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ÅRSMELDING	SÆTRE	IDRÆTSFORENING	GRAABEIN	2017	
	
Hovedstyret	har	hatt	følgende	sammensetning	i	2016/2017:	
Leder:			 	 Robert	Furuhaug	
Nestleder:	 	 Birgitte	Lyrån	
Styremedlem:		 Thomas	Jacobsen	
Styremedlem:		 Sven	Nordby	Anderssen	
Varamedlem:	 	 Hanne	Haugen	
	
	
Møter:	
Hovedstyret	har	gjennomført:	
9	styremøter	i	2016/2017	
	
Regnskapet	er	ført	av	daglig	leder	i	SIGE	AS,	Per	Christian	Lund.	
	
Pr.	31.12.2016	var	det	623	medlemmer	i	klubben	
	
I	gruppene	var	det	pr.	31.12.16	følgende	antall	aktive	medlemmer:	
Håndball	122	
Fotball	182	
	
Økonomi	
Økonomien	i	2016	bærer	preg	av	overforbruk	delvis	knyttet	til	lavere	inntekter	og	delvis	
knyttet	til	høyere	utgifter	enn	budsjettert.	Klubben	har	hatt	et	totalt	underskudd	på	kr	400	
000,-	utenfor	lagskassene.	(Det	kan	være	litt	vanskelig	å	lese	seg	til	dette	av	regnskapene	da	
det	opereres	med	et	hovedregnskap	uten	lagskasser,	og	et	inkludert	lagskassene.)	Dette	er	
jevnt	fordelt	på	gruppene,	mens	hovedstyret	med	IFO	hadde	noe	overskudd.	IFO	og	
håndballgruppen	har	hatt	noe	lavere	inntekter	enn	budsjettert.	Mens	fotballgruppen	har	
høyere	utgifter	enn	budsjettert,	som	blant	annet	skyldes	innkjøp	av	utstyr..	
	
Det	bemerkes	fra	gruppene	at	regnskapsrapporteringen	har	vært	mangelfull	i	2016.	Det	har	
også	hovedstyret	merket	og	det	har	vært	mangel	på	gode	styringsverktøy.	Det	ligger	ikke	
budsjett	i	regnskapene	og	det	er	dermed	vanskelig	å	vurdere	hvordan	man	ligger	an	
gjennom	året.	Det	ligger	et	selvstendig	ansvar	på	hovedstyret	og	gruppene	å	holde	seg	
orientert	om	status	på	økonomien,	men	det	er	likevel	behov	for	bedre	rutiner	og	systemer	
for	å	ivareta	dette.		
	
Hovedstyret	har	derfor	foreslått	bruk	av	en	fullmaktsmatrise	i	budsjettet	til	gruppene	i	2017.	
Dette	for	å	få	en	formell	økonomisk	styring	av	klubben.	Videre	vil	hovedstyret	ha	jevnlige	
rapporter	far	regnskapet	gjennom	året.		
	



	
Hovedstyrets	arbeid	
Målet	til	hovedstyret	er	å	legge	til	rette	for	et	godt	treningstilbud	for	barn,	ungdom	og	
junior.	Vi	ønsker	å	gi	et	tilbud	på	alle	nivåer.	Hovedstyret	ønsker	også	å	ta	samfunnsansvar	
og	har	jobbet	og	vil	jobbe	med	flere	prosjekter	innenfor	dette	tema.	Hovedstyret	har	viet	
stor	tid	til	diskusjon	rundt	fleridrettslag,	felles	plattform	inn	i	Graabein	og	kultur.	
Fotballgruppen	ble	i	desember	godkjent	i	NFF	sitt	sertifiseringsprosjekt	”Kvalitetsklubb”.	
	
Hovedstyret	har	videre	jobbet	med	å	få	til	en	samarbeidsavtale	med	ROS	IL.	Denne	
samarbeidsavtalen	skal	være	positiv	for	begge	klubber,	legge	til	rette	for	erfaringsutveksling,	
kompetansehevning	og	økt	aktivitet	for	idrettsutøvere	som	sogner	til	Røyken	–	Sætre.	
	
Klubben	gikk	i	2016	til	ansettelse	av	Daglig	leder.	Dette	er	en	ny	stilling	i	klubben,	og	som		
har	tatt	tid	å	forme.		Dette,	sammen	med	IFO	etableringen,	har	krevd	mye	arbeid	spesielt	for	
Hovedstyrets	leder.	Daglig	leder	har	også	måttet	jobbe	ekstra	mye	med	en	av	
fotballgruppen,	mer	enn	hva	stillingsprosenten	tilsier,	men	innholdet	i	stillingen	begynner	nå	
å	ta	form.		
	
	
IFO	
Idrettsfritidsordningen	(IFO)	er	et	tilbud	som	ble	etablert	i	mars	2016.	Forventet	aktivitet	i	
IFO	har	vært	vanskelig	å	anslå	i	og	med	at	det	ikke	har	vært	et	liknende	tilbud	på	Sætre	
tidligere.	Drammen	Ballklubb	har	drevet	IFO	i	mange	år	og	har	vært	konsultert	flere	ganger	
under	prosessen.	Ved	oppstart	var	det	noe	lavere	antall	barn	på	IFO	enn	beregnet,	men	
særlig	etter	sommeren	kom	ikke	den	antatte	økningen	som	var	lagt	til	grunn.	IFOs	tilbud	er	
veldig	fleksibelt	for	foreldrene,	så	antall	barn	varierer	fra	måned	til	måned.	I	snitt	er	mellom	
30	og	40	barn	påmeldt	IFO	hver	måned.	
	
Driften	i	IFO	for	2017	budsjetteres	ut	ifra	dagens	antall	barn	uten	forventet	økning.	
Hovedstyret	ønsker	at	selve	innholdet	i	tilbudet	vil	bli	vurdert	fremover	opp	i	mot	hva	
klubben	ønsker	å	tilby	etter	skoletid.	
	
Det	ble	frem	mot	årsskiftet	satt	planlagt	et	tillegg	til	IFO;	et	fotballakademi,	hvor	de	barna	
som	ønsker	noe	mer	konkret	enn	den	generelle	aktiviteten	på	IFO,	møtes	etter	skoletid	en	
dag	i	uka	og	trener	fotball.	Dette	er	i	gang	fra	januar	2017	og	gir	økte	inntekter	for	IFO.	Vi	
jobber	også	med	å	sette	i	gang	et	lignende	tilbud	for	håndball.	
	
IFO	ledes	av	daglig	leder,	og	har	timelønte	ansatte	som	bidrar	til	aktivitet	for	barna.	Vi	har	
også	ansatt	ungdommer	fra	niende-	og	tiendeklasse	som	får	verdifull	arbeidspraksis	og	en	
forsmak	på	trenerkarrieren.	
	
	
	
	



	
Markedsgruppe	
I	løpet	av	2016	har	det	blitt	opprettet	en	markedsgruppe	som	jobber	med	en	felles	plattform	
for	sponsorer	av	idrettslaget,	samt	å	skaffe	flere	sponsorer	til	SIFG.	Gruppen	vil	også	jobbe	
med	andre	inntektsbringende	tiltak.	
	
Profilering	
Ny	flott	nettside	for	Sætre	IF	Graabein	har	blitt	laget	og	lansert,	men	fremdeles	gjenstår	det	
noe	arbeid	med	å	overføre	innhold	og	informasjon	til	de	nye	nett-sidene.	
Det	er	også	blitt	opprettet	egen	Facebook	side.	
Det	er	blitt	produsert	noe	profileringsartikler,	blant	annet	Graabein-koppen,	en	kaffeavtale	
som	skal	selges	i	2017,	samt	flotte	supporter-hettejakker.	Disse	selges	i	kioskene	våre.	
	
Nytt	anlegg	
En	prosjektgruppe	jobber	nå	med	planlegging	av	nytt	fleridrettsanlegg.	Dette	på	grunnlag	av	
at	Hurum	Kommunestyre	har	vedtatt	å	sette	av	20	millioner	i	budsjettet	til	nytt	
fleridrettsanlegg	i	Sætre.	Daglig	leder	i	både	SIGE	og	SIFG	er	en	del	av	denne	
prosjektgruppen.	
	
