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Dagsorden 
 
 
 

Årsmøte i VIF fotball 
Torsdag 18. februar 2016 kl. 18:00 på VIF’s gamle klubbhus 

 
 
 
 

1. Åpning ved leder Sølve Raaen 
2. Godkjenning av møteinnkalling 
3. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokoll 
4. Styrets årsberetning 
5. Regnskap 2015 
6. Budsjett 2016 
7. Aktivitetskontingent for de forskjellige lagene 
8. Solidaritetskontingent for Senior og Junior. 
9. Behandling av innkomne saker 
10. Valg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årsmøtet avholdes i henhold til Vikersund Idrettsforenings vedtekter. Stemmeberettiget er medlemmer 
av Vikersund Idrettsforening som har fylt, eller fyller, 16 år i år, og som har betalt kontingent 
inneværende år. 
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ÅRSBERETNING 2015 

 
 
Årsmøtet ble avholdt på gamle klubbhus 18. Februar 2015, og følgende styre / organisering ble vedtatt: 
 

Styret:  

Leder Sølve Raaen 

Nestleder Lars Sørfang 

Sekretær  Trine Rundbråten 

Kasserer/økonomi ansvarlig Nina Gjestvang 

Styremedlem / SU´s representant i styret Trond Winther 

Styremedlem Alexander Sjøberg 

Styremedlem  Kim Slatter 

Styremedlem  

  

Valgkomité  Gudmund Baustad Børre Østenengen og  
Jan Henning Kleiv 

  

Kontaktpersoner:  

Sponsoransvarlig Kim Slatter 

Materialforvalter Lars Sørfang 

Kontaktperson for bruk av kunstgressbanen Sølve Raaen 

Ansvarlig for nettsiden Sølve Raaen og Knut Magnussen 

Ansvarlig for kiosken Trine Skretteberg og Helene Skaugen 

Leder av banegruppa Nils Røhnebæk 

VIF fotballs representant i VIF Hovedstyre Sølve Raaen 

VIF fotballs representant i MFK Trond Winther og Sølve Raaen 

Tine fotballskole ansvarlig Sølve Raaen 

Treningskoordinator 11’er Trond Winther 

Treningskoordinator 5’er og7’er Jarl Vegar Evenstad 

Fair Play ambassadør Nina Gjestvang 

Dommerkontakt – Politiattester Nina Gjestvang 

 
 
Styret har i denne perioden avholdt 10 styremøter med godt fremmøte. 
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SPORTSLIG AKTIVITET 
 
Som tidligere år, har vi også i 2015 hatt stor aktivitet i fotballgruppa. Det har vært til sammen 23 lag som 
har representert Vikersund IF. 
 
Aktivitet og årsklasser 
Vikersund fotball er en breddeklubb, dette viser også aktivitetstallene for 2015. Målet for fotballgruppa er 
å tilby fotballaktivitet til så mange som mulig som har lyst til å spille fotball. Vi har også som mål å 
videreutvikle talenter ved å tilby dem gode trenings- og utviklingsmuligheter. 
 
Aktiviteten har fordelt seg slik på de forskjellige alderstrinn for 2014 og 2015. Tallene er nå hentet fra 
Medlemsnett og kan derfor ikke sammenlignes med eldre årsrapporter. 
  
 

Tall fra Medlemsnett Jenter Gutter 

Født Alder 2015 2014 2015 2014 

2009 6 år 4 0 11 0 

2008 7 år 0 0 21 18 

2007 8 år 2 9 17 16 

2006 9 år 9 14 16 13 

2005 10 år 10 15 15 12 

2004 11 år 11 11 12 10 

2003 12 år 9 9 9 18 

2002 13 år 9 1 18 22 

2001 14 år 0 7 21 3 

2000 15 år 6 3 5 10 

1999 16 år 1 0 10 5 

Junior 17-19 år 1 0 13 10 

Senior >19 år 19 0 37 31 

Veteran >39 år 0 0 17 25 

Sum 81 69 222 193 

Endring Jenter Gutter 

Antall 12 29 

% 17,4% 15,0% 

Total 2015 2014 

Antall 303 262 

% 15,6% 
 
 
Antall jenter har økt med 12 dvs 17,4%. Som vi ser av tabellen kommer denne økningen av introduksjon 
av Damelag.  
Antall gutter har økt med 29 dvs 15%. Totalt gir dette 303 spillere, mot 262 sist år, en økning 41 dvs 
15,6%. 
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Gutter 
På guttesiden startet vi vårsesongen med: 

