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2. Årsberetninger Alta IF Fotball 2020 

2.1. Styrets beretning 

Styrets sammensetning 

Leder: Annie Abrahamsen Wik  

Nestleder: Jøran Arnesen  

Styremedlemmer: Karsten Eriksen. Birgit Harila, Kurt Ek  

Varamedlemmer: Carsten Rolland, Jørn Are Abrahamsen  

 

Styrets arbeid 

Styret har i løpet av 2020 hatt omlag 20 styremøter og behandlet 99 saker. Styret har brukt mye 

av tiden på å utvikle styringsverktøy knyttet til organisasjonsplan, sportsplaner, kvalitetsklubb 

og økonomi. Protokoller fra styremøtene er lagt ut på klubbens hjemmeside. Alta IF Fotball har 

forøvrig vært representert på fotballkretstinget.  

I 2020 har styret  har hatt et høyt utviklingsfokus gjennom et godt og nært samarbeid med 

administrasjonen. Vi har fulgt opp strategiplanen for fotball, revidert og videreutviklet 

sportsplaner og krav som må være på plass for at vi skal bli kvalitetsklubb. Dette arbeidet har 

hatt høy prioritet og vi er nå i siste fase for å bli endelig godkjent som kvalitetsklubb.  

Vi har fått på plass en ressursgruppe for jente- og damefotballen og gjort noen 

organisasjonsendringer for å få til en økt satsing på barn- og unge og en rød tråd fra barne- til 

seniorfotballen. Barn - og unge har fått en utviklingsleder på guttesiden og vi ønsker å øke den 

sportslige og administrative ledelsen i fotball fra 2021. For å følge opp klubbens strategier, krav 

som kvalitetsklubb og sikre en god sportslig framgang er det nødvendig å øke de sportslige og 

administrative ressursene.  

De sportslige utvalgene (topp og bredde) gjennomfører møter jevnlig, der også styret er 

representert. Vi er spesielt fornøyd med at vi har fått på plass en aktiv gruppe rundt 

damefotballen og ansatt en hovedtrener for damelaget.  

Anleggsutvalget jobber iherdig videre med anleggsutvikling. Vi hadde ønsket å få på plass et 

klubbhus i 2021 da behovet for hus med garderobefasiliteter og kontorer er prekært. Målet et å 

få til byggestart i 2022.   

Som følge av Covid-19 pandemien har vi ikke fått gjennomført de sportslige aktivitetene som 

planlagt. Administrasjonen, trenere og spillere var helt eller delvis permittert i perioden 19. 

mars til 4. juni, noe som naturlig nok har preget aktiviteten i fotballgruppa. Til tross for dette, 

eller kanskje på grunn av dette, har vi opplevd et stort engasjement hos trenere, foresatte, 

spillere, frivillige, tillitsvalgte, næringslivet og andre venner av Alta IF fotball. De har brøytet 

fotballbanene for snø slik at vi kunne begynne å trene igjen da det ble tillatt, gjennomført 

vedlikehold på idrettsparken, solgt toalettpapir, jobbet dugnad på A-lagskampene og solgt lodd 

for å nevne noe. Dette engasjementet er enormt verdsatt og et av suksesskriteriene til 

fotballgruppa. 

Per 31.12.2020 endte vi opp med et økonomisk resultat vesentlig bedre enn budsjettert. Det 

skyldes i hovedsakelig lønnskostnader som følge av permitteringer og lavere driftskostnader 

som følge av nedsatt aktivitet. En viktig årsak til overskuddet er også den formidable innsatsen 
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som ble lagt ned av foresatte, trenere, spillere, administrasjonen, styret og andre frivillige i 

forbindelse med lodd-salget. Klubben klarte for første gang i historien å selge ut alle loddene vi 

hadde tilgjengelig. Dette viser for en stor muskel Alta IF er når vi samler alle våre ressurser.   

 

Vi ser fram til et nytt og aktivt år i 2021!   

 

På vegne av styret,  

Annie Abrahamsen Wik  

Styreleder 

 

2.2. A-lag Herrer 2020 

Det er ikke mulig å ikke ha fulgt med fotball i 2020, og ikke fått med seg hvordan situasjonen i 

verden har påvirket livene våre. Naturligvis er også idretten berørt, også fotballen. Lenge var 

det usikkert om vi i det hele tatt fikk komme i gang med seriespill, etter at både land og klubb 

hadde stengt ned all aktivitet bare dager etter historiens heftigste dobbelsignering for vår del. 