VIPPS	
Vi	knyttet	oss	opp	mot	betalingsløsningen	VIPPS	i	2016.	Dette	gir	en	smidigere	
betalingsmulighet	ved	arrangementer,	samtidig	som	det	minsker	kontantbehandlingen	
betraktelig.		
	
	
	
Sætre,	21.03.2017	
Styret	i	Sætre	IF	Graabein	
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Årsrapport for 2016 – Håndballgruppa 
 
 

 
1. Styrets sammensetning, arbeid og aktiviteter i 2016 

 
Styret i håndballgruppa i Graabein bestod ved utløpet av 2016 av:  
 
Leder (sportslig ansvarlig): Rune Ovnerud 
Nestleder:   Robert Pettersen 
Sekretær:   Steinar Oldeide 
Materialforvalter:  Kristin Lund Øksnes 
Medlemsansvarlig  Kathrine Rosenquist 
Styremedlem:   Erik Bergli 
Fair-play ansvarlig:  Steinar Oldeide 
Kioskansvarlige:  Kine Ovnerud 
 
 
Håndballgruppa i Sætre IF Graabein er en breddeklubb med lange tradisjoner. Vi har også lag 
som hevder seg godt i regionsserier og cuper/turneringer. Håndballgruppas målsetning er å gi 
alle barn og ungdom i området et godt håndballtilbud. I tillegg tilbys det også uformell 
«comeback-trening» for foreldre og andre som vil trene håndball for moro skyld en gang i 
uka. Basketgruppa har tilbud for både barn, ungdom og voksne.  
 
Graabein er den eneste klubben i Hurum som tilbyr håndball. Dette innebærer at vi i tillegg til 
å ha medlemmer fra Sætre også har mange medlemmer både fra andre deler av kommunen og 
fra nabokommunen Røyken. 
  
Vi har for tiden ca. 130 aktive håndballspillere i Graabein, fordelt på 10 håndballag (i alder 
fra 6 til 14 år). Nærmere rapport fra de enkelte lag følger under punkt 2. 
 
Lagene J2002 og J2004 er samarbeidslag mellom Graabein og ROS. J2002 har trent sammen 
siden sommeren 2015 og er meldt opp i serie som Graabein/ROS samarbeidslag med 
Graabein som ansvarlig klubb. J2004 startet samarbeid i 2016 og er meldt opp med ansvar i 
Ros. Dette er samarbeid som har vist seg å fungere svært bra både sosialt og sportslig, men 
det er fornuftig ved fremtidige lignende samarbeid å involvere apparatet i klubbene i noe 
større grad for å unngå misforståelser rundt økonomi, drakter osv. 
 
Håndballgruppa i Sætre IF Graabein er dugnadsdrevet og er både helt avhengig av og nyter 
godt av en flott foreldreinnsats. Alle verv i klubben er ulønnet, og såvel styrets medlemmer 
som lagenes oppmenn bidrar med frivillig innsats. Lagenes hovedtrenere mottar en beskjeden 
trenergodtgjørelse.  
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Det er stor aktivitet i håndballgruppa. Inklusive aktivitets-/miniturneringer for de yngste 
spillerne arrangeres det gjennom sesongen hjemmekamper omtrent 40 dager/kvelder der 
håndballforeldre på omgang stiller opp til frivillig innsats i kiosk, billettsalg og sekretariat. I 
tillegg stiller styrets medlemmer opp som låsevakter på hver hjemmekampdag og har ellers 
også fungert som pådrivere og arrangører av det som har vært av aktiviteter i hallen.  
Håndballgruppa har også arrangert Vestfjorden Cup der publikum får anledning til å se noen 
av landets beste kvinnelag spille i Sætrehallen. Vestfjorden Cup er et stort løft som også gir 
mye tilbake til klubben. Håndballgruppa har videre hatt tradisjon for å arrangere Gjensidige 
Håndballskole i høst- og/eller vinterferien, når vi har fått tildelt dette arrangementet. 
 
Det er avholdt 11 ordinære styremøter i 2016, i tillegg har vi vært med på samarbeidsmøter på 
tvers av gruppene i klubben 
  
Håndballgruppa har blant annet organisert:  

- Minihåndball- og aktivitetsturneringer for de yngste årsklassene 
- Juletresalg i desember i samarbeid med fotballgruppa 
- Deltakelse på stand på Sætredagen i august 
- Låsevakter og foreldredugnad for hver hjemmekamp for alle klubbens lag 
- Fordeling av treningstider i Sætrehallen 
- Prosjekt Beachanlegg 
- Planlegging av renovering av kiosken 
- Vestfjordencup (håndballgruppa holder i trådene) 

  
Vestfjorden Cup i august ble i 2016 som tidligere planlagt og gjennomført av en egen 
prosjektgruppe som gjennom hele året la ned en omfattende arbeidsinnsats. Foreldre fra de 
fleste lag og andre frivillige bisto med dugnadsarbeid i selve gjennomføringen av 
turneringshelgen.  
 
Resultatregnskapet for 2016 preges av en feilberegning av inntekter på treningsavgifter som 
bringer håndballgruppas resultat i minus. I tillegg har vi investert i en del utstyr og drakter til 
spillerene. 
 
Håndballgruppa gikk høsten 2015 over til NIF sitt system Klubbadmin for innkreving av 
treningsavgifter noe som har gitt oss langt bedre oversikt og bedre muligheter til å følge opp 
manglende innbetaling. I spesielle tilfeller (for familier med svak økonomi), og for barn som 
trener innen flere grener har hovedstyret dekket treningsavgift for håndball 
 
Håndballgruppa har fortsatt en solid balanse, men det må kontinuerlig jobbes med 
inntektsbringende aktiviteter, som arrangering av turneringer (inkludert Vestfjorden Cup), 
juletresalg og annet dugnadsbasert arbeid, for å sikre at vi har penger til å holde aktivitetene i 
gruppa gående. Her er det på sin plass å minne om at Graabein, gjennom vårt 
eiendomsselskap, eier Sætrehallen, så hvis ikke håndball har økonomi til å leie treningstid i 
hallen (som er den desidert største utgiftsposten vår) vil dette også gå hardt utover klubbens 
økonomi totalt sett. 
 
Håndball-/basketgruppa i Graabein står overfor flere utfordringer fremover. Siden 
etableringen av RHH har vi blitt en vesentlig mindre klubb enn tidligere og vi er nå en ren 
barneidrettsklubb (med unntak for seniorlaget til basket). Som klubb har vi likevel fortsatt 
stort sett de samme arbeidsoppgavene og de samme aktiviteter som tidligere. Dette innebærer 
at det har blitt en økning i dugnadsbelastningen på den enkelte forelder når der gjelder drift av 
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klubben. Vi har et økende gjennomtrekk i verv i klubben siden foreldrene bare er med så 
lenge de har barn som spiller håndball i klubben. I tillegg er det ikke enkelt å rekruttere 
trenere til lagene og dommere til klubben, når vi ikke har lag eller spillere som er eldre enn 15 
år. Vi sa jo opp avtalen i 2015 og fom Mai 2017 kan vi ha eldre lag. Vi ser at 2002 gjengen 
blir utfordrende pga få spillere og vi må ha en tett dialog med RHH i 2017 
 
En utfordring i så henseende er at klubbene rundt oss gir en høyere godtgjørelse til sine 
trenere enn hva tilfellet er hos oss. En «gulrot» for å skaffe og beholde trenere kan være å gi 
de tilbud om kursing. Flere av våre trenere har vært på trenerkurs i regi av Håndballforbundet 
i inneværende sesong. 2 av trenerene gikk opp til eksamen i trener 2 og begge bestod. Det 
påtroppende styret oppfordres til å arbeide videre med tiltak som kan virke motiverende og 
utviklende for våre trenere og dommere.  
 
Dagens samarbeidsavtale er som nevnt i et tidligere avsnitt sagt opp med virkning fra 1. mai 
2017.  
Det påtroppende styret oppfordres til å bidra til å finne en god samarbeidsform med 
samarbeidsklubbene ROS og Slemmestad. Det skal nedsettes en gruppe fra alle tre klubbene 
med to-tre representanter fra hver. Det er viktig at kompetanse og erfaring innen håndball og 
idrettsorganisering er representert samt erfaring fra tidligere samarbeid i distriktet. 
 