Junior lag 
G14 - 11’er og 7’er lag 
G13 -  9’er og 7’er lag 
G12 -  7’er lag 
G11 -  7’er lag 
G10 – 2 stykk 5’er lag 
G09 - 2 stykk 5’er lag 
G08 - 2 stykk 5’er lag 
G07 - 3 stykk 5’er lag 
 

I 2014 måtte vi trekke Juniorlaget. Det var derfor meget gledelig at vi klarte å få til et nytt Juniorlag i 
2015. 
For G14 sliter vi med å finne tilstrekkelig med foreldre resurser. De valgte derfor å spille med kun 11’er 
lag for høstsesongen. 
På høsten hadde vi også med et G6 lag på aktivitetskvelder for første gang. 
Dere finner mer informasjon om hvordan det gikk med de forskjellige lagene i vedleggene. 
 
Jenter 
På jentesiden har vi stilt lag i årsklassene J9, J10, J11, og J13. Vi hadde også et J15 lag, men dette 
måtte vi trekke før sesongstart da to av jentene valgte å gå til Modum FK. Siden vi i år etablerte 
damelag valgte de fleste av J15 spillerne å fortsette der. 
Jenteandelen i Vikersund fotball er økt fra 26% til 27 %. Dette er litt over snittet i Buskerud som er 24,5 
%. I år skyldes denne fremgangen etableringen av damelaget. Vi må nok legge oss i selen prøve å få 
på plass rene jentelag i de minste aldersgruppene til neste år.  
 
 
Herrer senior har i 2015 hatt A og B lag. 
Senior A har denne sesongen spilt i 5. divisjon. Øyvind Kjølstad har vært trener. Etter en 2014 sesong 
hvor man var meget nær å rykke opp var det et klart mål å rykke opp i denne sesongen. Det så meget 
lovende ut i vårsesongen, men etter hvert mistet man grepet og gikk på en del tap. Laget endte til slutt 
på 9 plass. Siste del av sesongen viste en positiv tendens. 
 
Senior B ble etablert i 2014. I år har Øystein Fidjestøl vært trener, laget spilte denne sesongen i 7. 
divisjon. Laget hadde en meget bra start på sesongen og ledet til ferien. Det gikk noe dårligere på 
høsten og laget endte på en meget sterk 3. plass. Det vil si ingen opprykk i år. 
Selv om det blir en skuffelse når man er så nær tror vi at det beste for laget er å holde seg i 7. divisjon.  
B laget har i år trent sammen med Veteran. Laget har hatt en fast stamme på11 spiller, flere av disse 
har vært juniorer. Totalt har hele 50 forskjellig spillere vært innom B-laget i år.  
 
Veteran laget 
Veteran laget har ikke spilt kamper, men hatt 2 faste treninger ute på kunstgresset hele året. I januar i 
tillegg 1 trening inne i Modum hallen på lørdags morgen. Fra mars har vi trent sammen med B-laget 2 
ganger ute og 1 gang inne i den nye SpareBank 1 Hallen. Fra midten av april har vi hatt 3 treninger ute. 
Tirsdag, fredag og søndag. Laget har bestått av en fast treningsgruppe på 11-13 spillere. I tillegg har 6-
8 B-lags spillere vært med. Det har også vært med flere A-Jr-G16 og G15 spillere på mange av 
treningene. Aldersspennet har vært fra over 60 år til 12 år på enkelte treninger. Det har variert fra 22 
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spillere til 8 spillere på treningene. 5 av veteran spillerne har også måtte trå til på noen 7.divisjons 
kamper når det har vært dårlig med spillere der. 
 
Trener for aldersbestemte klasser 
Vikersund fotball er en foreldredrevet klubb i de aldersbestemte klassene. Her er vi avhengige av 
positive og velvillige foreldre tar rollen som trener. I år har vi sørget for at de eldste guttene har fått 
trenere. For å få dette til å gå i hop har noen valgt å øke kontingenten, mens andre har valgt egen 
betaling fra foreldregruppa. Dette gjør at vi har fått på plass trenere for Junior, G14 og G13. 
Dette har selvsagt gjort at vi har fått økt våre utgifter til trenere. Erfaringen med denne ordningen er 
positiv og vi vil fortsette denne i 2015.  
 
Turneringer  

Gutter 14 (født 2001) deltok i Norway Cup. Vi stilte med ett 11er lag. Laget møte sterk motstand og var 
ikke heldig i den innledende runden. Det endte med 4 tap. To av kampene var relativt jevnspilte og 
kunne like godt endt i vår favør. Sosialt sett var Norway cup en suksess. Gutta storkoste seg og fikk 
med seg mange gode minner fra Ekebergsletta.   