Snakk om kontraster.   

Gleden var derfor stor da det endelig ble besluttet at seriespill i PostNord-ligaen skulle begynne 

i midten av juli. Til tross for at det betydde halv serie og sluttspill. Og dermed også en 

potensielt vanskeligere vei å nå vårt mål om å kjempe om en av de to opprykksplassene. Et tak 

på 200 tilskuere hadde vært skuffende også i fjor, selv om vi endte på et tilskuersnitt under det 

vi ønsket - men at den begrensningen skulle komme akkurat i år, med profiler som Vidar 

Johnsen, Morten Gamst Pedersen, Christian Reginiussen, Håvard Nome, Mats Frede Hansen, 

Svein Ove Thomassen, Hans Norbye og Magnus Nikolaisen, for å nevne noen, var en stor 

skuffelse. Vi er overbevist om at vi hadde nådd vår målsetting om et tilskuersnitt på opp mot 

700 i hallen i år.  

Seriestarten ble spesiell. Bare dager før vi skulle spille, ble vi tvunget til å flytte fra en stengt 

Finnmarkshall og returnere til Alta Idrettspark. Velvilje fra forbund og bortelag førte til at vi 

kunne gjennomføre den første seriekampen på idrettsparken siden 2007, og 200 glade tilskuere 

kunne se et hjemmelag slå nærmeste nabo TUIL etter en debutscoring av Morten Gamst 

Pedersen. Perfekt start! Da seieren ble fulgt opp med vår aller første borteseier mot Kjelsås, ble 

forventningene skudd til værs.   

Alt i alt leverte vi en god start på sesongen, og det var ikke før i den 9. serierunden at vi gikk på 

årets første tap borte mot Hødd, etter sterke seiere mot blant andre Florø borte og Kvik Halden 

hjemme.  Bortetapet mot Hødd følges av nok et bortetap, denne gang mot suverene Fredrikstad, 

som til slutt vinner avdelingen med god margin. Vi nedsabler derimot Skeid i runden etter, og 

vinner overbevisende 3-1 mot et Skeid-lag som til slutt får den 2. plassen vi så gjerne skulle hatt. 

Og mye av grunnen til at ikke vi får den plassen legges på resultatene i kampene som fulgte. Vi 

taper borte mot et svakt Eidsvold-lag, og får går på en stygg hjemmesmell mot et pur ungt 

Vålerenga 2. Klart, vi kan ikke skylde på resultatene i de to kampene alene, men hadde vi klart 

å dra i land seier mot de to antatt svakere lagene, hadde nok situasjonen til slutt sett annerledes 
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ut.   

For, sesongen ender med skuffelse. Vi taper årets andre bortekamp på Fredrikstad stadion 

(bildet), men denne gangen i en knepen 2-1 seier til hjemmelaget i en kamp vi føler vi også 

kunne vunnet. Lyspunktet er at det er 19 år gamle Pål Even Heggelund som scorer sitt første 

Alta-mål. i det som til slutt blir vår siste kamp for i år. Divisjonsforeningen avgjør sammen med 

NFF at vi ikke behøver å spille våre siste to kamper, ettersom ingen av lagene har noe å spille 

om lengre. Hødd, som vi skulle møtt hjemme, får dermed plassen over oss, og vi ender til slutt 

på en 4. plass i avdelingen.   

Årets toppscorer blir Christian Reginiussen, som ender på 10 mål. Hans første sesong med 

tosifret antall scoringer, og mange mener 30-åringen har spilt sin aller beste sesong i Alta-

trøyen. På 2.plass finner vi Morten Gamst Pedersen, med 7 nettkjenninger.  

Alt i alt har det vært et tøft år hvor guttene har fått vist seg frem på en god måte. Vi lykkes i å 

være med å kjempe om opprykket, nesten helt til siste slutt og har lykkes i å etablere en positiv 

og morsom spillestil.  

Nå ser vi frem mot et 2021 der vi skal fortsette å gi jernet, stå for gode opplevelser og ikke minst 

bidra til å skape stolthet lengst nord!   

Vennlig hilsen,   

Vidar Johnsen  Torgeir Ekeland 

Hovedtrener  Kommunikasjonsansvarlig 
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2.3. Alta 2 / Rekrutt 2020 

We can say that 2020 did not exactly go as we imagined it due to the outbreak of the Corona 

virus and resulting restrictions. It was a year in which we experienced different stages of 

restrictions, from no training, to training in groups of max 5 players, and later on with the 

opportunity to train close to normal. However with heavy resitrictions regarding the playing of 

matches. 

