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2. Årsberetninger Alta IF Fotball 2021 

2.1. Styrets beretning 

Styrets sammensetning 

Leder: Annie Abrahamsen Wik  

Nestleder: Jøran Arnesen  

Styremedlemmer: Carsten Rolland, Birgit Harila, Kurt Ek  

Varamedlemmer: Jill Bente Hammervoll, Ole Marius Thomassen  

 

Styrets arbeid 

Styret har i løpet av 2021 hatt 19 styremøter og behandlet 83 saker. Styrets prioriterte områder 

har vært økonomisk bærekraft, markedsarbeid, sportslig utvikling og kvalitetsarbeid. 

Styret har hatt et godt og nært samarbeid med administrasjonen. For å følge opp klubbens 

strategier, krav som kvalitetsklubb og å sikre en god sportslig framgang er det nødvendig å øke 

de sportslige og administrative ressursene. Det er derfor bestemt at det blir ansatt en sportslig 

leder i 100% stilling i 2022.  

Det nye prosjektet “Utvikling lengst Nord” har fått støtte av samfunnsløftet over tre år med 

oppstart i 2022. Prosjektet skal bidra til å øke fotballaktiviteten og kompetansen i fylket og 

prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med Finnmark fotballkrets. 

Vi har fulgt opp strategiplanen for fotball, revidert og videreutviklet sportsplaner og krav som 

må være på plass for at vi skal bli kvalitetsklubb. Det gjenstår å publisere klubbhåndboka, 

arrangere verdimøte og få flere trenere til å gjennomføre grasrottrenerkurs. 

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

representert.  

Anleggsutvikling er viktig for fotballgruppa og vi har en fast representant fra styret med i 

anleggsutvalget. Vi henviser til årsmøtet til Alta IF der status for arbeidet og videre planer 

legges fram.  

Som følge av Covid-19 pandemien har vi heller ikke i 2021 fått gjennomført alle de sportslige 

aktivitetene som planlagt. Vi har likevel opplevd et stort engasjement hos trenere, foresatte, 

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

Per 31.12.2021 endte vi opp med et økonomisk resultat vesentlig lavere enn prognose og 

budsjettkrav. Det skyldes i hovedsakelig svikt i arrangements- og sponsorinntekter. 

Vi ser fram til et nytt og aktivt år i 2022!   

 

På vegne av styret,  

Annie Abrahamsen Wik  

Styreleder 
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2.2. A-lag Herrer 

 

Sesongen 2021 ble preget av både store oppturer og store nedturer. Sesongen ble i år heller ikke 

som planlagt og utsatt seriestart til slutten av juni med fullt seriespill til midten av november. 

Med tre seriekamper i uka, mye reising og stor belastning på både spillere og støtteapparat.  En 

ny erfaring, som klubben skal lære av. Forutsigbarhet, engasjement og flere som engasjerer seg 

rundt et lag som spiller på høyt nasjonalt nivå med samme kampbelastning og enda tøffere 

reisebelastning enn divisjonen over oss trengs også i Alta IF.  

I serien så startet vi bra, hang med en god stund og maksnivået vårt i enkeltkamper var på et 

høyere nivå enn 2020 og det var godt å se. Vi har utviklet en spillestil som til tider er ambisiøs, 

men på vårt beste til underholdning for publikum - og vi er gode underholdere når vi er på vårt 

beste.  

Tynn stall og litt skader gjør oss sårbare utover høsten og det hjelper ikke at vi mot motstandere 

vi skal slå havner med 10 mann i 3 kamper på rad. Da gjør vi det oss vanskelig for oss selv og 

taper en del poeng på slutten som gjør at vi havner på utsiden av toppen. Gledelig er det at vi i 

løpet av året har hatt en del unge spillere som har fått sin debut. Og Peder Brekke, Tobias 

Norbye, Emil Winther Pedersen, Kristian Holsbø, Trym Suhr Stamnes og Tom Emaus er spillere 

som vi i årene som kommer vil høre mer av her i Alta. Spillertropp og støtteapparat har i stor 

grad vært basert på en lokal og regional forankring, 86% av spillertropp fra Nord-Norge, 

hvorav 68% er fra Finnmark og 37% er fra Alta. Støtteapparatet for herrelaget har også vært 

superlokalt de to siste sesongene med to av tre trenere fra Alta.  