Krøderen Elektro Jule cup. 
VIF stilte 2 lag. VIF 2 ble slått ut i innledende kamper. VIF 1 gikk videre til kvartfinalen, men her ble 
Hønefosskameratene for sterke og vant 6-3. 
 
Nytt av året var Bygdeposten Cup. 
Denne ble arrangert for å kåre det beste senior laget i BP sitt kunde område. Cupen ble spilt på Tangen, 
kampformen var 7’er fotball med 2 x 15 min. Vikersund havnet på en meget hederlig 2. plass bare slått 
av Vestfossen. Andre deltagere var Åmot, Haugfoss og Modum.  
 
De fleste lagene våre har deltatt på 1-2 cuper i løpet av sesongen. Hvilke cuper de forskjellige lagene 
spiller deltar i bestemmes av de enkelte lagene. Les mer om dette i vedlegget. 
 
Sportsplan 
Sportsplanen skal være et arbeidsredskap for alle involverte innen VIF fotball. 
Denne er revidert i løpet av 2015. Ny versjon vil bli lagt ut på web’en i Februar 2016. Det er viktig at alle 
gjør seg kjent med denne. 
 
Fotballen og Idrettsskolen 
Vi fortsetter samarbeidet med Idrettsskolen og i uke 37-38-39 hold Vikersund fotball treninger med 
barna fra Idrettsskolen. Vi satser på at dette skal bli et fast samarbeidsmønster fremover.  
 

Talentutvikling 
Spillere tilbys hospitering i egen klubb og i våre samarbeidsklubber. 
Formålet med hospitering er å gi spilleren det best mulige tilbudet tilpasset spillerens ferdigheter og 
ambisjonsnivå. De mest talentfulle spillerne i årsklassene 13-16 år, blir nominert til kraftsentre, sone lag 
eller akademi.  For guttene har dette vært Team Ringerike/Hadeland, Strømsgodset Elite akademi, 
Modum sone lag og akademiet i Mjøndalen. For jentene har det vært mest aktuelt å hospitere på 
Modum.  
Flere har prøvd seg på de forskjellige stedene i løpet av sesongen, og følgene har fått innpass. 
 
Team Ringerike/Hadeland: Ingen.  
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Strømsgodset Elite akademi:  Kristoffer Nylænde Ramberg og Erik Mårtensson fra G2001 laget. 
Mjøndalen akademi: Tobias Hamstad fra 2002 laget. 
På Modum Sone lag har det deltatt flere spillere fra 1999, 2000, 2001 og 2002 årsklassene.  
Tobias Hamstad har i høst spilt på Kretslaget til 2002.  
 
 
Kompetansehevning 
Vi i fotballgruppa ønsker at alle trenere skal ha trenerkurs. I tillegg ønsker vi å utdanne dommere. 
Fotballgruppa dekker kurskostnadene for dette. 
 
Trenerkurs: 
Fotballgruppa ønsker at alle trenere på alle lag har trenerutdanning innen fotball. Vi har i år kjørt trener 
kurs i desember. Følgende deltok: 
 

Alexander Bjerke  
Svein Engan  
Kjetil Ramberg  
Sander Kristiansen  
Alexander Sjøberg  
Jarl Vegar Evenstad 
Tommy Jørgensen 
Øyvind Kjølstad 
Brahim Boustta 
 

 
Dommerkurs: 
Vi kjørt dommerkurs for 5’er og 7’er fotball, følgende har deltatt: 
 

Abdirahman Askar 
Elise Midtun Finnerud 
Håkon Nordbø 
Joachim Thon 
Malin Raaen 
Marcus Søfteland 
Oliver Slatter 
Risam Samuel 
Sander Skogen 
Sondre Reiergård 
Zakka Abdirab 

 
Vi har i dag kun en Aktiv Senior dommer. Vi må jobbe med å få flere til å gå videre som dommere. 
 
Andre kurs: 
Nina Gjestvang har gjennomført Buskerud fotballkretsens sitt kurs for styrearbeid.  
 