The Goverment and the Norwegian Football Federation made the decision that fotball matches 

was not be played in 2020 for Div 4, which affected our Alta 2 team.  However, players younger 

then 20 years was allowed to play, and luckily our group of players are quite young so they got 

to play. Finnmark Fotballkrets organized a Finnmarksmesterskap in Karasjok for G19 where we 

competed agsinst 5 other teams, in which we finished 1st without defeat. Later in the season we 

also got to play a newly set up G19 league with the same teams, that we won without giving 

away any points. To make sure that our boys can keep progressing and develop as players, they 

need to face competitive opponents. As coaches we also want to see how the players react to 

facing strong opponents, and therefore we decided to travel twice to Tromsø. The first trip we 

faced Hamna IL, and Tromsdalen, and in the second trip we played double matches against 

Tromsø IL. We acted quite well in those matches, which gives us a lot of optimism for the 

future!  

Games in Tromsø:  

G19, Hamna IL –Alta IF  0:2    ( August ) 

G19, Tromsdalen UL –Alta IF 4:2 ( August ) 

G19, Tromsø IL –Alta IF 4:2 (October ) 

G19, Tromsø IL –Alta IF 0:4 (October ) 

Trenerteamet: 

Hovedtrener: Mate Dujilo 

Assistent: Roger Hammari 

Fysisk trener: Bård Vegard Balto 

Keepertrener: Maris Eltermanis 

Lagleder: Jøran Arnesen 

Mvh Mate Dujilo 

Hovedtrener 

Alta IF 2 Junior / Rekrutt 
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2.4. Damelaget 2020 

På grunn av begrenset spillergrunnlag i 2020 stilte ikke Alta IF med et eget damelag men ble 

innlemmet i et samarbeidslag med BUL med plan om å spille i 3.divisjon. Dette ble sett på som 

den beste løsningen for å sørge for å gi spillere hos begge klubber et kamp/treningstilbud, og 

med muligheter for hospitering opp fra samarbeidslaget i J17 og med BULs øvrige damelag.   

Som følge av koronapandemien ble det dessverre aldri noe seriespill for laget i 3.divisjon i 2020.  

Vi kan ikke undervurdere viktigheten av å ha et tilbud også i egen klubb, og med større årskull 

som nå kommer opp fra de aldersbestemte rekker har man også et større grunnlag for et 

damelagstilbud i Alta IF. Det har vært viktig for klubben å få dette på plass, og derfor har 

administrasjonen, fotballstyret og en ressursgruppe av frivillige jobbet på gjennom høsten 2020 

for å få på plass et egnet damelagstilbud i Alta IF i 2021. Vi er strålende fornøyd med å ønske 

Vidar Lillegård tilbake i gjerningen som hovedtrener for 2021-sesongen med støtte fra nevnte 

ressursgruppe.   

Trenerteamet: 

Roger Lorentsen 

Jill Bente Hammervoll   

Mvh André Drogset Dønjar 

Kontorleder og arrangementsansvarlig  

Alta IF Fotball 

 

 

 



8 

 

2.5. Barn og unge 

Alta IF Fotball - Barn og Unge har hatt følgende personer ansatt i sentrale roller sesongen 2020:  

 

Funksjon  Navn  

Kontorleder og arrangementsansvarlig  André Drogset Dønjar  

Sportslig koordinator   Aleksander Johansen   

Spillerutvikler (gutter)  Tor Eirik Nome  

Keepertrener  Maris Eltermanis   

 

  

Generelt om 2020  

Det har vært et utfordrende år også for aldersbestemt fotball i Alta IF 

med protokoller for smittevern knyttet til både trening og kamp.  

I en sesong der retningslinjer og protokoller stadig har vært i endring, har man i 

administrasjonen gjort sitt beste for å holde klubbens trenere, spillere og øvrige medlemmer 

oppdatert på de til enhver tids gjeldende krav for gjennomføring av aktivitet. 