Styret er svært godt fornøyd med og takknemlig for den innsatsen som nedlegges av våre 
trenere og lagledere – uten dem hadde vi ikke hatt noe å tilby! 
 
En annen utfordring for håndballgruppa er rekruttering av styremedlemmer. I tråd med vedtak 
på årsmøtet i 2014 har man forsøkt å overføre en del administrative oppgaver til de ansatte i 
eiendomsselskapet (Sætre IF Graabein Eiendom – SIGE), og dette har avlastet styret i 
håndballgruppa noe. Hovedstyret i klubben har imidlertid sett på om man skal gjøre noe med 
hele organiseringen av klubben. Et av alternativene som har vært diskutert er å bare ha ett 
administrativt styre for hele klubben – dvs. slå sammen Hovedstyret, styret i fotball-
/langrennsgruppa, og styret i håndballgruppa til ett styre med undergrupper per idrettsgren 
som hovedsakelig fokuserer på det sportslige.  Det påtroppende styret i håndballgruppa 
oppfordres til å engasjere seg i denne organisasjonsdebatten. 
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2. Rapport fra håndball-lagene 
 
J2002 

Vi har 15 spillere i samarbeidslaget Graabein Ros, med 7 spillere fra Graabein og 8 spillere 
fra Ros. Trenere gjennom sesongen har vært Per-Christian Lund og Arne Larsen. 
Vi har vært på to cuper. Runar cup ved starten av sesongen, der vi kom helt til semifinalen 
etter å ha vært ubeseiret i innledende gruppespill. Vi reiste til Tornbycup i Danmark med 2 
lag, med støtte av 03-spillere fra Graabein og Ros. Begge lagene kom videre til A-sluttspill 
som puljevinnere etter strålende innledende spill. Det ene laget kom seirende ut av finalen! 
Vi har stilt med to lag i serien, ett i 1. Div og ett i 2.div. Målsettingen før serien var topp tre i 
1.div og topp 5 i 2.div. Vi ligger an til å klare begge målsetningene 

 
 
J2003 

Antall spillere pr. januar 2016: 25 jenter & samme trenerteamet som ifjor 
Trener tirsdag og torsdag + frivillige løpetrening på onsdag (foreldredrevet) 

• Vi fortsatte sesongen etter jul 2015 med 3 lag, 1 lag i A-serie og 2 i B-serier. 
Serien endte i april 2016 med 2 seriemestre i begge B-puljene, hurra! A-serien endte vi opp på 
en hederlig 5.plass. 

• Vi deltok også i Region Sør cupen, og fikk her 2 kamper før det var over. 
• Siste helgen i april deltok vi med 2 lag i Baldus Cup på Lillehammer, her fikk vi 

begge lagene til sluttspillet og endte opp med 1 lag i 1/8 finale og 1 lag i 1/4 finale. 
Noe vi er strålende fornøyd med! Her var det som vanlig mange foreldre med på tur 
boende i diverse hytter og leiligheter i byen. Alle var enige om at det var en flott helg  

• I mai og juni deltok vi i Beachserien med 4 lag. Vi var rundt på flere arenaer, både i 
regn og solskinn, også her med mange foreldre og søsken som lagde mye liv. Vi fikk 
alle 3 av 4 lag videre til sluttspillet i Sandefjord 18 juni, og et lag kom helt til finalen 
hvor vi tapte knepent for Slemmestad. 

• Vi tok fri fra halltrening i juli, men jentene fikk oppgaver de skulle jobbe med i ferien. 
• I august 2016 deltok vi med 2 lag i Drammen Håndball Cup, og fikk begge 2 videre til 

sluttspillet. Ett lag røk ut i 1/8 finale, mens det andre gikk helt til topps og vant cupen! 
Her var det vanvittig stemning på tribunen og media dekning med tv og avis etterpå. 
Vi er stolte over å ha slått ut 3 Vestfold lag på vår vei til finalen, som ble spilt på den 
store «tversoverbanen» i Drammenshallen. 

• Høsten 2016 hadde vi besøk av RHA i hallen, og de lagde en flott reportasje om de 
fine og dyktige jentene våre.  

• Gjennom høsten/vinteren 2016 har vi deltatt på SPU samlinger rundt i Regionen. Vi 
har hatt med 4-5 jenter hver gang og totalt har 14 jenter vært med på dette. Rune og 
Alex har også hatt hjelpetrener ansvar på disse samlingene. 

• I november 2016 hadde vi Teamsamling i Drammen. Vi trenere og alle jentene spiste 
pizza på Lizzi's før vi dro til Drammenshallen og fikk ett eget foredrag av Geir 
Oustorp (elitetrener) og deretter så vi på en kamp med Glassverket Elite. Dette gir oss 
en samkjørt sosial gjeng. 

• Vi avsluttet del 1 av sesongen med 1., 2., og 3.plass i serien, bra jobba! 
• 18 desember arrangerte vi VM kveld i hallen, hvor spillere, trenere, foreldre og søsken 

så på VM finalen med Norge. Vi hadde pølsesalg, samt diverse medbrakte kaker m.m. 
 
               Håndballhilsen fra J03 gjengen  
               v/ lagleder Nina & trenere Rune & Alex :-) 
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J2004 (mangler årsberetning) 
 
J2006 
Første halvdelen av 2016 bestod laget av blandet 06/07, totalt 24 
stk. Trenere var Kine Ovnerud og Per- Roar Bergan. Lagleder 
undertegnede. Deltok i vår første overnattingscup i april, Baldus 
cup på Lillehammer. Hovedsakelig 06 som var med, og noen fra 07. 
Svært vellykket tur for både liten og stor. På våren ble laget 
delt i 06 og 07. Vi hadde en hyggelig avslutning på Skogsborg i juni. 
Monica Reinemo lagleder for j07, og Per- Roar trener. 
 
Marit Bjørnstad og Eirik Valderhaug trenere for J06 fra høsten. 
lagleder. 
I starten en trening i uken, deretter økt til to treninger i uken. 
11 jenter. Godt oppmøte og gode treninger. god fremgang og glade 
jenter. Deltar i aktivitetsturneringene i øvet. 
2016 ble avsluttet med koselig juleverksted hjemme hos trener Marit . 
 
Mvh Kristin Moksness Olsen 
 
 
J2007  
12 spillere deltar på månedlige turneringer.  Er på cup en gang pr år.  Fokus på 
idrettsglede 
 
J2008 
Vi er pr dags dato 23 jenter på laget 
Vi spiller månedlig barnehåndballturneringer hvor vi melder på 3 lag. 
Dette synes jentene er veldig gøy! Vi er så heldige å ha to 
engasjerte og flinke trenere for jentene våre. Dugnadene i fjor gikk 
veldig fint og foreldrene er flinke til å bidra der det trengs! 
Mvh 
Lagleder Anette Berge-Nysveen 
 
 
J2009 
14 spillere.  Vi har hatt med noen gutter gjennom året, disse prøver seg nå i ROS. Vi håper 
å få inn flere gutter slik at vi på sikt kan ha et guttelag i årsklassen. Laget spiller turnering 
en gang pr måned og arrangerer sosiale happenings ved jul og sommer.  
 