Alle jenter på banen 
Vikersund ønsker å satse på jentefotball og er med i et prosjekt som heter ”Alle jenter på banen” i regi 
av Buskerud fotballkrets. Målet er å rekruttere flere jenter til fotballen, og få de til å fortsette lengre med 
fotball samt øke kvaliteten på spillere og lag. En av aktivitetene i dette prosjektet er å arrangere 
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”Jentefotballens dag”. Sparebank1@Modum har sponset oss med 8.000 kr allikevel er kostnaden ved 
dette har vært ganske høy siden deltagerne har fått sponset en ball. Vi bestemte derfor for å ta en liten 
egenandel på 100 Kr. 
Dette var fjerde gang vi arrangerer dette. Jenter fra Modum, Sigdal og Krødsherad inviteres. Det ble en 
suksess med 85 jenter i alderen 6-10 år i sving på Tangen. Dette er en nedgang på 9,4 % fra sist år. 
 
TINE fotballskole 
TINE fotballskole ble arrangert første helg etter skolestart. Vi fulgte samme opplegg som tidligere år 
med hensyn til planlegging og gjennomføring. Fotballskolen er for jenter og gutter i alderen 6 til 13 år, 
og er veldig populær. I år økte antall deltagere til Max 150. Vi samlet 130 uten å jobbe mye med 
annonsering. Det er nok ikke noe problem å nå 150 stk. Utfordring blir å skaffe nok instruktører til å 
gjennomføre dette. 
 
Innsatspokalen 2015 
Innsatspokalen tildeles en person i fotballmiljøet som utmerker seg på en positiv måte.  
I 2015 gikk prisen til Lars Tangen for hans mangeårige innsats som trener for aldersbestemte lag og 
lagleder for A laget. 
 
Årets spiller på seniorlaget 
Kim Fredrik Winther ble årets spiller på A-laget.  
Thomas Løkka Andersen ble årets spiller på B-laget. 
 
Anlegg 
Drift av kunstgressbanen er krevende, økonomisk og arbeidsmessig. 
Banegruppa har bestått av følgende personer: Nils Røhnebæk (leder), Jørn Hermansen, Bjørn 
Sandbæk, Morten Hermansen og Bjørn Skinstad. 
Banen har vært vinterstengt i Januar 2015. I løpet av våren ble det klart at Kunstgressbane ikke var i en 
god forfatning. Den trengte sårt til vedlikehold med dyp rens og innfylling av gummi. Hvis vi unnlot å 
gjøre dette ville vi få en ekstra slitasje på gresset. 
Vi fikk Baneservice til å gjøre en tilstandsvurdering. De kom med et tilbud på å gjøre en dyp rens og fylle 
inn gummi. Dette gav oss en utilsiktet utgift på 125.000,- Styret vurderte dette og valgte å akseptere 
tilbudet. Banen er nå meget bra. For å holde banen i god stand trenger vi å investere i en ny topp rense 
maskin. Denne har en kostnad på ca. 55.000,- + moms.  
Ved å gjøre dette bør det ikke være noe problem med å strekke levetiden ut over 10 år.   
 
Sparebank 1 hallen 
Vi har benyttet den nye Sparebank 1 hallen i første halvt år ca. 8 timer i uken. For høsten 2015 er dette 
økt til 13 timer i uka. Utgifter til hallen var i først halvår 15.777,- og i andre halvår 26.470,- totalt 42.247,-   
 
 

ØKONOMI    
I budsjettet for 2015 var inntekter økt fra 673.500,- til 785.000. Dette ble nådd med god margin totale 
inntekter ble på 846.409,-  
I løpet av våren ble det klart at Kunstgressbane ikke var i en god forfatning. Styret vedtok at vi måtte 
gjøre noe med dette. Vi fikk derfor en ekstra ikke budsjettert kostnad på 125.000,-i år.  
 
Inntekter 
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Det er en målsetting for VIF fotball å jobbe godt for å skaffe inntekter slik at kontingentene ikke i for stor 
grad behøver å økes. Bidrag fra samarbeidspartnere på sponsorsiden, tilskudd og leieinntekter på 
kunstgressbane er de største inntektskildene ved siden av kontingenter.  
 
Vi retter en spesiell takk til Diadora og Nordbohus som også i år har stilt opp som gruppens 
hovedsponsorer, og bidratt med så vel tradisjonell sponsing som varer og tjenester. Sparebank1 
Modum hjelper oss også mye på sponsor siden gjennom den generelle støtten de gir til fotballen i 
Modum og spesielt støtte til tribune på Tangen og Alle Jenter På Banen. 
 
Dugnad under skiflygning helga i 2015 var en god inntektskilde for Fotballgruppa. Timeprisen er ganske 
lav 65 kr time, men de totale inntekter ble på 69.498,-. Det må vi si er bra for en trivelig dugnad.  
 
Bryggedans ble arrangert i år. Vi hadde en billett pris på 200,-. Dette gav oss en billett inntekt 102.200,- 
Utgiftene var på 33.200,- dette gir oss et overskudd på 69.000,-. Vi bør vurdere å øke prisen til 300,-  
neste år. 
 