 

Den virkelige dugnaden i 2020 er i våre øyne hvordan Alta IFs aldersbestemte trenere, 

spillere og foreldre til tross for at man ikke alltid har vært 100% enig likevel har fulgt de 

gjeldende retningslinjer, protokoller og smittevernstiltak, samtidig som man har klart å 

opprettholde en stor grad av aktivitet. Frafall av spillere som følge av aktivitetsmangel under 

pandemien har vært en stor bekymring for mange idrettslag, men vi er utrolig glade for at vi i 

Alta IF ikke har opplevd det fryktede frafallet i 2020. Dette er fortjenesten for dugnadsinnsatsen 

av alle involverte i Alta IFs aldersbestemte avdeling!  

  

Sportslig utvalg BU  

Sportslig utvalg er fortsatt en viktig brikke i å sette retning for hvor klubben skal med arbeidet i 

aldersbestemt fotball og fungerer til daglig som et rådgivende organ. De fleste i utvalget er på 

feltet daglig og kjenner på utfordringer og gleder rundt det å være trener i barne- og 

ungdomsfotballen. 

   

Ansatte trenerne  

Tor Eirik Nome har jobbet som spillerutvikler på guttesiden og vært sentral i å følge opp 

enkeltspillere og å se til at samarbeidet mellom de eldste lagene på guttesiden fungerer så godt 

som mulig. Tor Eirik gav seg i sin rolle i 2020, og det vil blir en omorganisering av 

arbeidsoppgavene i 2021.   

Maris Eltermanis jobber fortsatt som keepertrener, og jobber på samme måte som tidligere opp 

mot våre aldersbestemte lag.   

 

Ivriggruppa   

Ivriggruppa ble ikke gjennomført i 2020 pga. begrensinger ifht. kohorter som følge av 

koronapandemien.    
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FFO  

Fotballfritidsordningen er videreført og er fortsatt et veldig populært tilbud i aldersgruppa 8-10 

år. Dette er et samarbeid med BUL og er et godt tilbud for spillere på tvers av klubbene i 

Alta som vi mener det er viktig å videreføre og utvikle. Dessverre kunne vi ikke gjennomføre 

ordningen etter at koronapandemien inntraff i mars. I slutten av 2020 har man derimot sett på 

videreutvikling av konseptet til å også gjelde eldre årsklasser fra 2021. Det er fortsatt en 

utfordring å rekruttere instruktører på permanent basis.   

  

Sportslig   

Vi ble kretsmestere i klassene G19, J15 og G13.   

I seriespill hadde vi totalt 17 påmeldte lag.  

Vi har kun deltatt i fire turneringer i 2020 pga. en rekke avlysninger. Disse er FeFo-turneringen 

(Porsanger Idrettslag), Havbruksturneringen (BUL), vår egen iFinnmark Cup og Elkjøp 

adventscup (BUL).   

Vi evaluerer fortløpende hvilke turneringer vi skal være med på, både for å gi et sportslig og 

sosialt godt tilbud til våre spillere, men også for at Alta IF som flaggskip i Finnmark skal være 

representert på mange steder i Finnmark og Nord-Troms. Sportsplanen for BU, herunder 

turneringskalenderen, revideres noe for 2021 med nettopp dette i tankene.  

 

Egne turneringer 

Kivijervi Cup for de yngste skulle arrangeres i mai men måtte dessverre avlyses pga. 

koronasituasjonen.  

Heldigvis kunne vi arrangere iFinnmark Cup for de yngste i september, men med en rekke 

smittevernstiltak, bl.a. i forhold til antall personer på området, navneregistrering, forsterket 

renhold osv. G2005 og G2004 stod for gjennomføring av turneringen til inntekt for egen 

kommende turneringsdeltagelse på Gothia/Norway Cup. Til iFinnmark Cup hadde vi ti 

påmeldte lag av totalt 70 deltagende lag fra hhv Billefjord IL, Bossekop UL, IL Frea, Indrefjord 

IL, Kaiskuru IL, Kautokeino IL, Nerskogen IL, Porsanger IL og Tverrelvdalen IL. Vi fikk noe 

flere påmeldte lag fra andre kommuner i 2020 pga. avlysningen av Altaturneringen.    

 

Integreringslaget  

Integreringslaget med Tor Bjørnar Henriksen som trener og hovedansvarlig anser vi som en 

suksess hvor mange av de opprinnelige spillerne har blitt integrert i lag rundt om i Alta. Vi har i 

2020 videreført noe av aktiviteten, selv med noe begrensninger grunnet restriksjonene fra 

myndighetene ifht aktivitet for de over 20 år. Tor Bjørnar har stått for aktiviteten til laget om det 

har vært på idrettsparken, i gymsal eller utendørs løpetreninger alt etter hva som har vært tillatt 

for gruppen til enhver tid.     