Cupen var for oss gode opplevelser. Hjemmekampen mot Tromsø IL der vi vinner fullt fortjent 

etter en meget godt prestasjon - kanskje den beste prestasjonen som har vært levert i SmartDok 

Arena siden 2011? Publikum og hele Norge får se et Altalag i fri utfoldelse som banker 

storebror fra Tromsø. Vi er stolt, klubben er stolt. Det gir gode minner. Vi fikk så Bodø Glimt på 

besøk, Norges beste lag der vi på nytt leverer en god prestasjon og er et stolpeskudd fra å få 

ekstraomganger. Disse kampene sier noe om potensialet vårt. Det er høyt.  

En stor takk til trenerapparatet og sportslig koordinator som takker av for denne gang, og 

samtidig ønsker nye krefter lykke til i fortsettelsen! Mate Duilo tar steget fra hovedtrener på 

Alta 2 / Rekrutt til ny hovedtrener for A-lag Herrer fra 2022. Med seg som assistenter har han 

med seg Ole Marcus Balto (som også blir ny hovedtrener på Alta 2/Rekrutt) og Roger Hammari.  

Støtteapparat 2021:      

Hovedtrener: Vidar Johnsen     

Assistenttrenere: Kjetil Thomassen,     

Andreas Markussen  

Sportslig koordinator: Aleksander Johansen  Med vennlig hilsen, 

Oppmann: Arvid Nilsen    Vidar Johnsen  André Drogset Dønjar 

       Hovedtrener   Kontorleder og arr.ans. 



5 

 

2.3. Alta 2 / Rekrutt 2021 

Due to the situation with Covid, Div 4 in which our young team plays,  played in a single 

championship, in which we won 3rd place. Unfortunately we played  only 8 games in which we 

won 4 times, drew twice, and lost twice, with a goal difference of 27-16 

Also, our young team G19 won agsinst BUL in the qualifications for the first round of the NM 

G19 Telenor cup, in which we  unfortunately lost against Tromsø IL. 

We can say that we played definitely good football, the players have progressed, and we hope 

that next year will be better, definitely favorites to win the division. 

We also had players who played games for the first team which is very good for motivation and 

their development ( Kristian Holsbø, Emil Winther Pedersen, Peder Brekke, Tobias Norbye, 

Jørgen Hammari ) 

Top goal scorers: 

Gabriel Åkesson – 5 

Jørgen Hammari – 4 

Peder Brekke – 4 

 

Trenerteamet: 

Hovedtrener: Mate Dujilo 

Assistent: Roger Hammari 

Keepertrener: Maris Eltermanis 

Lagleder: Jøran Arnesen 

 

 

Med vennlig hilsen, 

Mate Dujilo 

Hovedtrener Alta IF 2 / Rekrutt 
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2.4. Alta IF Kvinner 2021 

Vidar Lillegård var ny hovedtrener for laget i 2021, med støtte fra ressursgruppe på jente-

/kvinnesiden.  

Vi startet optimistisk opp i januar med et lag med unge spillere, pluss nestoren Toril Ek. 

Andreas Taksgård bidro også på treningene. Varierende oppmøte, men tidvis bra. Covid 19 

rammet oss etterhvert med manglende kamptilbud og noen av de eldste ble borte fra laget. 

På plussida fikk vi Terese V. Kristensen inn som trener en periode som student. Veldig 

inspirerende. 