Tine fotballskole har blitt en positiv tradisjon som fotballgruppen har arrangert i en årrekke. Også i år 
hadde fotballskolen god oppslutning og bidro med 50.000,- (45.000,-) i inntekter. Siste års tall i 
parentes. 
 
Kiosken i det gamle klubbhuset er viktig for å skape miljø, samhold og ramme rundt arrangementene på 
Tangodden. I tillegg til disse viktige funksjonene bidrar kiosken med 48.299,- (44.800,-) i inntekter. Dette 
er etter at utgifter til dommer for alle lag under 13 år er trukket ifra. 
 
Aktiviteten på kunstgressbanen har vært høy også i 2015. Vi ser imidlertid at Vikersund fotball sine egne 
lag bruker det meste av kapasiteten. Leieinntekter har i år vært på 28.000,-. Det forventes at disse 
reduseres på grunn av den nye kunstgressbanen i Åmot.  
 
 
Kostnader 
Fotballgruppen forsøker til enhver tid å være kostnadseffektive. Aktiviteten i gruppen har vært på 
samme høye nivå som tidligere år. Aktivitetskostnadene ble 478.995,- (355.555,-). Deler av denne 
posten er påmelding av lag til serie, cuper og dommerregninger som viser at det er høy aktivitet i 
gruppen. Posten omhandler også Trenerutgifter og innkjøp av drakter og utstyr som naturlig vil variere 
noe fra år til år. Sosiale aktiviteter og alt annet som har med drift av lagene og klubben faller også 
innunder her.  
Budsjettet for 2015 var på 428.850,- utgiftene ble på 478.995,- (293.291,-).  
Overskridelsen kom her mest på trener utgifter, drakter og forsikringer.  
 
I år som måtte vi gjøre en større vedlikeholdsjobb på kunstgressbanen. Denne var ikke inne på 
budsjettet.  
Budsjett for 2015 var 293.000,- resultatet ble på 425.640,- (297.461,-). Dette er en sprekk på 132.640,-  
Denne sprekken fordel seg på Kunstgressbane 110.314,-, nytt lydanlegg 14.000,-, økte strømutgifter på 
30.000,-   
 
Fotball gruppa har til enhver tid god kontroll på den økonomiske situasjonen. Likviditet og utestående 
fordringer rapporteres til styret på månedlig basis. Inntektssiden er høyere enn budsjett og foregående 
år. Kostnadssiden fikk dessverre også en solid økning på grunn av kunstgressbanen. 
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Årets budsjett hadde resultat -6.850,- resultatet ble på -107.651,- (18.032,-). Dette er selvsagt en stor, 
men forventet nedgang. Vi ser at uten utilsiktet utgift til kunstgressbanen ville vi fått et overskudd på ca. 
17.000,-  
 
Vikersund fotball fortsetter å prioritere kostnader i forbindelse med aktivitet. Forsøker i tillegg å 
balansere drift og utvikling av anlegg så langt økonomien tillater dette. Vurderinger i denne forbindelse 
fattes løpende av styret fra år til år. 
 
Utsikter for 2016 
Vikersund Fotball kommer for sesongen 2016 å få trener utgifter på omtrent samme nivå som 2015. 
Det vil bli trenere for følgende lag: 
 

2016  

Senior A 50.000,- 

Senior B 10.000,- 

Junior 15.000,- 

Damer A 18.000,- 

Damer B 3.000,- 

G15 8.000,- 

G14 6.000,- 

Sum 110.000,- 

 
For Junior, Gutter 15 og Gutter 14 er det satt av en post i budsjettet. Tanken er at denne skal dekke 
hoveddelen av kostnaden ved en trener. Valg av trener og kontrakt diskuteres med foreldre gruppene 
og eventuelt mellomlegg mellom kontrakt og budsjett dekkes av foreldregruppa.  
 
Det er et ønske fra administrasjonen at alle skal betale aktivitetskontingent. Det vil da heller bli gitt 
refusjon til de som dette er aktuelt for. Dette passer bra med innføring av Solidaritetskontingent og gir 
oss et noe strammere grep om økonomien. 
 