 

Med vennlig hilsen, 

Aleksander Johansen   Carsten Rolland   André Drogset Dønjar 

Sportslig koordinator  Sportslig Utvalg BU   Kontorleder og arr.ansvarlig 
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2.6. Altaturneringen i fotball 

Altaturneringen i fotball skulle fra 6.-9. august 2020 igjen bli et av årets høydepunkt for barn og 

unge her i nord! Etter koronaens inntreden i samfunnet ble det derimot stadig større usikkerhet 

hvorvidt vi kunne gjennomføre turneringen eller ikke. Vi sørget for å være oppdatert på 

situasjonen kontinuerlig i forhold til planleggingen av turneringen, og forberedte oss på alle 

nødvendige tiltak for gjennomføring. I takt med smittesituasjonen ble det dessverre også stadig 

flere restriksjoner med tanke på gjennomføring av arrangement og store ansamlinger av 

personer. Men selv når alle arrangement frem til 1. august var avlyst hadde vi et håp om 

gjennomføring og at nettopp vi skulle bli den første (og eneste) større fotballturneringen som 

kunne gjennomføres denne sommeren.  

Slik skulle det dessverre heller ikke bli, da myndighetene lørdag 25.april 2020 besluttet å avlyse 

alle arrangement med over 500 deltakere frem til 1. september. Vi vurderte hvorvidt man kunne 

kjøre en alternativ gjennomføring, men med stor usikkerhet på kommende restriksjoner og krav 

til smittevern fikk man såpass store utfordringer i forhold til logistikk og gjennomføring at den 

eneste logiske beslutningen til slutt ble å avlyse.    

Altaturneringen i fotball er blant Alta IFs største inntektskilder, og viktig for opprettholdelse av 

aktivitet i klubben. Det var derfor knyttet stor usikkerhet til hvordan avlysningen ville innvirke 

på vår økonomi. Støtteordninger fra staten i form av kompensasjon for avlyste arrangement ble 

derfor veldig viktig, og en prioritert arbeidsoppgave for administrasjonen denne høsten.  

Vi er også svært takknemlige for våre samarbeidspartnere som til tross for avlysningen likevel 

har støttet oss og opprettholdt samarbeidsavtalene!  

Selv om 2020 ble et noe redusert år for aktivitet jobber vi jevnt og trutt med videreutvikling av 

turneringen, med nye konsepter og en gjennomgående profesjonalisering for å danne grunnlag 

for fremtidig vekst. Dette angår alt fra det sportslige tilbudet ifht. reglement og dommerstand, 

til forbedret mat- og serveringstilbud både på konkurransearenaer, skoler og camping. 

Vi ser frem mot et 2021 hvor vi skal gjøre alt i vår makt for å skape en ny fotballfest i Alta!  

Med vennlig hilsen 

André Drogset Dønjar 

Turneringsleder Altaturneringen i fotball 
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2.7. Markedsarbeidet 

For Alta IF Fotball ble 2020 et spesielt år etter koronaen sin ankomst i Norges land, noe som la 

sterke begrensninger på oss i forhold til det meste av fotballaktiviteter. Heldigvis viste det seg 

at de fleste av våre samarbeidspartnere stod fast ved avtalene og støttet oss selv om de ikke fikk 

det som var lovet i kontrakten. Dette er vi ekstremt glad for og det viser hvor fantastisk våre 

samarbeidspartnere er.   

I årets sesong hadde vi et sterkt lag og sterke profiler som Morten Gamst Pedersen og Hans 

Norbye. Alt lå til rette for en ekstrem eksponering og en fullsatt Finnmarkshall. Dessverre ble 

det lagt restriksjoner på antall mennesker som fikk lov å følge kampene og kun 200 personer 

som fikk lov å følge hver hjemmekamp. Det ble derfor satt en «rabattert» pris pr. billett for alle 

samarbeidskortene, selv om de var betalt gjennom samarbeidsavtalene. Dette gjorde at vi fikk 

inn noe penger pr. hjemmekamp, til tross for lave tilskuertall. Vi er svært takknemlige for å ha 

et næringsliv som bryr seg, og ser verdien av vår rolle i Altasamfunnet, både i bredde- og i 

toppfotballen.   