Mot sommeren fikk vi et tilbud på j19 og fikk noen kamper mot BUL og flere tidligere 

lagvenninner. Seriespillet i 3. div kvinner kom etter hvert i gang med så få som tre motstandere: 

Kirkenes/Bjørnevatn, Indrefjord og BUL 3. Alta endte på tredjeplass med to seire, to uavgjort og 

to tap, med en målforskjell på 31-16. Vi spilte mange jevne kamper og var noe varierende i 

kvalitet. På det beste presset vi andre lag med godt offensivt spill. Fokus har vært å spille 

utviklende fotball med fokus på ferdigheter og samhandling. Det resulterte da også i noen flotte 

mål og Runa Krempig ble toppscorer i avdelinga med 11 mål, etterfulgt av Kine Kristensen 

Emaus og Ida Manshadi Willassen på hhv fem og tre mål. 

Totalt sett har vi klart å skape et bra lag med spillere fra 99 til 2006. Alta IF har over en lengre 

periode levert spillere til BUL og Kine Emaus var den siste som gikk dit. Samtidig fikk vi godt 

betalt med et par spillere fra BUL.  

Før neste sesong ser vi at mange lag på ny blir påmeldt og Alta IF og BUL har utvidet 

samarbeidet. Alta IF produserer gode spillere i flere årskull, her er vi suverene i Alta. Det er 

spennende å følge utviklinga til lag og enkeltspillere fremover. Som avtroppende trener vil jeg 

avslutningsvis si at det har vært et ærlig å flott lag og jobbe med! Virkelig en interessant 

trenerjobb. 

Administrasjonen, fotballstyret og en ressursgruppe av frivillige har jobbet også gjennom 

høsten 2021 og på nyåret av 2022 jobbet for å avklare et best mulig damelagstilbud i Alta IF og 

Alta by i 2022. Man har endt opp med en løsning der Alta og BUL har samarbeidslag både i 2. 

div og 3.div, hvorav Alta IF administrerer sistnevnte lag. Vi er også strålende fornøyd med å 

ønske Andreas Taksgård velkommen i gjerningen som hovedtrener for 2022-sesongen.   

Vi takker Vidar for innsatsen og hans bidrag til kvinnefotballen i Alta!  

Med vennlig hilsen, 

Vidar Lillegård    André Drogset Dønjar 

Hovedtrener      Kontorleder og arrangementsansvarlig 
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2.5. Barn og unge 

 

Alta IF Fotball - Barn og Unge har hatt følgende personer ansatt i sentrale roller sesongen 2021: 

 

Generelt om 2021 

Det har vært nok et utfordrende år for aldersbestemt fotball i Alta IF, men i administrasjonen 

har man gjort sitt beste for å holde klubbens trenere, spillere og øvrige medlemmer oppdatert 

på de til enhver tids gjeldende krav for gjennomføring av aktivitet. Det har heldigvis vært mer 

aktivitet i 2021 enn i 2020, med seriespill stort sett som normalt, men hvor mange turneringer 

har falt bort.  

I 2021 som i 2020 er vi stolte over hvordan klubben med de frivillige i spissen har opprettholdt 

stor grad av aktivitet selv med noe mindre aktivitet og færre større arrangementer og 

turneringer å se frem til. Frafall av spillere som følge av aktivitetsmangel under pandemien 

vært en stor bekymring for mange idrettslag, men vi er glade for at vi i Alta IF ikke har opplevd 

et voldsomt frafall i 2021. 

Vi har likevel en del å gå på i forhold til rekruttering av barn inn i Alta IF, og man må se på 

tiltak for å flere med i barneidretten. 

 

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.  

 

Leder: Carsten Rolland 

Medlem: Jøran Arnesen 

Medlem: Vidar Kristensen 

Medlem: Tor Eirik Nome 

Medlem: Anders Abrahamsen 

Medlem: Jill Bente Hammervoll 

 

Ansatte trenerne 

Dag Andreas Balto har jobbet som trener på G17 og 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.  

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

mot våre aldersbestemte lag. 