Vi øker også bruken av den nye Sparebank 1 Hallen. Sist års utgifter var på 42.247,-. Det er lagt inn i 
50.000,- (45.000,-) i budsjettet til dette. 
Vi regner med å få Bryggedans arrangementet på Hotellet i år samt dugnad i forbindelse med 
Skiflygning. Det kan forventes noe reduserte leieinntekter på kunstgressbanen.  
Vi får ekstra utgifter til Norway Cup i år da vi stiller med G14 og J14 i år. 
Med et nøkternt budsjett gir dette et resultat 3.000,- 
 
Da gjenstår det å takke for vel gjennomført sesong til alle som har tatt sin del av ansvaret. 
Det er utrolig mange som bruker mye av sin fritid for at Vikersunds barn og unge skal ha et trygt og 
utfordrende fritidstilbud på Tangen. Tusen takk for innsatsen i 2015! 
 
 
Vikersund 11. februar 2016 
For styret i Vikersund IF fotballgruppa 
 
 
Sølve Raaen 
Leder Vikersund fotball 
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Vedlegg til årsberetningen 
 

- Innsatspokal 
- Regnskap 
- Budsjett 
- Lagenes årsrapporter 

 
 
Innsatspokal 
I 2005 gjeninnførte vi tradisjonen med utdeling av en årlig innsatspokal. Den tildeles en person i 
fotballmiljøet som utmerker seg på en positiv måte. Innsatspokalen gis av VIF´s hovedstyre og deles ut 
av VIF´s leder, vanligvis på fotballgruppa ´s årsmøte. 
 
 
Under følger en oversikt over personer som er tildelt Vikersund IF fotballgruppa ‘s innsatspokal. 
 
 
2005 - Bjørn Ivar Bye 
2006 - Dag Drolsum 
2007 - Bjørn Sandbæk 
2008 - Jørn Hermansen 
2009 - Gudmund Baustad 
2010 - Rune Klevstad 
2011 - Trond Winther 
2012 - Morten Hermansen 
2013 - Jan Henning Kleiv 
2014 - Torgun Stærkebye og Kjell Skretteberg 
2015 – Lars Tangen 
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Regnskap 
Regnskapsår 2015  for Vikersund IF – FOTBALL   Side: 1 

Nr. Kontonavn 
Hittil i år 

Budsjett 
Hittil i fjor  

Beløp Mengde Beløp  

Salgs- og driftsinntekt      

3000 Billettinntekter 102 200,00  125 000     

3001 Salgsinntekter kampanje    1 000,00   

3002 Salg tekstil  10 000   6 500,00   

3030 Kiosk 48 299,00  40 000   44 877,00   

3120 Sponsorinntekter 87 911,00  130 000   106 778,00   

3440 Driftstilskudd    11 555,00   

3441 Tilskudd fra kommunen 9 166,00  40 000   54 870,00   

3445 LAM-midler 42 559,74  0  34 725,00   

3446 Momskompensasjon 39 048,00  40 000   39 460,00   

3460 Gaver  10 000     

3600 Leieinntekt kunstgressbane 28 000,00  20 000   53 800,00   

3605 Leieinntekt annet 15 000,00  15 000     

3900 Dugnader 71 498,00  30 000   40 250,00   

3920 Kontingenter 309 150,00  260 000   197 600,00   

3921 Kurs/skoler og cuper 70 160,00  40 000   41 250,00   

3990 Andre inntekter 23 417,00  25 000    62 421,56   

Salgs- og driftsinntekt 846 408,74  785 000   695 086,56   

Varekostnad      

4010 Påmelding serie/renn 44 600,00    40 000     39 650,00     

4011 Cup påmelding 32 250,00    30 000     27 000,00     

4012 Klubbkontingent 7 750,00    7 750       

4013 Spilleroverganger 19 400,00    15 000     4 800,00     

4014 Spillerutvikling 2 500,00    10 000     2 500,00     

4020 Forsikring, aktiviteter/lag 31 800,00    20 600       

4120 Dommerutgifter 46 765,30    48 000     44 979,50     

4121 Dommerutvikling 1 486,20    5 000     8 200,00     

4122 Trenerutgifter 104 940,00    85 000     40 000,00     

4123 Trenerutvikling 15 900,00    10 000     8 019,00     

4124 Aktivitetsdager 22 977,40    12 000     26 495,00     

4125 Forbruksmateriell -drift lag 30 082,20    30 000     28 285,00     

4300 Innkjøp kiosk 24 935,84    25 200     34 006,49     

4312 Innkjøp tekstil 60 471,40    20 000     71 020,20     

4320 Kostnader bryggedans 33 137,00    60 000       

4350 Forsikring spillere   10 300      20 600,00     

Varekostnad 478 995,34    428 850     355 555,19     
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Regnskapsår 2015  for Vikersund IF – FOTBALL   Side: 2 