J2010 
Vi er 22 spillere nå. 
Vi har spilt 5 cuper med 3 kamper hver gang. Vi har klart å stille 3 
lag også hver gang. Så det har vært mellom 18-20 spillere med på 
hver cup.  
Vi hadde juleavslutning med pepperkaker og saft siste trening før jul. 
Mvh 
Caroline Ruud Mysen 
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Årsberetning 2016 – Sætre IF Graabein – Håndballgruppa 

 
Guttelaget 
Pr 01.03.17 er vi 19 spillere på laget. Av disse er 13 spiller født i 2008, 1 spiller født i 
2007 og 5 spillere født i 2006. 
Trenere for laget er Nina Sveum Vikor og Monica Beckmann. Lagleder er Lillian Engen 
Nygård. Laget trener hver torsdag klokken 17.00 – 18.30. 
Laget har spilt sine kamper i årsklasse gutter 9 år, uøvet og deretter øvet. Ved to 
anledninger har guttene født i 2008 meldt seg opp i sin egen årsklasse og spilt 4’er 
håndball. Disse kampene er spilt på lørdager, mens gjenværende kamper i turnering er 
spilt på søndager. 
I 2016 deltok laget på Fredrikstad Cup. Det ble en stor opplevelse for både spillere og 
foresatte, og i april i år skal laget til Baldus Cup på Lillehammer. 
Både i forbindelse med Fredrikstad Cup og Baldus Cup har spillerne flere ganger hatt 
loddsalg på Sætre Nærsenter, og inntektene fra lotteriene har gått til å dekke opp 
deltakerkort på de to cupene. 
Torsdag 23.februar 2017 var en begivenhetsrik trening; da fikk laget nemlig besøk av 
tidligere landslagsspiller Johnny Jensen, som kom med mange treningstips, råd og ideer til 
guttene. 
Laget har spilt til sammen 43 turneringskamper pr 01.03.17. 
 
Comebackgjengen 
 
Dette er lavterskeltilbud for foreldre og ungdom som tilhører klubben på en eller annen 
måte.  Trener hver søndag når det ikke er kamper på kveldstid i hallen. Det kommer fler 
og fler på trening (også gutter/menn). Treningsoppmøte varierer fra 12 til rundt 20 pr 
gang. Gruppen selvfinansierer treningstiden og reiser på cup 1 gang pr år. Sosialt samvær 
og humør er sentrale temaer.  
 
 



Fotballgruppa  

Styrets sammensetning, arbeid og aktiviteter i 2016. 

  

  

Jesper Fredriksen Leder 

  

Espen Johansen      Sportslig leder 

Vegar Bystrøm Rekruttering/Fair Play 

Ronny Kristiansen Rekruttering 

Robert Furuhaug Dommeransvarlig 

Lasse Solberg Treneransvarlig 

Hanne Barreth Jentefotballansvarlig 

  

  

  

  

  

Fotballgruppa har hatt et aktivt år i 2016. Fotballgruppa har hatt elleve aldersgrupper i 
fotball inkludert to jentegrupper, og allidrett for de minste. De største jentene dro til 
Huringen før sesongen da de ikke klarte å stille eget lag. De aller yngste har spilt 3v3 
fotball. Det eldste eldste guttelaget G-19 hadde en lovende start men fikk etter hvert 
problemer med å stille fullt lag til kamper.  

Gruppen har ila sesongen hatt de siste trenerne på trenerkurs slik at samtlige pr i dag 
har dette kurset som klubben satt som et krav før sesongen.  

Rekruttering av jenter har vært fokus særlig ved at vi fikk inn Hanne Bareth som 
ansvarlig for jentefotball. Hanne trakk seg plutselig etter kort tid. Har ikke fått erstattet 
henne i den posisjonen.  

Fotballgruppa har arrangert Graabein Cup, Barnas Dag og Julecup den 2. juledag. Det 
har vært mange fine, og etter hvert tradisjonsrike, arrangementer. Graabein Cup blir 
stadig større og det er flott at vi har klart å etablere en populær cup på vinteren, når det 
ikke er så mange andre cuper. Barnas Dag ble arrangert for tiende gang. 

Gressbanen holdt seg tørr og fin før sommeren, men bærer preg av å ikke ha vært luftet 
på noen år. Det var også noe etterslep på klipping og merking som skapte en del 
frustrasjon. Kunstgressbanen ble tatt opp og underlaget fikset i mai. Dette som følge av 
flomskadene forrige høst. Vi fikk erstatning fra naturskadefondet, og har holdt seg 
brukbart over sesongen men grunnforholdene er utfordrende og banen bærer preg av å 
være ujevn på enkelte steder. Med kulde kom dessverre nye telehiv, og banen er 



fryktelig ujevn på vinteren. Det er dessverre mye negativ kommunikasjon ifm banen men 
mange har gjort og gjør en strålende jobb med vedlikehold av kunstgresset.  

Gruppen anskaffet en stor utstyrscontainer som trenere har tilgang til. Denne gjenstår å 
innrede. Det ble også utført en dugnad der en del personer malte klubbhuset utvendig i 
sort og hvit. Tusen takk for innsatsen!! Dessverre har vi i løpet at året hatt 2 innbrudd 
som førte til montering av alarm med overføring til Røyken Brannvesen. 

Økonomien i fotballgruppa er utfordrende da 2016 ble året for en del utgifter som måtte 
gjennomføres. Fotballgruppa hadde igjen minimalt med sponsorinntekter i 2016, noe 
som skyldes at den tidligere planlagte sponsorgruppa til idrettslaget ikke har kommet i 
gang. 

Fotballgruppen bærer dessverre preg av et stort behov for et oppgradert anlegg. 
Kommunen har vedtatt at dette skal bygges men når denne står klar er ikke 100% klart 
enda. Vi krysser fingrene! 

Vedlegg: Årsrapporter fra de av lagene vi har fått inn rapport fra.  

--  
 
mvh 
Jesper Fredriksen 
Avtroppende Leder Fotballgruppa 
Sætre IF Graabein 
 



J07	

	

Rapport	fra	J2007	for	2016	

	

2016-sesongen	var	lagets	andre	hele	sesong	med	serie-	og	cupspill.	Antallet	spillere	på	laget	har	
ligget	stabilt	på	8.	Jentene	har	vært	ivrige	gjennom	hele	året,	og	vi	har	hatt	så	godt	som	100%	
oppmøte	på	alle	treninger.	Laget	har	trent	èn	gang	i	uka	gjennom	hele	sesongen.		

	

Laget	deltok	i	5'er	serien	i	vår-	og	høstsesongen.	I	tillegg	til	seriespill	har	laget	deltatt	i	følgende	
cuper:	

	

Februar:	Graabein	Innecup	2016	

Mai:	DNB	Godset	Cup,	Vollen	Jentecup	

Juni:	Huringen	Cup	

September:	ROS	Cup	

	

Vi	har	hatt	sommerfest	på	Skogsborg	i	juni,	sesongavslutning	med	U21-landskamp	på	Marienlyst	i	
november,	og	juleavslutning	i	klubbhuset	i	desember.	

	

Laget	har	blitt	trent	av	Leif-Helge	Buttingsrud	og	Lukas	Kos,	som	forteller	at	jentene	har	vist	stor	
fremgang	gjennom	sesongen	og	en	stadig	økende	spilleforståelse.		

	

Vi	ønsker	oss	fremdeles	flere	jenter	på	laget,	spesielt	med	tanke	på	at	kretsen	ønsker	å	innføre	7'er	
serie	for	dette	kullet	i	2017.	

	

	

	

Mvh	

Gunnar	Hov	

Lagleder	

	



G16	

	

Rapport	fra	G-16 ⚽�.		G-16	var	19	spillere	på	vår	sesongen	og	G-14	lånte	da	noen	01	spillere	til	

kamper.	G-16	gjorde	det	så	bra	i	2	div	at	vi	rykket	opp	til	1	div	på	høsten.	På	høsten	kom	vi	midt	på	

tabellen.	Det	var	så	mange	spillere	og	spiller	lyst-glede	at	det	ikke	var	populært	å	stå	over	kamper.	På	

høsten	lånte	G-19	hyppig	spillere	fra	G-16	for	å	kunne	få	gjennomført	kampene	sine.	G-14	fortsatte	å	

låne	01	spillere.	Når	det	gjelder	hva	som	var	fokus	på	treningene,	får	Lasse	svare	på	det .			G-16	var	i	

Barcelona	en	uke	i	mars	2016	på	treningssamling.	En	kjempe	opplevelse	sosialt	og	sportslig.	I	april	var	

G-16	på	Hamar-Cup	en	helg,	som	oppkjøring	til	sesongen.		

Etter	høst-sesongen	ble	det	mye	"uro"	i	gruppen.	Noen	ville	ikke	spille	fotball	lenger,	og	noen	valgte	

å	gå	til	andre	klubber.	I	januar	ble	gruppen	dessverre	oppløst.		

	

Mvh	Heidi	Waaler.		

