013. 25 trenere og lagledere i barnefotballen i 

Snertingdal deltok på kurset. 

 

 

Evalueringsmøter 

Evaluerings- og planleggingsmøte for lagene G6 til A-lag ble avholdt i oktober 2013 på 

Snertingdal Skole 

Deltager på tinget til Indre Østland Fotballkrets (Hamar 8-9. februar 2013) 

Leder SIF Fotball, Marius Holmen 
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Informasjonsmøte for trenere og lagledere 

Det ble avholdt informasjonsmøte på Tones matbar lørdag 20. april 2013. ca 20 stk. møtte 

opp. 

 

Medlemsutvikling 

Aktivitetstall 

Årstall Gutter/menn Jenter/damer Totalt 

2009 110 23 133 

2010 133 41 174 

2011 138 47 185 

2012 104 50 154 

2013 70 45 115 

Medlemstall 

Årstall Gutter/menn Jenter/damer Totalt 

2009 132 54 186 

2010 166 77 243 

2011 171 92 263 

2012 151 110 261 

2013 109 94 203 

 

Det er dessverre mange aktive spillere som ikke har betalt medlemskontigent til SIF. Dette 

medfører at vår medlemstall over aktive i 2013 er ca. 1/3 lavere enn i fjor. Det reelle antall 

aktive er nærmere de 185 vi hadde i 2011, og vi jobber nå med å finne løsninger som sørger 

for at medlemskontigenten blir betalt av alle. 
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Aktivitet 

 

 

 

Basar/kick-off 

Det ble avholdt basar/kick-off fredag 26. april 2013. Loddsalget gikk meget bra og klubben 

hadde et overskudd på ca. 80.000 kr. 

 

Fotballens dag 

Fotballens dag for alle lag på Perstuguflåa med grilling, diverse aktiviteter og kiosksalg 

lørdag 08. september 2013 

 

Avslutning 

Fotballavslutning på Snertingdal Skole fredag 01. november 2013 med premieutdeling, 

underholdning, loddsalg og salg av kaffe og kaker. Gratis mat til barna. 

  

Medlemsfest 

12. oktober 2013 var det fotballfest på Skogtun, det var ca. 80 stk. som kom på festen. Vi 

håper at vi øke antallet ti 100 neste år.  

 

Sportslig 

G/J 6 

Dette laget startet med treninger i vår og trente jevnt og trutt frem til høsten der de deltok i 

knøttiaden. Ole hellebust trente og Erik Moen var lagleder. 

G/J 7 

Gutter 7 år har spilt 6 serie kamper og tapt 3kamper og spilt en uavgjort og vunnet 2 kamper.  

Vi deltok på knøttiaden der vi spilte 3 kamper og vant alle. 
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J 8 

Fotball J-8, sesongen 2013  

J-8 startet opp med trening i Mai med 1 treningskveld i uka. Vi har totalt vært 12 stk. spillere 

som har vist veldig god treningsiver og pågangsmot.  

Seriekampene startet i midten av mai, vi har totalt spilt 10 seriekamper. Det har blitt både 

seiere, tap og uavgjort, men det har hele tiden ligget i bunn at vi skal være en gladgjeng 

uansett resultat.  

Alle jentene har utviklet seg nesten fra hver trening og kamp og det er veldig moro å jobbe 

med en slik gjeng.  

Vi var også med i turnering på Biri cup, hvor både spillere, lagledere og ikke minst foreldre 

hadde en veldig fin dag. Høydepunket var selvfølgelig premieutdelingen hvor hver enkelt fikk 

sine velfortjente premier. Knøttiaden på Gjøvik var også veldig gjevt å være med på, hvor det 

ble utdelt flotte Diplomer.  

Takker også alle foreldre som har stilt opp på dugnader og vært med å heiet på oss.  

Sonja, Bodil og Hege har vært flinke lagledere. Vi starter opp med trening for sesongen 2014 

allerede fra 19 november på Snertingdal Skole.  

Undertegnede har vært trenere og vi har gledet oss til hver trening/kamp og ser frem til mange 

fine opplevelser i 2014.  