 

 

  

Funksjon Navn 

Kontorleder og arrangementsansvarlig (100%) André Drogset Dønjar 

Sportslig koordinator (40->20%) Aleksander Johansen  

Trener G17 / Spillerutvikler (gutter) (20%) Dag Andreas Balto 

Keepertrener (20%) Maris Eltermanis  
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Ivriggruppa  

Ivriggruppa ble ikke gjennomført i 2021 pga. begrensinger ifht. kohorter som følge av 

koronapandemien. Dette har vært et tiltak for ivrige yngre spillere i klubben som ønsker å trene 

ekstra. Dette og/eller lignende tiltak er blant tingene man ønsker å få i gang igjen i 2022.  

  

FFO 

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

år. Totalt opp mot 30 deltakere. Dette har vært 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 i starten av 2021 pga. pandemien, men vi fikk 

kommet i gang igjen i november 2021. Det er fortsatt en utfordring å rekruttere instruktører på 

permanent basis, men vi er glade for at vi har fått på plass én fast instruktør i Sander Sjursen.   

 

Alta Inter  

Alta Inter med Tor Bjørnar Henriksen som trener anser vi som en suksess der mange av de 

opprinnelige spillerne har blitt integrert i lag rundt om i Alta. Høsten 2020 ble prosjektet i 

utgangspunktet avviklet slik det har vært praktisert, men man kom etter hvert i gang med noe 

aktivitet igjen i 2021. Tiltaket er et flott aktivitetstilbud i regi av Alta IF for integrering.   

Aktivitet er gjennomført 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.     

 

Sportslig  

Vi ble kretsmestere i J17 og G15.  

Vi har kun deltatt i åtte turneringer i 2021 pga. avlysninger hos de fleste andre arrangørklubber 

og/eller smittevernrestriksjoner ifht deltakelse på arrangement i andre kommuner. Som følge av 

avlysning av Piteå Summer Games jobbet man med andre alternativer som Funn Cup i Narvik, 

men dette lot seg heller ikke gjennomføre pga restriksjoner.  

 

Turneringene vi derimot har fått deltatt på er Sport 1 Cup del 1 og Sport 1 Cup del 2 (BUL), 

Kivijervi Cup (Alta IF), Sparebank 1 Nord-Norge Cup (BUL), Altaturneringen (Alta IF), 

Altaposten Cup (Alta IF), Havbruksturneringen (BUL), 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.  

I Kivijervi Cup hadde vi 78 påmeldte lag, mens i Altaposten Cup hadde vi 52 lag deriblant lag 

fra HIF/Stein, Indrefjord, Kautokeino og Porsanger. 

 

Med vennlig hilsen, 

 

Carsten Rolland   André Drogset Dønjar 

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

Altaturneringen i fotball kunne i 2021 gjennomføres igjen, men fortsatt med betydelige 

restriksjoner. Det sportslige stod i fokus, men samtidig måtte vi gjøre vesentlige tiltak for å 

unngå større oppsamlinger av folk enn strengt nødvendig. 

Sportslig gjennomføring og tilskuere 

Turneringen totalt sett var mer langvarig enn til vanlig, men av smittevernhensyn og for å ble 

den oppdelt slik at ulike klasser spilte på hver sine dager og på ulike arenaer.  På denne måten 

delte man på sett og vis opp turneringen i flere mindre enkeltstående arrangement, hvor man 

igjen kunne dele det opp i kohorter på opptil 200 personer. Det ble innført begrensning av bruk 

av spillere på tvers av lag i alle årsklasser. Dette for å ha kohortene å forholde seg til, og minske 

antall potensielle kontakter.  

Sportslig gjennomføring for spillere på 6-9 år ble en dagsturnering med en begrenset 

tidsperiode på angitt kampdag (ca 4 timer), mens spillere i klassen 10-11 år i utgangspunktet 

hadde kamper puljevis gjennom sin kampdag.  

For å kunne gjennomføre sluttspillklassene på en god måte fikk vi gjennomslag for at 

gruppespill og sluttspill kunne fordeles på hver sin dag, der lagenes gruppespill fungerte som 

én kohort og sluttspillet en annen kohort. Det ble da variasjoner på hvordan sluttspillet utfoldet 

seg avhengig av antall lag i den gitte klasse. 