	

	



Årsrapport G03/G13 Graabein IF fotball for 2016 

Graabein G13/G03 har i 2016 bestått av 14 spillere og frem til serieslutt høst 2016, en 

hovedtrener David Breiby og en ekstratrener Ulrik Mathisen. Vi har i noen kamper hatt 

hospitering fra noen G04 spillere. Og 3 av spillerne hospiterte og prioriterte kamper for G02. 

Etter serieslutt høst 2016 sluttet begge trenere. 3 spillere gikk over til andre lag. Laget har 

etter dette hatt mellom 10-12 spillere. Det har vært noe usikkerhet rundt enkelte spillere 

men ved årsslutt var det 11 spillere.  

Laget var i en usikker periode med tanke på trenere,  treningstid og treningsopplegg etter 

sesongslutt. Men har nå Lasse Solberg som hovedtrener og Espen Johansen som 

ekstratrener. 

Laget har før sesongslutt hatt to obligatoriske treninger og en frivillig. Etter sesongslutt har 

det vært noe variabelt. 

Nivådeling og serie  
Laget har i 2016 spilt ungdomsfotball. De har spilte 9’ fotball på ett lag. Laget ble påmeldt 3. 

divisjon vår 2016. De vant sin pulje, og spilte i 2.divisjon høst 2016 og kom der på delt 

førsteplass med to andre lag. 
Cuper 
Laget gjennomførte 3 cuper i løpet av året. En treningscup arr. av ROS, og en cup i 

Slemmestad. Disse ble gjennomført vår 2016. Høst 2016 gjennomførte laget sin første 

overnattingscup under Maxicup på Hamar. Der kom de p å 2.plass i sin gruppe. 

 

Etter serieslutt høsten 2016, har laget og fremtiden videre vært preget av noe usikkerhet og 

hyppige endringer for laget og spillerne, da treningsopplegget med flere spillere på andre 

ungdomslag gikk i oppløsning. Vi håper nå å sitte med en kjerne av spillere for mulig 

gjennomføring av seriespill for 2017. Flere spillere er aktiv i andre idretter som for flere av 

dem prioriteres først, så laget vil være avhengig av at Graabein fotball organiserer 

hospitering fra G04 for gjennomføring av kamper. 

 
Mvh Marit Lillebostad, lagleder 

 



Graabein	gutter	12	(2004)	–	Årsrapport	2016	

	

2016	ble	et	år	med	overgang	til	7’er	fotball.	Dette	taklet	vi	absolutt	godt.	

Serien	gikk	meget	bra	–	13	gutter	delt	på	2	lag.	
Graabein	Hvit	–	med	8	seiere,	1	uavgjort	og	3	tap.	
Graabein	sort	–	med	5	seiere,	3	uavgjort	og	2	tap.	
	
Sommerens	høydepunkt	ble	Norwaycup,	med	oppturer	og	nedturer.	Gutta	begynner	nok	å	føle	litt	på	
presset.	Det	å	bli	eldre	gjør	at	de	krever	mer	av	seg	selv.	Men	vi	banket	KFUM	Oslo!!	

I	september	tok	vi	turen	til	Hamar	og	Storhamarcup	–	overnatting	i	barnehage	er	stas.	Kanskje	også	
for	trenere/ledere 	Cupen	gikk	greit,	uten	noen	toppresultater.	Men	moro	hadde	vi	det.	

Avsluttet	spillesesongen	med	en	høstmørk	cup	i	Vestfossen.	Gode	kamper	og	premier	til	fornøyde	
spillere.	

Laget	har	mistet	en	spiller	og	en	trener.	Takk	til	John	og	Julius	for	god	innsats	hos	Graabein.	Pål	er	nå	
tilbake	og	har	erstattet	John.	I	tillegg	har	vi	i	løpet	av	høsten	økt	laget	med	noen	spillere.	Fredrik,	Jens	
Erik	og	Isak	var	gode	å	få	inn.		

Trenere	-		Stian	Ellingsen,	Pål	Bakke	Reiersen	og	Lasse	Solberg	gjør	en	formidabel	innsats	for	laget.	
Fortjener	en	stor	takk	for	innsatsen.	

	

15	spreke	(tenåringer)	er	klare	for	9’er	fotball	i	2017.	

	

	

	

Erling	Moen	

Lagleder	G12	



G09	

	

Fra:	Andreas	B.	Vikor	<ABVikor@eurojuris.no>	
 

  

Årsrapport	fra	G09	(2008)	for	sesongen	2016:	

	

Trenerapparat:	Thomas,	Vegar,	Øyvind	og	Andreas	(hjelpetrener/	lagleder).	

Antall	spillere:	16	(tre	har	sluttet,	to	har	begynt)	

	

G09	deltok	i	seriespill	med	to	lag	(anti).	

Begge	lag	ble	meldt	opp	i	middels	øvd,	og	det	tror	jeg	samtlige	av	våre	naboklubber	var.		

Vi	opplevde	således	stor	variasjon	på	våre	motstandere.	

	

Vi	har	deltatt	på	flere	cuper,	primært	utenfor	vårt	nærområde,	først	og	fremst	for	å	kunne	møte	nye	
lag.	

Fokus	har	vært	3v3	cuper,	hvor	formålet	har	vært	å	få	alle	gutta	mer	inkludert	i	spillet.	

Som	alltid	premieres	innsats,	ikke	ferdigheter	under	kamper.	

	

«Alle	med»	fokus	har	vi	også	hatt	på	trening.	Vi	har	dessuten	jobbet	aktivt	med	måten	gutta	oppfører	
seg	mot	hverandre	og	ikke	minst	språkbruk	dem	imellom.	

Vi	har	vært	litt	strenge	med	å	påpeke	at	oppmøte	på	trening	er	meget	viktig.	

	

Oppsummert	2016	sesongen	er	at	vi	føler	vi	har	lykkes	godt	med	fokuset	på	å	få	alle	med,	dvs	nivået	
på	spillerne	er	betydelig	jevnere	nå	enn	før.	

Årsaken	til	at	vi	vinner	langt	flere	kamper	enn	vi	taper,	nettopp	at	vi	nå	har	en	gruppe	spillere	hvor	
alle	er	med	å	bidra,	alle	er	venner	og	alle	har	det	gøy.	

	

	

	

	

Med	vennlig	hilsen		
	
Thomas	



Vegar	

Øyvind	

Andreas		

	



G07	

	

Rapport	2016,	Graabein	2010	(G07).	

	

Vi	hadde	første	fotballtrening	24.	mai	2016,	og	har	stort	sett	gjennomført	treninger	hver	uke	etter	
dette	–	bortsett	fra	i	skoleferier.	Det	har	vært	stabilt	oppmøte	og	lite	fravær	både	på	trening	og	på	
aktivitetskvelder/cup.	De	første	månedene	var	det	3	jenter	på	trening	og	vi	hadde	et	ønske	om	å	
beholde	og	få	flere	jenter	inn	på	laget	–	dette	har	vi	dessverre	ikke	lykkes	med,	og	har	nå	bare	1	jente	
på	laget.	Dette	har	nok	også	sammenheng	med	at	det	er	startet	opp	med	jentehåndball	for	2010	–	
kullet,	samt	videreføring	av	tilbud	om	allidrett.		På	trening	har	vi	hatt	fokus	på	å	komme	i	gang	med	
smålagsspill	(3v3),	og	har	stort	sett	på	alle	treninger	hatt	dette	som	en	viktig	del.	3V3	–banene	har	
stort	sett	blitt	satt	opp	på	de	treningene	vi	har	hatt	på	sletta.	Vi	opplever	at	barna	har	stor	glede	av	
dette,	og	at	det	i	større	grad	involverer	alle	i	spillet	–	enn	spill	med	større	grupper.	På	trening	har	
smålagsspill	helt	klart	vært	hoveddelen,	men	vi	har	alltid	hatt	en	oppvarmingsøvelse	og	stort	sett	en	
del	med	avslutningstrening.	Vi	har	forsøkt	oss	litt	frem	med	øvelser	og	hatt	fokus	på	å	gjenta	
øvelsene	ofte	for	å	skape	forutsigbarhet	for	barna.	På	alle	treninger	har	vi	også	hatt	noe	lek	til	slutt	
(stiv	heks,	hauk	og	due	ol.).	To	trenere	gjennomførte	trenerkurs	i	høst	og	vi	forsøker	å	ha	et	reflektert	
forhold	til	det	vi	lærte	der	med	tanke	på	vår	rolle	som	trenere	og	treningsinnholdet.	Høsten	2016	
deltok	vi	på	3	aktivitetskvelder	med	4	lag	noe	som	i	utgangspunktet	fungerte	bra.	Noen	lag	burde	
kanskje	hatt	1	innbytter	til	på	noen	kamper,	men	alle	har	fått	mye	spilletid	på	disse	kveldene.		Barna	
har	vist	stor	glede	knyttet	til	å	spille	kamper	og	har	hatt	tydelig	fremgang.	Vi	deltok	ikke	på	noe	Cup	i	
2016,	denne	vurderingen	ble	gjort	på	foreldremøte	hvor	vi	kom	frem	til	at	det	var	tilstrekkelig	å	
komme	i	gang	med	trening/aktivitetskvelder	høst	2016.	Fra	november	startet	vi	opp	med	treninger	i	
Holtebrekkhallen,	opplever	at	barna	har	hatt	stor	glede	av	dette	og	vi	har	hatt	lite	fravær	i	gruppa	på	
treningene.		