 

G 8 

Spillere på G8 har i sesongen bestått av Fredrik Toppen, Aron Framnes Bøe, Martin 

Jægersborg Nyseth, Anders Markeng Bjørge, Even Seegaard, Jostein Fladsrud, Eskil 

Brobakken, Mathias Engen Boday, Aksel Holmen og Thormund Øversveen. Trener har vært 

Marius Holmen og laglederjobben sto Evy Framnes Bøe for.   

 

G 9 

Spillere på G9 har i sesongen bestått av: Even Fougner, Viktor Ringsveen Volden, Sigurd 

Grøterud, Fredrik Ruud, Aksel Holmen, Ingeborg Nordstad Bråten. Gjermund Grøterud og 

Valborg Volden har trent laget. Ann Kristin Bratlien og hanne Fougner har vært lagledere. 

J 10 

Laget har bestått av Maja Anderson Kjelsrud, Selma Engen, Mari Valhovd, Mia Henriksveen, 

Marte S. Engen, Lisa Solbrekken, Sina Alund, Malin Henriksveen og Victoria Øverstad. 

Trener har vært Ole Kristian Solbrekken.  
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Jenter 10 har denne sesongen vært et lag bestående av 9, 10 og 11åringer. Noen hadde spilt 

fotball en stund og noen var helt nye. Noen tap ble det men jentene var like blide for det . De 

deltok på MX-cup i Hov i vår. En super helg der de også vant sin første kamp. 

 

 

 

G 10 
G10 er en fin gjeng som denne sesongen har bestått av 10 spillere. Trenere: Bjørn Remi 

Jensen og Jan Andre Aaraas. Oppmenn: Aina Kvernsveen og Jorunn Børresen.  

I begynnelsen av juni var vi på Hov og spilte MX-sport cup, dette var gøy! Gutta la ned en 

super innsats og gutta spilte 4 kamper, 2 seiere og 2 tap.  

Serien startet 7. mai og gutta startet første kamp med seier 11-1 mot Nordre Land. De har spilt 

12 kamper i serien denne sesongen og har omtrent like mange seiere som tap.  

I september var vi på Bendit cup på Moelven, gutta jobbet bra på banen og trenerne var veldig 

fornøyd med innsatsen! Ble seier i alle tre kampene.  

13. oktober reiste vi igjen over Mjøsbrua for å delta på Dala cup i Brumunddal. Det ble en 

kald fornøyelse, men heldigvis kom sola utover dagen. Gutta spilte 3 kamper, som endte med 

en seier og to tap. Men spillerne fikk verdifull erfaring fra å spille 5`er til 7’er fotball, som de 

begynner med til våren.  

Kort oppsummert så har det vært en bra sesong, med masse fine prestasjoner og gode 

opplevelser på fotballbanen. Spillerne har to kjempeflinke trenere i Bjørn Remi Jensen og Jan 

Andre Aaraas som gjør en veldig bra jobb både på treninger og kamper. Må også få skryte av 

at foreldrene stiller opp både på dugnader og er med og heier gutta fram på kamper. Det er 

bra! Vi gleder oss til neste sesong! 

 

 

 

G 11 

 
G 11 sesongen 2013 startet med vintertrening i Etnedalshallen sammen med  

G 12. På tross av reiseavstanden til hallen var flere av G 11 gutta (og jenta Vicky) ivrige i 

forhold til oppmøte på trening. En av treningsøktene ble gjennomført ved fotballentusiasten 

Frode Søbye fra Gjøvik, til stor nytte og glede for både små og store.  

G 11 deltok også i 2013 på Etnedal sparebankcup som ble arrangert i februar. Av 3 kamper 

ble det 2 seiere og 1 tap.  

Da “serien” startet på våren var det litt “sammarsfugler” i magen både på spillere og trener. 

Grunnen til det var at nå stod 7`er fotballen for døra. Både bana og målene var “plutselig” 

blitt mye større og spillerne kanskje noen centimeter lengre enn sist sesong, men treneren 

forberedte dem på at det her kan bli tøft i starten. Første 7`er kampen vil vi nok helst glemme 

for da tapte vi 18-4 mot Vardal, men etter det gikk alt så mye bedre. Med 7`er MÅ det bli mye 

mer spill , dvs pasninger og bevegelse for å få ønskede resultater på bana. Det har spillerne 

vist at de kan få til gjennom sesongen. Med et sluttresultat i serien som viste 7 seire, 5 tap og 

1 uavgjort viser spillerne at de virkelig har noe ut på ei fotballbane å gjøre. Spesielt vil 

treneren trekke fram de siste 3-4 kampene som var helt vanvittige å stå på sidelinjen å se på. 