Med tanke på publikum og personer foruten spillere ble det tatt utgangspunkt i én voksen per 

spiller. Begrensningen på flyt mellom kohorter var også gjeldende for foresatte/tilskuere på lag 

som spilte samme dag. Altså, foresatte/tilskuere kunne bare være del av en kohort per dag. 

Såfremt det lot seg gjøre gjaldt dette også trenere. 

Vi gjennomførte turnering i alle klasser bortsett fra J17 beklageligvis, hvor Alta IFs eget lag til 

slutt var eneste som kunne delta. Dette viser også utfordringen man har lokalt og regionalt når 

det kommer til denne årsklassen i jenteklassen.  

Til tross for usikkerhet og betydelige restriksjoner hadde vi derimot over 260 deltakende lag på 

Altaturneringen 2021. Dette er 90 færre enn i 2019, men må ses på som brukbare tall i et år der 

turneringstilbudet ellers har vært svært tynt på landsbasis og også hos våre naboland.  

Overnatting og mattilbud 

To andre aspekter av turneringen i 2021 går på overnatting og mattilbud. Når det kommer til 

overnatting hadde man også her utfordringen med både antallsbegrensinger, kohorter og felles 

kontaktflater. Her måtte man derfor tilpasse det slik at kohorter på overnattingssteder tilsvarte 

kohorter i den sportslige gjennomføringen. Vi måtte benytte oss av flere overnattingssteder (les 

skoler) enn strengt tatt nødvendig med antallet gjester ved normale tilstander. Så å si alle skoler 

i Alta ble benyttet til overnatting.  
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Når det kommer til mattilbudet så kunne man ikke legge opp til store ansamlinger av folk, så 

det tradisjonelle matteltet som samler folk på Alta Idrettspark ble fjernet for året. I stedet hadde 

man kun relativt enkle kiosker på våre arenaer med standardutvalg. Det er klart inntektstapet 

på salg av varer ble stort som en følge av disse nedskjæringene.  

Økonomisk 

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 restriksjonene ville 

påvirke vår økonomi. Støtteordninger fra staten i form av kompensasjon for delvis 

gjennomførte eller avlyste arrangement ble derfor veldig viktig, og en prioritert arbeidsoppgave 

for administrasjonen denne høsten. Men til tross for en flott og viktig støtteordning fra staten, 

veier ikke det opp 100% det inntektstapet man har hatt.  

Vi er svært takknemlige for våre samarbeidspartnere som til tross for en noe redusert 

gjennomføring likevel har støttet oss og opprettholdt samarbeidsavtalene sine!  

Selv om 2021 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. Nå er 

Alta IF i gang med en prosess med å få på plass en egen tilegnet ressurs som skal jobbe med 

Altaturneringene og dermed bygge på synergieffekten av de to Altaturneringene i hhv håndball 

og fotball for videre utvikling.  

Vi ser frem mot et 2022 hvor vi skal legge til rette for flotte øyeblikk på fotballbanen og 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 2021 enda 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 igjen 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 viser hvor fantastisk våre 

samarbeidspartnere er.  

Nye konsepter/ produkt ble annonsert i 2021. Før første gang i historien solgte vi arenanavnet 

ved våre hjemmekamper. Nytt navn ble SmartDok Arena. Et annet nytt konsept/ produkt var 

store seil på 22m2 på kortsidene i SmartDok Arena. Seilene ble solgt i lag med en videosnutt for 

hver bedrift som ble med. Dette ble godt mottatt. Det siste konseptet vi fikk tilslag på var 

«Utvikling Lengst Nord» Sparebanken 1 Nord- Norge gikk inn med 1,5 million fordelt over tre 

år.    