Framover ser vi et potensiale med å utvide våre samarbeidspakker/ konsepter. Vi ønsker å øke 

budsjettet, men vi er da avhengige av å kunne tilby noe attraktivt til nye samarbeidspartnere. 

Dette er noe som vil ha fokus på i starten av 2021. Vi vet det er større aktører som vil være med 

dersom vi har gode produkter som vil gi de synlighet på en positiv og god måte. Dette gjelder 

både lokalt og regionalt.    

Altaturneringen ble som mye annet avlyst dette året. Dette er beklagelig og svært kjedelig når 

vi vet hva turneringen betyr økonomisk og omdømmemessig for Alta IF og næringslivet i 

regionen. Vi fikk heldigvis tildelt tilskudd på en del av budsjettet. Markedsmessig er vi helt 

sikker på at Altaturneringen har et enda større potensial. Både i form av samarbeidspartnere, 

men også økt kommersialisering av tjenester det er behov for. Her kan det være muligheter som 

vi vil se nærmere på i fremtiden.  

I 2020 ble det meste av sammenkomster som sponsor cup, frokostmøter og partnertur avlyst, 

slik at vår mulighet til å drive nettverksbyggingen ble rammet. Dette er noe vi står klar til å 

komme i gang med, så snart tiltakene letter i forhold til dette.   

Til tross for det tøffe året vi har lagt bak oss, har vi kommet godt i gang med kontrakter, 

markedsarbeid og forberedelser til en ny sesong.   

Med vennlig hilsen 

Sigve Isaksen 

Markedsansvarlig Alta IF Fotball 
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2.8. Anlegg 

Viser til informasjonen som blir gitt av anleggsutvalget på årsmøtet. Om det er ønskelig 

med mer skriftlig informasjon kan dette ettersendes på forespørsel.  
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3. Innkomne saker 
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4. Økonomi 2020 

4.1. Resultatregnskap per 31.12.20 

 

 

 

Alta Idrettsforening

Resultatregnskap fotball (avd. 21,22,23 og 24)
Totalt 

Regnskap Regnskap Budsjett
  Hittil  i  år Hittil  ifjor i år 

Reklame og samarbeidsavtaler 4 094 200       3 923 507     3 854 564     

Arrangementsinntekter 2 305 849       4 644 103     5 004 900     

Tilskudd fra idrettsorg. 3 426 110       2 120 507     1 955 000     

Medlemsinntekter 328 820           808 998         803 000         

Andre inntekter 150                   -                  -                  

SUM DRIFTSINNTEKT         10 155 129     11 497 115   11 617 464   

Salgskostnader 8 093               55 125           -                  

Arrangementskostnader 1 187 890       2 055 308     2 207 000     

Spillerkjøp etc. 60 193             177 582         65 000           

SUM VAREKOSTNADER 1 256 177       2 288 015     2 272 000     

NETTO INNTEKT 8 898 953       9 209 100     9 345 464     

Personalkostnader 4 249 217       5 139 264     4 797 019     

Avskrivninger -                    -                  -                  

Anleggskostnader leie 666 254           1 016 457     1 026 395     

Eiendomskostnader 218 577           223 486         210 000         

Idrettsmateriell, maskiner og utstyr 1 069 134       637 027         509 666         

Administrasjonskostnader 159 210           150 609         96 466           

Reisekostnader 1 589 663       2 103 811     1 776 855     

Reklamekostnader 26 400             -47 076          -                  

Andre kostnader 337 579           757 763         553 000         

Tap 54 200             -                  -                  

SUM DRIFTSKOSTNAD      8 370 235       9 981 341     8 969 401     

DRIFTSRESULTAT                    528 718           -772 241       376 063         

Finansinntekter 1 189               2 264             -                  

Finanskostnader 3 515               867                 -                  

RESULTAT FØR SKATT                  526 391           -770 844       376 063         

Hittil

Resultat 
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Alta, 23.02.2021 

 

 
 

--------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 

Annie Abrahamsen Wik Jøran Arnesen   Kurt Ek  

Styreleder   Nestleder   Styremedlem 

 

--------------------------------- -------------------------------------  

Birgit Harila   Karsten Eriksen   

Styremedlem   Styremedlem  
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5. Budsjett 2021 

 

 

 

 

  