Her viste virkelig alle hva de var gode for-de ga alt, involverte alle , slo pasninger , vanvittige 

bevegelser opp og ned på bana og viste at de alle hadde økt sin spilleforståelse betraktelig i 

løpet av 2013 sesongen. Trener og lagleder er utrolig stolte av denne flotte gjengen som har 



Sakspapirer årsmøte i Snertingdal fotball   02. mars 2014 

12 
 

vist i handling at de kan gi ros og støtte til hverandre både på treninger og i kamper. Trener 

tør påstå at fotballen virkelig skaper moro og samhold for de som deltar. G 11 deltok også på 

Ål-cup i august. Spillerne syntes det var gøy å dra på “overnattingscup” og møte andre lag 

enn de man vanligvis spiller mot. Av 4 kamper ble det 3 seire og 1 tap. Årets sesong ble 

avsluttet på Totenbadet i november-mye lek og moro, bevertning og litt oppsummering av 

årets sesong.  

G 11 som om få uker er G 12 har begynt vintertreningen sammen med G 13 i hallen på 

torsdager. 19.12 tar vi en juleavslutning med 1 ½ times trening med taekwondo og 

instruktører fra Moelv. En stor takk til alle foreldre som gang på gang stiller opp rundt G 11.  

 

G 12 
 

En fotballsesong går egentlig veldig fort selv om det til tider er ganske hektisk både for små 

og store så lenge den varer. G12 har i år bestått av 10 kjekke og positive gutter som ser ut til å 

trives både på treninger og kamper. Det sosiale fellesskapet fotballen gir er ikke bare veldig 

viktig for barna men også for oss voksne. Det blir mange hyggelige treff i løpet av en sesong.  

Resultatmessig har vi også hatt en veldig bra sesong. Av 10 spilte kamper har vi sju seiere og 

tre tap, så gutta har stått på og gjort en kjempeinnsats!  

Spillerne på G12 i 2013 har vært:  

Magnus Grøterud, Alexander Sollien, Kristoffer Skolseg, Sveinung D. Fladsrud, Kristoffer 

Ødegård, Magnus Brenden, Even Bergli, Patrick Brobakken, Thomas H. Martinsen og Trym 

Slettaløkken Engen.  

Som trenere har vi også denne sesongen hatt: Rolf Martinsen, Hans Ødegård og Tom Rune 

Engen. Lagleder: Unni Slettaløkken Engen.  

Vi har allerede startet opp med vintertrening i Snertingdalshallen en dag i uken med veldig 

bra oppslutning. Så det lover godt 

J 13 
 

En gjeng med positive jenter som har jobbet seg gjennom sesongen med motgang og 

medgang. Vårsesongen ble vel litt så som så, sånn resultatmessig, med mange tap... men tross 

alt så stod de på og beholdt humøret oppe :)  

Høstsesongen ble for vår del veldig mye bedre og sanket endel poeng her. Vi deltok i høst i ei 

turnering i Ringebu, hvor vi vant ”hele greia”. En stor pokal ble med hjem til ”dal`n”, i tillegg 

en invitasjon om gratis deltakelse ved neste års Ringebu-turnering:)  

Så vi håper jentene fortsetter og tar fatt på en ny sesong med den iveren de viste i høst. I 

skrivende stund mangler vi trener for jentene. Geir Engen har trenet denne sesongen sammen 

med Jan Tore Alund, men Geir har nå sagt han gir seg som trener. Jan Tore har sagt seg villig 

til å være med om vi får på plass en til. Så vi håper og få på plass dette ganske snart. Jan 

Grøterud har sagt seg villig til å være med på trenerfronten frem til jul, så det er jo lov å håpe 

at han kanskje er villig til å forlenge denne avtalen.....;) Jentene har treningstider i 

Snertingdalshallen på torsdager fra kl. 19.00 – 20.30. Så om noen flere jenter har lyst til å 

være med så er det bare å ”slenge”seg med på moroa!!!!  