Det var store forventinger foran årets sesong med sterke profiler som Morten Gamst Pedersen 

og Hans Norbye. I tillegg var det store forhåninger til Omar Fonstad el Ghauti.  Alt lå til rette 

for en ekstrem eksponering og en fullsatt SmartDok Arena. Restriksjonene på antall mennesker 

som fikk lov å følge kampene fortsatte i 2021, og kun 200 personer fikk lov å følge hver 

hjemmekamp. Ordningen med «rabattert» pris pr. billett for alle samarbeidskortene måtte vi 

fortsatte med, 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 2022. 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 fikk vi heldigvis gjennomført selv om det var en sterkt redusert turnering. 

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 2021 ble det meste av sammenkomster som sponsor cup, frokostmøter og partnertur enten 

avlyst eller annonsert på kort sikt, slik at vår mulighet til å drive nettverksbyggingen ble 

redusert. Heldigvis fikk vi bla gjennomført en fin inspirasjonsdag “Hvordan sammen skape 

stolthet lengst nord” for våre samarbeidspartnere i juli, noen lunsjmøter og en flott partnertur 
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til Bodø/Glimt i november. Vi står klar til å komme i gang med flere arrangementer i 2022, 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 

Det jobbes med videreutvikling av Altaparken. Viser til informasjonen som blir gitt av 

anleggsutvalget på årsmøtet.   
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3. Innkomne saker 
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4. Økonomi 2021 

4.1. Resultatregnskap per 31.12.21 

 

 
 

 

 

 

 

 

Alta Idrettsforening

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

Regnskap Regnskap Budsjett
  Hittil i år Hittil ifjor i år 

Reklame og samarbeidsavtaler 4 658 815       4 094 200     4 748 680       

Arrangementsinntekter 3 785 161       2 305 849     6 043 339       

Tilskudd fra idrettsorg. 2 595 990       3 426 110     2 288 000       

Medlemsinntekter 503 967          328 820        899 250          

Andre inntekter 190                  150                -                   

SUM DRIFTSINNTEKT         11 544 123     10 155 129   13 979 269     

Salgskostnader 109 402          8 093             141 000          

Arrangementskostnader 1 942 186       1 187 890     2 990 200       

Spillerkjøp etc. 10 500            60 193          50 000            

SUM VAREKOSTNADER 2 062 088       1 256 177     3 181 200       

NETTO INNTEKT 9 482 036       8 898 953     10 798 069     

Personalkostnader 5 549 983       4 249 217     5 422 669       

Avskrivninger -                   -                 -                   

Anleggskostnader leie 1 098 381       666 254        1 016 600       

Eiendomskostnader 88 131            218 577        210 000          

Idrettsmateriell, maskiner og utstyr 936 385          1 069 134     837 200          

Administrasjonskostnader 197 646          159 210        183 267          

Reisekostnader 1 774 203       1 589 663     1 894 000       

Reklamekostnader 99 733            26 400          18 000            

Andre kostnader 406 284          337 579        448 617          

Tap -52 625           54 200          -                   

SUM DRIFTSKOSTNAD      10 098 121     8 370 235     10 030 352     

DRIFTSRESULTAT                    -616 086         528 718        767 717          

Finansinntekter 1 006               1 189             -                   

Finanskostnader 6 646               3 515             -                   

RESULTAT FØR SKATT                  -621 725         526 391        767 717          

31.12.21

Hittil

Resultat 
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Alta, 28.02.2022 

 

 
 

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

Annie Abrahamsen Wik Jøran Arnesen   Kurt Ek  

Styreleder   Nestleder   Styremedlem 

 

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

Birgit Harila   Carsten Rolland   

Styremedlem   Styremedlem  
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5. Budsjett 2022 

 

 

 

  