	

Espen	Foss	

	



G06	

	

G2006:	20	spillere	i	2016.	En	foreldregruppe	ordnet	sponsorpenger	så	alle	spillere	fikk	nytt	draktsett,	
overtrekksdresser	og	treningsbager.	Var	på	Huringen	cup,	Vikåsen	cup,	Ros	cup	og	Vestfossen	cup.	

	

	



			Oppsummering	av	sesongen	2016	for	G-2004	

Spillere:	Thomas	(	Mål),	Julius	(Mål),	Victor,	Mathias,	
Herman,	Fredrik,	Jesper,	Iver,	Erlend,	Brede,	Isak,	
Tobias,	Sebastian,	Jens	Erik,	Noah	og	August	

Trenere:	Stian,	Lasse,	John	(til	august)	og	Pål	(fra	
august).	

Lagleder:	Erling	

	
Vi	deltok	på	Graabeincup	19	februar,	vant	pulja	i	Huringencup	5	juni,	spillte	Norway	cup-	
hvor	vi	klarte	å	slå	favorittlaget	KFUM,	var	med	på	overnattingscup	i	Hamar	i	September	og	
avsluttet	7	er	sesongen	med	Halloween	cup	i	vestfossen	30	oktober.	Vi	gjennomførte	en	god	
seriesesong	med	mange	tette	lokaloppgjør	og	med	god	fordeling	av	spillere	på	2	lag.	Et	lite	
avisoppslag	ble	det	også	i	RHA	omkring	Norway	cup.	



Vi	mistet	våres	keeper	Julius	sammen	med	hans	far,	trener	John	i	August	til	Asker.	Inn	kom	
Pål	som	har	følgt	laget	tidligere.	

Vi	har	gjennom	sesongen	hatt	stort	fokus	på	ballbesittende	fotball	(posession)	og	har	satt	
fokus	på	roller	i	laget.		

I	tillegg	har	vi	klart	å	få	3	spillere	med	på	Eliteakademiet	til	Strømsgodset:	Brede,	August	og	
Herman.		

Inn	i	året	2017	jobber	vi	videre	med	utvikling	av	ballbesittende	fotball	med	mer	fokus	på	
lengde	retning	og	offside.	Vi	styrker	også	fokuset	på	roller	i	laget	og	gode	holdninger.		

Vi	avsluttet	sesongen	2016	med	pizza	og	oppsummering	i	klubbhuset.	

En	flott	sesong	

Mvh	Stian	(	nå	hovedtrener).	

	







Sætre If Graabein Hovedstyret

DRIFTSINNTEKTER Budsjett 2016

3004 Salg reklame/Sponsor avgiftspliktig kr 100 000,00
3201 Medlemskontigent kr 80 000,00
3401 Tilskudd kommune kr 0,00
3410 Andre tilskudd kr 0,00
3411 Idrettstilskudd kr 100 000,00
3600 Støtte idrett avgiftsfritt kr 0,00
3900 Andre driftsrelaterte inntekter kr 0,00
3990 Juletresalg kr 160 000,00
3997 Grasrotandelen fra Norsk Tipping kr 90 000,00
3998 LAM kr 200 000,00
3999 MVA-kompensasjon kr 100 000,00

SUM DRIFTSINNTEKTER kr 830 000,00

DRIFTSKOSTNADER

4300 Innkjøp juletrær kr 90 000,00
5000 Lønnkostnader Daglig leder kr 65 000,00
5960 Gaver kr 20 000,00
6700 Revisjonshonorar kr 2 500,00
6705 Regnskap kr 125 000,00
6706 Andre tjenester kr 0,00
6720 Honorar for økonomisk og juridisk bistand kr 5 000,00
6800 Kontorrekvisita kr 10 000,00
6810 Datakostnader kr 20 000,00
6860 Møter, kurs mv interne kr 5 000,00
6940 Porto kr 0,00
7100 Reisegodtgjørelse kr 10 000,00
7170 Styre-/ledergodtgørelse kr 16 000,00
7300 Salgskostnader kr 0,00
7320 Reklamekostnader kr 60 000,00
7500 Forsikringspremie kr 7 000,00
7670 Kurs eksterne kr 10 000,00
7675 Aktivitetsavg for utøvere som er med på flere aktiviteter kr 15 000,00
7680 Utstyr kr 5 000,00
7700 Sosiale tiltak kr 30 000,00
7770 Bank og kortgebyrer kr 3 000,00
7790 Andre kostnader, inkludert Rådet kr 15 000,00

SUM DRIFTSKOSTNADER kr 513 500,00

DRIFTSRESULTAT kr 316 500,00
8050 Renteinntekt bankinnskudd
8150 Rentekostnader

ÅRSRESULTAT kr 316 500,00
8939 Overføringer 

ÅRSRESULTAT ETTER OVERFØRINGER kr 316 500,00







Budsjett Resultat
INNTEKTER
Sponsorinntekter 0
Tilskudd	-offentlige/andre 0
Grasrotandelen 0
Aktivitetsinntekter 0
Foreldreinntekter 882	000
Inntekter	fra	skoler 0
Lotteriinntekter 0
Dugnadsinntekter 0
Momskompensasjon 0
Interne	overføringer	 100	833
Andre	inntekter 0
SUM	INNTEKTER 982	833

UTGIFTER
Lønnsutgifter
Lønn	fast	ansatte 504	163
Lønn	timebetalte	ansatte 189	000
Feriepenger 0
Arbeidsgiveravgift 97	736
Sum	lønnsutgifter 790	899

Andre	driftskostnader
Husleie/anleggsleie 0
Driftskostnader 0
Inventar 0
Reparasjon	og	vedlikehold 0
Revisjon 0
Regnskapsføring 42	000
Kontorrekvisista 0
Møteutgifter 0
Kjøp	av	morgenplass	SFO 43	400
Kurs	og	kompetanse 40	000
Annen	kontorkostnad 0
IT-utstyr/programvare 25	500
Telefon/internett/porto 24	000
Kjøregodtgjørelse 0
Reisekostnader	 0
Treningsleire/	samlinger 0
Avgifter	til	forbund 0
Deltakelse	andre	arrangementer 0
Forsikringer 16	500
Materiell/utstyr 20	000
Innkjøp	matvarer 62	000
Interne	overføringer 0
Bankgebyrer 0
Tap	på	fordringer 0
Andre	driftskostnader 0
Sum	andre	driftskostnader 273	400

SUM	UTGIFTER 1	064	299

DRIFTSRESULTAT -81	466

Finans
Renteinntekter	 0
Renteutgifter 0
Sum	finansposter 0

0
Resultat -81	466

2	016
Budsjett	Sætre	IF	Graabein	IFO

2	016







BUDSJETT – Fotballgruppa 2016 
HOVEDPOSTER 

 
 