Takker jint`n for sesongen 2013,og ønsker de lykke til i kommende sesong! 
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G 14 
Etter at G14 gjennomførte en kjempesesong i fjor, så var vi høyt oppe i fjord høst...imidlertid 

ble det sånn at rundt juletider var fire av spillerne borte og i og med vi skulle spille 11'er i år 

så ble grunnlaget for å stille lag i det hele tatt svært tynt for å stille lag i år....trodde vi. Visst 

kunne vi bruke et par spillere på disp og etter å ha tenkt litt bredt, så ble det med hjelp av 11-

12 åringer og ei jente, så var vi ca 14 stk i februar og lag ble på meldt, men ambisjonene var 

svært lave. Faktisk så var håpet til treneren at vi skulle kapre ca 18-20 poeng, så var det 

absolutt max. Hvor feil kan man ta: etter 14 spilte kamper så satt vi igjen med 10 seire 2 

uavgjort....32POENG. En helt enorm prestasjon, hvor absolutt alle har bidratt mer en 

forventet. I tillegg så endte vi med to pokaler for tredjeplass i Etnedal Cup (februar) og Gran 

Cup (april), på elleve kamper ble det bare to tap. Cup ble også i Ål i august, sosialt svært 

vellykket og med et (hyggelig gjensyn) par gamle lagkamerater, men mot kvalifisert motstand 

endte det med en seier på tre kamper. Utover høsten har det også «ballet på seg» med et par 

spillere, så dette ser lyst ut framover og er det flere 98/99 som har lyst til å bli med, så er det 

aldri for sent...Håper ALLE fortsetter og bidrar på det som neste år blir stammen i G16. Vil 

også påpeke at det har vært en fryd å komme til HVER ENESTE trening og kamp....makan til 

suveren gjeng når det gjelder oppførsel; blide, positive, trivelige og oppmerksomme hele 

tiden...hver gang. Takk for kjempeinnsats og mange svært hyggelige opplevelser i 2013 til 

alle 18 som har vært med. Koselig at også så mange foreldre følger rundt på kamper og er 

engasjerte, ekstra stas det.  

Tom Egil Sollien og Terje Pedersen har gjort en super jobb som lagleder/oppmann i år, takk 

for det. 

 

J 16 
 
Sesongen er over, og vi har lagt nok en flott sesong med god innsats fra jentene bak oss. Laget 

har bestått av Helga Marie Hesla, Sigrid Lønnum, Ida Nordby, Malin Ulvesveen, Christina B. 

Aasen, Ronja Marie Brenden, Therese Ødegård, Anna Strand, Nina Alund, Stine Haganæs og 

Stine R. Snekkerhaugen. Andre spillere vi også har hatt med når vi har trengt det har vært 

Ingvild Bekk, Ann Elisabeth H. Haug og Aina Rikke V. Klette. Jentene har denne sesongen 

møtt Fluberg/Søndre Land, Biri, Roterud, Etnedal, Nordre Land og Vang som har gitt oss 

motstand og pågangsmot til å kjempe for seieren. Tormod ble med oss på laget som trener i 

høstsesongen i tillegg til Gjermund Nordby, noe vi satte stor pris på. Vi avsluttet med en 

fotballavslutning på bowlingen med spilling og mat.  

Lagleder og trenere, Aina Rikke, Gjermund og Tormod takker for en fin sesong! 

 

G 16 

 
Dette laget «spøkte» det også for rundt juletider, med litt for få 98/99 modeller, men med et 

par disp spillere her også, samt at vi utover sommeren og høsten har benyttet flere 12- 14 
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åringer, i tillegg til et par jenter (som har gjort «manns jobb») så har vi gjennomført på en 

ypperlig måte og med resultater i overkant av det vi kunne forvente. G16 åpnet sesongen med 

3.plass i Etnedal cup mot gode lag, men tapte semifinalen mot Nordre Land/Nordsinni....i 

serien tok vi revansje og vant begge kampene mot dem.. i august deltok laget med en svært 

redusert tropp, men klarte likevel å vinne en av fire kamper. En fin gjeng som kjempet seg 

gjennom 20 seriekamper og hvor det ble bare seks tap...ganske imponerende når vi 

gjennomførte en halv sesong der snittalderen ikke var mer enn14år.  