Budsjett 2022 Fotball Total
Kontonr Navn Sum budsjett 2022 Sum budsjett 2021

3000 Samarbeidsavtaler Reklameplass (avgpl) -3 744 633,40 3 216 580,00-                          

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

3100 Samarbeidsavtaler Reklameplass (avg fri) -1 225 100,00 813 100,00-                             

3101 Samarbeidavtaler Varer og tjenester (Avg fri) -84 000,00 259 000,00-                             

sum avtaler/reklame -5 313 733,40 4 548 680,00-                          

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

3200 Salg av varer (avg fri) -915 000,00 1 115 000,00-                          

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

3220 Inntektsbringenede Tiltak -2 909 000,00 2 949 339,00-                          

3290 Påmelding egne arr/turnering -1 300 000,00 1 630 000,00-                          

3410 Tilskudd fra Idrettsorganisasjoner -408 000,00 320 000,00-                             

3411 Tilskudd BU -100 000,00 544 000,00-                             

3420 Tilskudd fra det offentlige -135 000,00 150 000,00-                             

3450 Tilskudd gaver andre -774 000,00 1 274 000,00-                          

3910 Treningsavgifter -367 000,00 418 000,00-                             

3915 Egenandeler -571 250,00 481 250,00-                             

sum andre inntekter -8 028 250,00 9 430 589,00-                          

SUM INNTEKTER -13 341 983,40 13 979 269,00-                        

4000 Utgifter samarbeidsavtaler/Sponsoravtaler 169 000,00 66 000,00                                

4060 Utgifter annonsesalg 75 000,00 75 000,00                                

4200 Utgifter kjøp av varer for videresalg 536 000,00 521 000,00                             

4210 Utgifter trykking av billetter ol. 61 000,00 66 000,00                                

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

4300 Dommerutgifter 254 000,00 254 000,00                             

4500 Innleide fremmede tjenester 859 200,00 1 491 000,00                          

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

sum varekostnader 2 662 200,00 3 181 000,00                          

5000 Lønn adm 1 531 788,27 1 457 000,00                          

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

5003 Lønn trenere, spillerutviklere 1 062 857,14 1 334 000,00                          

5010 Lønn spillere 1 612 600,00 1 823 500,00                          

5180 BEREGNEDE FERIEPENGER 429 139,03 470 679,00                             

5900 Gaver til ansatte 5 000,00 5 000,00                                  

5920 Yrkesskadeforsikring 80 500,00 80 500,00                                

5945 Pensjoner/OTP 66 854,70 68 990,00                                

5990 Andre personalkostnader 90 000,00 90 000,00                                

sum personalkostnader 4 971 739,14 5 422 669,00                          

6300 Leiekostnad 417 600,00 417 600,00                             

6301 Halleie/baneleie 723 000,00 599 000,00                             

6320 Eindomskostnader 210 000,00 210 000,00                             

6400 Leie maskiner/utstyr/inventar 7 200,00 7 200,00                                  

6420 Leie datasystemer 55 000,00 55 000,00                                

6500 Idrettsklær 490 000,00 490 000,00                             

6515 Idrettsutstyr/medisin/fysio 355 000,00 285 000,00                             

6600 Reparasjon/vedlikehold 26 666,56 26 667,00                                

6700 Fremmede tjenester 12 000,00 12 000,00                                

6800 Kontorhold 17 800,00 17 800,00                                

6860 Kurs og møteutgifter 185 000,00 110 000,00                             

6900 Telefon, Porto 16 800,00 16 800,00                                

sum driftskostnader 2 516 066,56 2 247 067,00                          

7100 Reiser 1 476 000,00 1 316 000,00                          

7140 Opphold/diett 574 000,00 578 000,00                             

7300 Reklame/annonser 18 000,00 18 000,00                                

7400 Kontingenter/avgifter andre 15 000,00 15 000,00                                

7401 Kontingenter idrettsorganisasjoner 216 200,00 216 200,00                             

7405 Deltakeravgift arrangement 140 000,00 140 000,00                             

7420 Gaver/premier 30 416,67 30 417,00                                

7550 Garantikostnad 10 000,00 10 000,00                                

7770 Bank og kortgebyrer 37 000,00 37 000,00                                

sum andre kostnader 2 516 616,67 2 360 617,00                          

SUM KOSTNADER 12 666 622,37 13 211 353,00                        

Sum -675 361,03 -767 717,00
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6. Valg 

 

6.1 Valg av styre 

 

 

6.2 Valg av valgkomite 

 