INNTEKTER:     2015    2016 
 
Sponsorinntekter     kr.   50 000,-  kr.   35 000,- 
Kiosksalg      kr. 120 000,-  kr. 150 000,- 
Billettsalg      kr.   50 000,-  kr.   70 000,- 
Stevneinntekter*     kr.   20 000,-  kr.   35 000,- 
Fotballskolen      kr.   40 000,-  kr.   45 000,- 
Andre inntekter*     kr.   15 000,-  kr.     5 000,- 
Treningsavgifter*     kr. 450 000,-  kr. 560 000,- 
 
Totale inntekter     kr. 745 000,-  kr. 900 000,- 
 
 
 
UTGIFTER:      2015    2016 
 
Innkjøp      kr.   40 000,-  kr.   53 000,- 
Lønn og godtgjørelse*    kr.   50 000,-  kr. 130 000,- 
Reisegodtgjørelse      kr.         0,-  kr.   15 000,- 
Leie og vedlikehold anlegg    kr. 400 000,-  kr. 380 000,- 
Kontingenter      kr.   25 000,-  kr.   43 000,- 
Cup- og stevnedeltagelse    kr.   40 000,-  kr.   45 000,- 
Dommerutgifter     kr.   70 000,-  kr.   65 000,- 
Kompetanse      kr.   20 000,-  kr.   30 000,- 
Arrangementskostnader    kr.   40 000,-  kr.   55 000,- 
Sosialt       kr.   32 000,-  kr.   15 000,- 
Utstyr       kr.   40 000,-  kr.   60 000,- 
Andre utgifter      kr.   25 000,-  kr.     9 000,- 
 
Totale utgifter     kr. 782 000,-  kr. 900 000,- 
 
	
RESULTAT 2016        kr.         0,- 
 

1) Påmelding av lag (Graabein Cup kr. 25 000,-, 2. juledags cup 10 000,-) 
2) Loddsalg Barnas Dag 
3) Fritak for aktivitetsavgift for trenere føres som godtgjørelse 

 
Aktivitetsavgifter for 2016: 
Allidrett   kr.    750,- pr år 
Fotball til 11 år  kr. 2 000,- pr år 
Fotball 11 og 12 år kr. 3 000,- pr år 
Fotball 13 år  kr 3 500,- pr år 
Fotball 14 år  kr. 3 800,- pr år 
Fotball 15 år og eldre kr. 5 000,- pr år 







Håndball budsjett 2016.xls

Sætre If Graabein Håndballgruppa
Budsjett 2016 Kommentarer budsjett 2016

DRIFTSINNTEKTER

3004 Salg reklame/Sponsor avgiftspliktig
3005 Sponsorinntekter overført fra Hovedstyret 30 000,00 Hovedsakelig VC
3110 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfritt 0,00
3200 Salgsinnt. handelsvarer utenfor avg.omr.
3203 Kiosksalg 230 000,00
3208 Salg billetter 90 000,00
3209 Annet lotteri 5 000,00 VC
3210 Salg parkering 7 000,00 VC
3401 Tilskudd kommune 15 000,00 VC
3705 Provisjonsinntekter, avgiftsfritt
3900 Andre driftsinntekter Oppside dugnader
3901 Trenings-/Aktivitetsavgifter 385 000,00
3903 Håndballskole/foreldreinnbetaling 20 000,00 Håndballskole vinterferie

SUM DRIFTSINNTEKTER 782 000,00

DRIFTSKOSTNADER

4301 Innkjøp kiosk 90 000,00
4303 Innkjøp lodd
5025 Godtgjørelse inkl feriepenger 70 000,00 34500 i avsetning for trenerlønn vår 2016
5960 Gaver til ansatte
6303 Leie andre baner 0,00 Holtebrekk - overføres Basket-regnskap
6304 Leie Sætrehallen 280 000,00 Oppside ift. ikke mva 2015
6540 Kostnadsført inventar
6550 Driftsmaterialer
6560 Rekvisita
6561 Div kostnader kiosk
6570 Arbeidsklær og verneutstyr
6720 Konsulentbistand
6810 Datakostnader 4 000,00
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l 15 000,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 25 000,00
7300 Salgskostnader
7320 Reklamekostnader 25 000,00 VC reklamematriell
7400 Kontingent forbund 2 500,00
7420 Gaver/premier 10 000,00
7650 Cup-deltakelse 10 000,00
7653 Arrangementskostnader 20 000,00
7654 Startkontingent 65 000,00
7660 Dommerutgifter 110 000,00
7670 Spillerutvikling/-kurs 7 500,00 Kan søke Hurum idrettsråd
7680 Utstyr, drakter o.l. 25 000,00
7699 Andre spiller/dommerkostnader
7720 Årsmøte
7770 Bank og kortgebyrer
7790 Annen kostnad 10 000,00 Diverse kostnader
7830 Konstanterte tap på fordringer 10 000,00

SUM DRIFTSKOSTNADER 779 000,00

DRIFTSRESULTAT 3 000,00
8050 Renteinntekt bankinnskudd
8150 Rentekostnad
8160 Purregebyr leverandører

ÅRSRESULTAT 3 000,00
8939 Overføringer 

ÅRSRESULTAT ETTER OVERFØRINGER 3 000,00























BALANSE	SIFG	2016
Hovedstyret

EIENDELER 2016
1300 Aksjer 5	000	000
1320 Lån	til	SIGE 1	359	503
1321 Lån	til	IFO 50	000

Sum	finans.	Anlm 6	409	503
1500 Kunder
1540 Kunder	medlemmer
1571 Fordring	på	hovedstyret
1580 Avsetning	tap

Sum	fordringer
1911 Kasse	juletrær 89	314
1924 Bank	2240.20.34886	Hovedstyret 578	137
1928 Bank	2240.60.64011 -60
1932 Bank	2240.65.00717	A.Berg 29	288
1933 Bank	2240.65.29413	T.	Grønsaas 28	273
1949 IFO	1503.69.61403 10	803
1951 Skatt	IFO 27	401

Sum	bankinnskudd 763	157

Sum	eiendeler 7	172	660

EK	OG	GJELD
2050 Annen	egenkapital 6	798	644

Sum	egenkapital 6	798	644
2400 Leverandører 18	567
2610 Skattetrekk 27	380
2780 Skyldig	AGA 19	767
2781 AGA	av	FP 9	475
2920 Skyldige	FP 67	197
2960 Annen	påløpt	kostnad
2962 Gjeld	til	Håndball 21	914
2963 Gjeld	til	Fotball 2	465
2964 Støtte	til	akt.avg	for	barn	etter	søknad 7	253
2967 Gjeld	til	Fotball 100	000
2968 Gjeld	til	Håndball	 50	000
2869 Gjeld	til	HS 50	000

Sum	kortsiktig	gjeld 374	017
Sum	EK	og	gjeld 7	172	661

Sted,	dato:

Signaturer	styremedlemmer:

Signatur	Daglig	leder:



	
	

REVISJONSATTESTER	
	

Oppdaterte	revisjonsattester	er	pr.	21.mars	forsinket,		
og	blir	lagt	til	så	fort	vi	har	dem	i	hende.	

	
	
	
	



Innkomne saker til årsmøtet 28.03.17 
 
 
1. 
 
Forslag fra Rådet til årsmøte i Sætre IF Graabein 28.03.2017 
Bakgrunn/begrunnelse:�Økonomiske årsaker. Klubbens satsing på IFO har 
ikke gått som forventet, og det er over lengre tid kjørt med stort underskudd. 
Følgende forslag fremmes:�Rådet ber om fremleggelse av regnskap for 2016 
for IFO, samt videre handlingsplan med budsjett. 
Det bes også om fremleggelse av vedtektene for Sætre IF Graabeins IFO-
ordning. Årsmøtet tar stilling til nedleggelse eller fortsatt drift av IFO. 
  
 
2. 
 