Den 15. november hadde vi felles avslutning G14/16 på Tones Matbar, med hyggelig samvær, 

koste oss med pizza og delte ut noen priser; Toppscorer G14 ble Magnus Nereng (13 

seriemål) og G16 Christoffer Grøterud (34 seriemål), i tillegg ble det kåret Årets Spiller (kåret 

av spillerne selv) og her vant Tomas Pedersen begge klasser (G14/G16) i jevn kamp med flere 

andre kandidater.  

Takk for en morsom sesong, med god innsats til alle 26 som har vært «innom» laget og satser 

på alle blir med også i 2014, honnør også til Jan Grøterud (hovedtrener) og Øyvind Strand 

(lagleder) for vel gjennomført sesong. 

 

A-lag 
 

Vi startet tidlig i vår for å sette et mål for sesongen. Målet var å havne blandt topp 3, holde et 

a-lag oppi daln i drift, og ikke minst ha det moro. Vi samlet sammen en god og blandet gjeng 

med rutinerte og unge spillere. Årets lagledere var av det yngre slaget med Nicklas Helli og 

Svein Inge Alund ved roret. Vi startet året med 3 seiere på rad, før vi tapte en jevn kamp mot 

divisjonvinner Dokka Sport. Sesongen følger videre opp med en del diverse resultater 

midtveis. Vi slet i store deler av sesongen med å få folk på kamp, men klarte alltid på et vis å 

satt sammen en gjeng. Laget avslutter sesongen med 4 seiere på rad og småpene 23-3 i 

målforskjell. Vi endte på en god andreplass i 5.divisjon. Årets spiller ble Per Arvid Håkonsen. 

Årets toppscorer ble Jan Grøterud, med Ketil Owren(!) rett bak! 
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Regnskap 2013/ Budsjett 2014 
Inntekter Budsjett 13 Regnskap 13 Budsjett 14 

Treningsavgift   80 000   60 975   80 000 

Tilskudd 100 000 105 955 100 000 

Dugnader   70 000   58 650   30 000 

Grasrotandel   35 000   31 750,72   35 000 

Lotteri   60 000   76 570   70 000 

Kiosk   50 000   67 956   60 000 

Skiltreklame/Sponsorer   80 000   39 944   80 000 

Div. Inntekter (medlems.kont, 

pantelapper og billettsalg+) 

  25 000   51 407,1   50 000 

Salg av sportsutstyr      1 450  

Totalt 500 000 494 657,82 505 000 

 

 

Utgifter Budsjett 13 Regnskap 13 Budsjett 14 

Sportsutstyr   40 000   35 843 50 000 

IØFK   45 000   42 125 50 000 

Turneringer   30 000   15 200 30 000 

Kurs   20 000   10 475 20 000 

Trenerhonorar     8 000     5 000 10 000 

Dommerhonnorar   35 000   31 116,50 50 000 

Forsikringer   15 000    15 000 

Vedlikehold/drift baner   60 000   28 578,20 60 000 

Strøm   20 000    20 000 

Leie av haller/baner   70 000   38 290 60 000 

Diverse utgifter   65 000   85.663,25 55 000 

Innkjøp kioskvarer   30 000   42 093 40 000 

SIF treningsdresser   10 000      10 000 

Utgifter lotteri           1 442,11  

    

    

Innvesteringer:    

Speakerbu   15 000   

Fotballmål   15 000  35 000 

Bu til gressklipper Lia     5 000   

WC Skogheim/ Lia     8 000   

    

Totalt 486 000 335 826,06 505 000 

Resultat 2013:   158 831,76,- 

Balanse 2012: 

Inntekter:   Utgifter:             Resultat: 

484 193   493 388   - 9195 

 
SIF Fotball 
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REGNSKAP 2013. SPESIFISERING AV DIV. INNTEKTER / UTGIFTER SAMT 

INVESTERINGER 
                

 

DIVERSE UTGIFTER 
 

 

 

Bankgebyr: (14+10+16,89+99,9+26+38+40+34,22+99,9+12+42+107,17+ 

32+99,9+26+36+10+99,90)                843,88,- 

 

Vokks, strøm: (4558,57+4562,16+2180+4590+2180+4590+2180+4590)     2 9430,73 

 

Bevertning (67+75+1500             1 642,- 

 