Nr. Kontonavn 
Hittil i år 

Budsjett 
Hittil i fjor  

Beløp Mengde Beløp  

Driftskostn. og av- og nedskrivninger      

6300 Leie lokale  3 000       

6301 Leie Sparebank1-hallen 42 247,00    45 000       

6340 Lys, varme, strøm 66 741,20    35 000     25 882,31     

6360 Renhold (og renovasjon) 31 090,50    20 000     10 612,00     

6390 Div kostnad lokaler 4 641,00    5 000     1 214,00     

6550 Driftsmateriale    408,00     

6560 Rekvisita 3 916,00    0  3 222,59     

6565 Drift kunstgressbane 202 314,53    92 000     134 170,95     

6590 Diverse kostnader Tangen 48 282,55    30 000     65 732,50     

6600 
Reparasjon og vedlikehold 
bygninger/anlegg 

2 451,00    20 000     4 083,00     

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 19 650,50    42 000     32 001,00     

6800 Kontorkostnader, div. kostnader 4 305,25    1 000     12 004,80     

6860 Møte, kurs, oppdatering o l       8 129,60     

Driftskostn. og av- og nedskrivninger 425 639,53    293 000     297 460,75     

 Annen driftskostnad      

7320 Reklamekostnad  5 000       

7500 Forsikringspremie  8 000     6 487,00     

7710 Sosiale aktiviteter 51 182,00    55 000     55 453,20     

7770 Bank- og kortgebyr 649,00    1 000     1 080,00     

7790 Diverse kostnader 857,07    5 000     3 771,93     

 Annen driftskostnad 52 688,07    74 000     66 792,13     

8050 Annen renteinntekt 3 263,00  4 000   7 008,37   

8150 Annen rentekostnad   0   319,31     

Negativt Årsresultat 107 651,20    6 850     18 032,45     
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Dato Fra-Til Balanse   

Regnskapsår:   2015 for   

Periode:  01-02  Vikersund IF - Fotball  Side: 1 

      

Nr. Kontonavn Denne Periode Hittil 

  Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap 

    i år i fjor i år i fjor 

 EIENDELER     

1500 Kundefordringer 0.00 39,000.00 0.00 39,000.00 

1576 Uidentifiserte bilag 0.00 0.00 0.00 0.00 

1900 Kontanter/Kasse 403.00 403.00 403.00 403.00 

1920 Modum Spb. 2270.03.04640-utg.konto 85,302.52 47,504.22 85,302.52 47,504.22 

1921 Modum Spb. 0326342-kap-konto 349,892.00 419,671.00 349,892.00 419,671.00 

1922 Modum Spb. 2270.1457122 0.00 12.00 0.00 12.00 

1923 Modum Spb. 2270.1454999-kiosksalg 0.00 0.00 0.00 0.00 

1928 Modum Spb. Spb.22.13332 0.00 0.00 0.00 0.00 

Eiendeler 435,597.52 506,590.22 435,597.52 506,590.22 

      

EGENKAPITAL OG GJELD     

2050 Annen egenkapital 401,289.02 508,940.22 401,289.03 508,940.23 

2400 Leverandørgjeld 34,308.50 2,350.00 34,308.51 2,350.01 

Egenkapital og Gjeld 435,597.52 506,590.22 435,597.54 506,590.22 

      

Differanse Egenkapital og Gjeld 2014-2015 70,992.70    

Differanse Annen Egenkapital 2014-2016 107,651.20    
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Budsjett   Budsjett 2016      Budsjett   2015  
DRIFTSINNTEKTER    

 Salgsinntekter     

3120 Sponsorinntekter  kr            130,000    kr                    130,000  

3200 Salgsinntekter, Kiosk  kr              50,000    kr                      40,000  

3400 Offentlig tilskudd  kr                 9,000    kr                      40,000  

3441 Andre tilskudd  kr                        -      kr                               -    

3445 LAM-Midler  kr              40,000    

3446 Momskompensasjon  kr              40,000    kr                      40,000  

3460 Gaver  kr              60,000    kr                      10,000  

 Sum salgsinntekter  kr            329,000    kr                    260,000  

     

 Andre inntekter    

3600 Leieinntekt, kunstgressbane  kr              20,000    kr                      20,000  

3605 Leieinntekt, annet  kr              15,000    kr                      15,000  

3910 Fotballskole og kursinntekter  kr              50,000    kr                      40,000  

3920 Årskontingenter/medlemskonting
enter 

 kr            326,000    kr                    260,000  

3960 Salgsinntekter lodd  kr                        -      kr                               -    

3961 Billettinntekter fester  kr            145,000    kr                    125,000  

3962 Dugnadsinntekter  kr              60,000    kr                      30,000  

3963 Salgsinntekter kampanjer    

3964 Salg tekstiler  kr              10,000    kr                      10,000  

3990 Annen driftsrelatert inntekt  kr              10,000    kr                      25,000  

 Sum andre inntekter  kr            636,000    kr                    525,000  

     