Håndballgruppa ønsker følgende saker opp under årsmøtet i Sætre IF Graabein 
den 28.03.2017 
 
1. IFO har vært I drift en stund. Tallene ser ikke bra ut, og vi lurer på om det er 
grunnlag for videre drift eller om ordningen bør avvikles. Om det vurderes til at 
det er forsvarlig å fortsette driften lurer vi på hvilke tiltak som iverksettes for å 
bedre økonomien. 
Da stillingen daglig leder i klubben ble opprettet fikk vi inntrykk av at DL skulle 
jobbe med IFO, og at IFO skulle finansiere lønn. Vi ønsker derfor også svar på 
følgende: 
 
2. Nødvendighet av DL i 100% stilling og kostnader dette påfører klubbens 
medlemmer 
 
3. Redegjørelse for arbeidsoppgavene til DL 
 
4. Vi ønsker en garanti for at finansiering av DL ikke berører gruppenes økonomi 
 
5. Bør LAM og grasrotmidler fordeles pr barn i aktivitet I gruppene?	



Sætre If Graabein 

DRIFTSINNTEKTER Budsjett 2017 Hovedstyret Håndball Fotball IFO

3004 Salg reklame/Sponsor avgiftspliktig kr 100 000,00 kr 100 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
3110 Salgsinntekter, avg.fri kr 25 000,00 kr 0,00 kr 25 000,00 kr 0,00 kr 0,00
3203 Salgsinntekter, Kiosk kr 485 000,00 kr 0,00 kr 265 000,00 kr 220 000,00 kr 0,00
3208 Salgsinntekter, Billetter kr 100 000,00 kr 0,00 kr 100 000,00 kr 0,00 kr 0,00
3209 Lotteri kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
3201 Medlemskontigent kr 150 000,00 kr 150 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
3221 Aktivitetsinntekter IFO (Akademi) kr 44 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 44 000,00
3222 Foreldrebetaling IFO kr 462 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 462 000,00
3401 Tilskudd kommune kr 20 000,00 kr 0,00 kr 20 000,00 kr 0,00 kr 0,00
3410 Andre tilskudd kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
3411 Idrettstilskudd kr 100 000,00 kr 100 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
3600 Støtte idrett avgiftsfritt kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
3900 Graabein cup og 2. juldagscup - lagspåmelding kr 35 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 35 000,00 kr 0,00
3902 Andre driftsrelaterte inntekter (lønnskomp daglig leder) kr 238 000,00 kr 238 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
3901 Aktivitetsavgifter kr 755 000,00 kr 0,00 kr 335 000,00 kr 420 000,00 kr 0,00
3980 Inntekter prosjekt beachanlegg kr 0,00 kr 0,00 kr 250 000,00 kr 0,00 kr 0,00
3990 Juletresalg kr 160 000,00 kr 160 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
3997 Grasrotandelen fra Norsk Tipping kr 100 000,00 kr 100 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
3998 LAM kr 200 000,00 kr 200 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
3999 Fotball-/håndballskole kr 75 000,00 kr 0,00 kr 30 000,00 kr 45 000,00 kr 0,00

MVA-kompensasjon kr 125 000,00 kr 125 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
Andre inntekter kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
SUM DRIFTSINNTEKTER kr 3 174 000,00 kr 1 173 000,00 kr 1 025 000,00 kr 720 000,00 kr 506 000,00

UTGIFTER
Lønnsutgifter

5000 Lønnkostnader Daglig leder kr 550 000,00 kr 550 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
5010 Lønn timebasert kr 231 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 231 000,00
5025 Godtgjørelse inkl feriepenger kr 160 000,00 kr 0,00 kr 75 000,00 kr 85 000,00 kr 0,00
5190 Feriepenger kr 77 112,00 kr 56 100,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 21 012,00
5410 Arbeidsgiveravgift kr 117 468,79 kr 85 460,10 kr 0,00 kr 0,00 kr 32 008,69
5999 Lønnskomp daglig leder (motpost 3902) kr 138 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 138 000,00

Sum lønnsutgifter kr 1 273 580,79 kr 691 560,10 kr 75 000,00 kr 85 000,00 kr 422 020,69

Andre driftsutgifter
4012 Innkjøp matvarer IFO kr 28 500,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 28 500,00
4022 Refusjon innkjøp frukt IFO kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
4300 Innkjøp juletrær kr 90 000,00 kr 90 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
4301 Innkjøp kiosk kr 135 000,00 kr 0,00 kr 90 000,00 kr 45 000,00 kr 0,00
4310 Innkjøp lodd kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
5960 Gaver kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
6303 Leie andre baner kr 19 000,00 kr 0,00 kr 6 000,00 kr 13 000,00 kr 0,00
6304 Leie Sætrehallen kr 232 000,00 kr 0,00 kr 230 000,00 kr 2 000,00 kr 0,00
6306 Leie Sletta kr 360 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 360 000,00 kr 0,00
6420 Leasing traktor kr 80 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 80 000,00 kr 0,00
6530 Utgifter prosjekt beachanlegg kr 0,00 kr 0,00 kr 250 000,00 kr 0,00 kr 0,00
6540 Inventar kr 10 000,00 kr 0,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 0,00
6550 Driftsmidler kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
6560 Rekvisita kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr kr 8 000,00 kr 0,00 kr 5 000,00 kr 3 000,00 kr 0,00
6700 Revisjonshonorar kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
6705 Regnskap kr 132 000,00 kr 132 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
6706 Andre tjenester kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
6720 Honorar for økonomisk og juridisk bistand kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
6790 Tilskudd Rådet kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
6800 Kontorrekvisita kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
6810 Telefon/Datakostnad kr 12 000,00 kr 6 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 6 000,00
6860 Møter, kurs mv interne kr 12 000,00 kr 5 000,00 kr 0,00 kr 1 000,00 kr 6 000,00
6940 Porto kr 1 000,00 kr 0,00 kr 1 000,00 kr 0,00 kr 0,00
7100 Reisegodtgjørelse kr 60 000,00 kr 10 000,00 kr 40 000,00 kr 10 000,00 kr 0,00
7170 Styre-/ledergodtgørelse kr 16 000,00 kr 16 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
7300 Salgskostnader kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
7320 Reklamekostnader kr 25 000,00 kr 0,00 kr 25 000,00 kr 0,00 kr 0,00
7400 Kontingent kr 9 500,00 kr 0,00 kr 3 500,00 kr 6 000,00 kr 0,00
7420 Premier kr 22 500,00 kr 0,00 kr 5 000,00 kr 17 500,00 kr 0,00
7500 Forsikringspremie kr 12 000,00 kr 7 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 5 000,00
7650 Cupdeltakelse kr 50 000,00 kr 0,00 kr 15 000,00 kr 35 000,00 kr 0,00
7653 Arrangementskostnader kr 60 000,00 kr 0,00 kr 30 000,00 kr 30 000,00 kr 0,00
7654 Startkontigent kr 85 000,00 kr 0,00 kr 60 000,00 kr 25 000,00 kr 0,00
7660 Dommerutgifter kr 135 000,00 kr 0,00 kr 105 000,00 kr 30 000,00 kr 0,00
7670 Kurs kr 49 000,00 kr 20 000,00 kr 25 000,00 kr 4 000,00 kr 0,00
7675 Aktivitetsavg for utøvere som er med på flere aktiviteter kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
7679 Sosialt spillere kr 20 000,00 kr 0,00 kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 0,00
7680 Utstyr kr 47 000,00 kr 5 000,00 kr 30 000,00 kr 12 000,00 kr 0,00
7700 Sosiale tiltak kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
7770 Bank og kortgebyrer kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
7771 Gebyr aktivitetsavgift kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
7772 Vipps gebyr kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
7790 Andre kostnader kr 50 000,00 kr 30 000,00 kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 0,00

Sum andre driftsutgifter kr 1 815 500,00 kr 376 000,00 kr 945 500,00 kr 698 500,00 kr 45 500,00

SUM DRIFTSKOSTNADER kr 3 089 080,79 kr 1 067 560,10 kr 1 020 500,00 kr 783 500,00 kr 467 520,69

DRIFTSRESULTAT kr 84 919,21 kr 105 439,90 kr 4 500,00 -kr 63 500,00 kr 38 479,31

8050 Renteinntekt bankinnskudd kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
8150 Rentekostnader kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00

ÅRSRESULTAT kr 84 919,21 kr 105 439,90 kr 4 500,00 -kr 63 500,00 kr 38 479,31

8939 Overføringer kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
ÅRSRESULTAT ETTER OVERFØRINGER kr 84 919,21 kr 105 439,90 kr 4 500,00 -kr 63 500,00 kr 38 479,31
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