Kontorrekvisita (39,5+31,13+150)            220,63 

 

Vegen Liaplassen                   750,- 

 

Forsikring spillere A-laget        10 000,- 

 

Overganger (500+500+600)          1 600,- 

 

Avslutning yngres (429+5699,47+1161)        7 289,47,- 

 

Draktvask                  3 500,- 

 

Leie, postboks                         650,- 

 

Blomster, gaver (210 +328+ 650+1750+1020       3 958,- 

 

Skiftet låser               9 664,- 

 

Porto                   269,50,- 

 

Utgifter for trykking av sponsormerker           9 845,- 

 

Leie buss og Skogtun fotballfest                      6 000,- 

 

Sum           85.663,25 
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DIVERSE INNTEKTER 
 

Minnegave        10 700,-  

 

Medlemsandel fra SIF allianse                0,- 

 

Momskompensasjon         29 092,- 

 

Overskudd fotballfest            466,- 

 

Inntekt fotballfest for dekning av utgifter buss/lokale     6 000,- 

  

Tilbakeføringer fra dobbeltfakturering                                                        5 088.50,- 

 

 

Renter                     60,60 

 

Sum                   51 407,1   

   

 

INVESTERINGER 

 

Liten gressklipper:       3 393,- 

 

Maling utendørs anlegg                   8 123,- 

 

Fotballmål                 24 750,- 

 

 

Sum                  36 266,-  

 

 

KIOSK 

 

Fra kiosk ihht oppgjørskjemaer:      46 239,- 

 

Kioskinntekter brukt til utlegg:                     5 580,- 

 

Kioskinntekter fra andre arrangement      16 127,- 

 

Sum kioskinntekter:       67 946,- 

 

Innkjøp kioskvarer:         42 093,- 

 

 

 

  

KASSE KIOSK OG BILLETTVESKE (VEKSLEPENGER) 

 

Vekslepengene er satt inn på hovedbankkontoen. 

 

 

Ingebjørg Felde 

Kasserer 
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Årsmøte Snertingdal Fotball 11. mars 2012 

Sak 9 – innkomne forslag 

 
Forslag fra styret i Snertingdal fotball  
- Kunstgressbane: 
 
Se eget vedlegg. 
 

 
Forslag fra styret i Snertingdal fotball  
- Endringer i sportslig plan:  

 

Forslag om å fjerne dette avsnittet fra sportslig plan: 

«8 - Kunstgressbane  

Snertingdal Fotball har som mål å bygge en kunstgressbane i samarbeid med Gjøvik kommune. En 

slik bane vil gjøre det mulig å ha aktivitet for mange uten å være avhengig av naturlig lys og 

baneforhold. Å utvide sesongen på denne måten vil gi mer organisert fotball, og enda mer uorganisert 

– og jo mer man spiller, desto bedre blir man.  

- Snertingdal fotball skal, dersom det er økonomisk forsvarlig og godt nok planlagt, søke om 

tippemidler i 2013. Frist er 1. september hvert år (evt. godkjenning av planer i mai året etter). 

Eventuelt vedtak om å bygge kunstgressbane må gjøres på ekstraordinært årsmøte innen fristen.» 

 

 

 

 

Sak 10 Vedta budsjett for 2014 
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Sak 11 

Valg, oppnevnelse av revisor 

 
Valgkomiteen har følgende forslag: 

Styret SIF Fotball 

Leder: Marius Holmen    1 år - Ikke på valg 

Nestleder: Morten Sakshaug   2 år - Ny 

 

Kasserer:     2 år - Ny 

Sekretær:      1 år - Ny 

 

Styremedlem: Trond Lyng   1 år – Ikke på valg 

Styremedlem: Tom Egil Sollien   1 år – Ikke på valg 

Styremedlem:     2 år - Ny 

Styremedlem:     2 år - Ny 

Varamedlem: Øyvind Strand   1 år – Ikke på valg 

 

 

Revisorer 

Øystein Holmen 

Knut Ivar Onsrud 

Revisorer velges for 1 år. 

 

 

Styret har følgende forslag til ny valgkomité 

Leder: Arvid Ulvesveen      1 år  

Medlem: Gjermund Grøterud     2 år 

medlem: Svein Inge Kampesveen Alund    3 år 

Varamedlem:       1 år 