 Sum inntekter  kr            965,000    kr                    785,000  

     

DRIFTSKOSTNADER    

 Driftskostnader aktivitet    

4010 Serie påmelding  kr             -45,000    kr                    -40,000  

4011 Cup påmelding  kr             -35,000    kr                    -30,000  

4012 Klubbkontingent  kr               -8,000    kr                       -7,750  

4013 Spillerovergang og bøter  kr             -15,000    kr                    -15,000  

4014 Spillerutvikling  kr               -5,000    kr                    -10,000  

4015 Cup Junior + G/J15  kr             -20,000    

4020 Forsikring/aktivteter lag  kr             -39,000    kr                    -20,600  

4120 Dommerregninger/utgifter  kr             -50,000    kr                    -48,000  

4121 Dommerutvikling  kr               -5,000    kr                       -5,000  

4130 Trener utgifter  kr          -110,000    kr                    -85,000  

4131 Trener utvikling  kr             -16,000    kr                    -10,000  

4140 Aktivitetsdager  kr             -18,000    kr                    -12,000  

4230 Forbruksmateriell - drift lag  kr             -35,000    kr                    -30,000  

4300 Varekjøp KIOSK  kr             -30,000    kr                    -25,200  

4310 Varekostnad lodd  kr                        -      kr                               -    

4311 Innkjøp for videresalg  kr                        -      kr                               -    

4312 Innkjøp tekstil  kr             -40,000    kr                    -20,000  
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4320 Kostnader fester  kr             -40,000    kr                    -60,000  

     

     

     

Budsjett   Budsjett   2016    Budsjett   2015  
4400 Sosiale aktiviteter  kr             -52,000    kr                    -55,000  

4500 Forsikring spillere    kr                    -10,300  

 Sum aktivitet fotballgruppa  kr          -563,000    kr                  -483,850  

     

 Andre driftskostnader    

6300 Leie lokaler  kr               -2,000    kr                       -3,000  

6301 Leie Sparebank 1 hallen  kr             -50,000    kr                    -45,000  

6340 Lys, varme vedr. lokaler  kr             -65,000    kr                    -35,000  

6360 Renhold av lokaler  kr             -32,000    kr                    -20,000  

6390 Annen kostnad lokaler  kr               -3,000    kr                       -5,000  

6550 Driftsmateriale baner  kr                        -      kr                               -    

6560 Rekvisita Kiosk  kr               -4,000    kr                               -    

6565 Drift kunstgressbane  kr          -100,000    kr                    -92,000  

6567 Innkjøp av utstyr               kr        kr  

6590 Diverse kostnader Tangen  kr             -33,000    kr                    -30,000  

6600 Reparasjon og vedlikehold 
bygninger 

 kr             -15,000    kr                    -20,000  

6620 Reparasjon og vedlikehold traktor  kr             -25,000    kr                    -42,000  

6800 Kontorrekvisita  kr               -5,000    kr                       -1,000  

6810 Data/EDB Kostnad  kr                        -      kr                               -    

6860 Idrettsfaglige kurs og utdanning  kr                        -      kr                               -    

6890 Annen kontorkostnad  kr                        -      kr                               -    

6900 Telefon  kr                        -      kr                               -    

6902 Materialer tribune  kr             -50,000    

7320 Reklamekostnad  kr               -5,000    kr                       -5,000  

7500 Forsikringspremier  kr               -8,000    kr                       -8,000  

7770 Bank og kortgebyrer  kr               -1,000    kr                       -1,000  

7790 Annen kostnad, fradragsberettiget  kr               -5,000    kr                       -5,000  

 Sum andre driftskostnader  kr          -403,000    kr                  -312,000  

     

 Sum driftskostnader  kr          -966,000    kr                  -795,850  

     

 Driftsresultat  kr               -1,000    kr                    -10,850  

     

 Finansinntekter    

8050 Annen renteinntekt  kr                 4,000    kr                        4,000  

 Annen renteinntekt  kr                 4,000    kr                        4,000  

 Sum finansinntekter og -
kostnader 

 kr                 4,000    kr                        4,000  

     

 Årsresultat  kr                 3,000    kr                       -6,850  

 