Budsjett 2021 Fotball Total

Kontonr Navn Sum budsjett 2021 Sum Budsjett 2020

3000 Samarbeidsavtaler Reklameplass (avgpl) -2 711 580,00 -2 296 768,00

3001 Samarbeidsavtaler Varer & Tjenester (Avg pl) -260 000,00 -260 000,00

3100 Samarbeidsavtaler Reklameplass (avg fri) -813 100,00 -912 796,00

3101 Samarbeidavtaler Varer og tjenester (Avg fri) -259 000,00 -225 000,00

sum avtaler/reklame -4 043 680,00 -3 694 564,00

3160 Salg/Annonseinntekter (avg fri) -200 000,00 -160 000,00

3200 Salg av varer (avg fri) -1 115 000,00 -1 127 000,00

3210 Billettsalg Kamparrangement (Agfri) -349 000,00 -375 900,00

3220 Inntektsbringenede Tiltak -3 000 000,00 -2 192 000,00

3290 Påmelding egne arr/turnering -1 630 000,00 -1 310 000,00

3410 Tilskudd fra Idrettsorganisasjoner -320 000,00 -470 000,00

3411 Tilskudd BU -544 000,00 -200 000,00

3420 Tilskudd fra det offentlige -150 000,00 -175 000,00

3450 Tilskudd gaver andre -1 274 000,00 -1 110 000,00

3910 Treningsavgifter -418 000,00 -418 000,00

3915 Egenandeler -481 250,00 -385 000,00

sum andre inntekter -9 481 250,00 -7 922 900,00

SUM INNTEKTER -13 524 930,00 -11 617 464,00

4000 Utgifter samarbeidsavtaler/Sponsoravtaler 66 000,00 0,00

4060 Utgifter annonsesalg 75 000,00 0,00

4200 Utgifter kjøp av varer for videresalg 521 000,00 589 000,00

4210 Utgifter trykking av billetter ol. 66 000,00 66 000,00

4220 Utgifter inntektsbringende tiltak 658 000,00 758 000,00

4300 Dommerutgifter 254 000,00 324 000,00

4500 Innleide fremmede tjenester 1 591 200,00 470 000,00

4990 Spillerkjøp/Spilleroverganger 50 000,00 65 000,00

sum varekostnader 3 281 200,00 2 272 000,00

5000 Lønn adm 1 457 000,00 1 099 769,76

5001 Lønn under oppgaveplikt 93 000,00 148 000,00

5003 Lønn trenere, spillerutviklere 1 334 000,00 1 166 583,00

5010 Lønn spillere 1 823 500,00 1 800 000,00

5180 BEREGNEDE FERIEPENGER 470 679,00 413 666,27

5920 Yrkesskadeforsikring 80 500,00 50 000,00

5945 Pensjoner/OTP 67 631,67 84 004,00

5990 Andre personalkostnader 90 000,00 34 995,84

sum personalkostnader 5 421 310,67 4 797 018,87

6300 Leiekostnad 417 600,00 342 000,00

6301 Halleie/baneleie 599 000,00 662 000,00

6320 Eindomskostnader 210 000,00 210 000,00

6400 Leie maskiner/utstyr/inventar 7 200,00 20 999,80

6420 Leie datasystemer 55 000,00 32 000,00

6500 Idrettsklær 490 000,00 396 666,00

6515 Idrettsutstyr/medisin/fysio 285 000,00 60 000,00

6600 Reparasjon/vedlikehold 26 666,56 29 999,68

6700 Fremmede tjenester 12 000,00 0,00

6800 Kontorhold 17 800,00 12 866,56

6860 Kurs og møteutgifter 110 000,00 13 600,00

6900 Telefon, Porto 16 800,00 40 000,00

sum driftskostnader 2 247 066,56 1 820 132,04

7100 Reiser 1 316 000,00 1288737

7140 Opphold/diett 578 000,00 488118

7300 Reklame/annonser 18 000,00 0

7400 Kontingenter/avgifter andre 15 000,00 80000

7401 Kontingenter idrettsorganisasjoner 216 200,00 204000

7405 Deltakeravgift arrangement 140 000,00 83000

7420 Gaver/premier 30 416,67 42000

7500 Forsikring 0,00 99000

7550 Garantikostnad 10 000,00 10000

7770 Bank og kortgebyrer 37 000,00 35000

sum andre kostnader 2 360 616,67 2 329 855,00

SUM KOSTNADER 13 310 193,89 11 219 005,91

Sum -214 736,11 -398 458,09
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6. Valg 

 

6.1 Valg av styre 

 

 

6.2 Valg av valgkomite 

 


