
 
 

ÅRSMELDING FOR ALLIDRETTEN 2020 
 

 
Allidretten har hatt følgende sammensetning i styret i 2019: 
  
Leder:     Anna Hamre  
Nestleder:   Ruth Breitenstein   
Kasserer:    Heidi Breen 
Arrangementsansvarlig   Gelayoul Salamelahi 
Kommunikasjonsansvarlig Oddbjørn By 
Trener idrettsskolen   Anita Kråkmo    
Styremedlem    Elin Oliversen 
Styremedlem   Ronny Fonås-Bakken 
    
 
Gruppen har avholdt: 
Årsmøte slutten av februar 
4 styremøter (to på våren og to på høsten) og ellers hatt korrespondanse på facebook. 
5 av styrets medlemmer deltok på et svært nyttig aktivitetslederkurs i november 
 
Allidrett:  Barn fra 3-5 år i følge med foreldre. 
   Oppmøte har vært i gjennomsnitt 25-30 barn per trening.  

Aktiviteten har vært på tirsdager fra 17:15 til 18:00 i vårsemesteret og fra 
17:05 til 18:00 i høstsemesteret. 

                   
Trenere har vært medlemmer av styret med assistanse fra foreldre, samt 
representanter fra klatreklubben, stisyklingsgruppa, Ski ishockeyklubb og 
danselærer Ane Christensen. 
 
Av spesielle aktiviteter kan det nevnes: 

• Skikarusell fra første tirsdag i januar og fem uker fremover 



• Nattmarsj 18. oktober 

• Besøk i Ski ishall to ganger i høstsemesteret (19. og 26. September).  

• Besøk i klatreklubben en gang per semester. 

• Dansetimer både på vår og høstsemesteret.  
 

Idrettsskolen:               Aktiviteter for barn fra 5-9 år. Våren 2019 hadde idrettsskole mange av de 
samme aktivitetene som allidretten, men fikk i tillegg være med 
stisyklingsgruppen en gang i på våren. Det har i gjennomsnitt vært 5-6 
barn på treningene, men flere når det har vært populære treninger så 
som sykling og dansing. Høsten 2019 bestemte allidrettsstyret seg for 
å ha et annet opplegg for idrettsskolen, med målsetning om å tiltrekke 
oss flere barn med et mer skreddersydd og relevant opplegg for den 
aldersgruppen. Fokuset var på friidrett/terrengløp/orientering og 
aktivitetene var planlagt utendørs hele høsten. Ved oppstart møtte 
mellom 10 og 15 barn, noe som vi anså som svært bra. Utover høsten 
sank antall oppmøtte til mellom 5 og 10. Grunnene til dette kan være 
mange; det kan for eksempel være at opplegget ikke har vært bra nok 
eller at barna heller ønsket å være inne i varmen og i lag med de 
andre barna. Uansett må opplegget vurderes på ny i begynnelsen av 
2020.  

     
Skikarusellen:  Siden vinteren var snørik fikk vi gjennomført fem runder med 

skikarusell, med mange deltagende barn. Siste gangen arrangerte vi 
løp med tidtaking, noe som var veldig populært. Alle deltakende barn 
betalte 100 kroner for deltagelse i hele skikarusellen. Barna fikk kjeks 
og varm saft hver gang, i tillegg solgte vi pølser til kroner 15 på 
avslutningen. På slutten av 2019 ble det planlagt en større satsing på 
skikarusell og skileik med en gruppe trenere som både kan bistå med 
teknisk langrennstrening samt skileik. Vi har også fått innvilget innkjøp 
av skicross utstyr til kroner 20 000.  

 
 
Sommeravslutning: Sommeravslutningen ble arrangert foran hallen hvor det ble arrangert 

orientering før det ble grilling og utdeling av saft. 
 
Idrettens dag Idrettens dag ble arrangert i august. Allidretten stilte med stand hvor vi 

promoterte aktivitetene våre og delte ut premier som har ligget i boden 
lenge. Styret merker seg at hinderløypa i hallen var populær. 

 
Nattmarsjen    Allidretten arrangerte nattmarsj torsdag 18. oktober fra kl 17:30.  
    Den ble arrangert i lysløypa hvor det ble rigget med bål og grill   
                i en lavvo i skogens nærområde.  

Hver familie betalte 150 kroner for deltagelse, samt at det ble solgt 
pølser, hamburgere og drikke ved bålet. Vi tok 40 kroner for 
hamburger, 15 for pølser og 10 kroner for drikke.  
Utdeling av   medaljer foregikk i år ved leirstedet i skogen. Deltagelsen 
var ikke så god som ønsket. Værmeldingen var veldig dårlig, noe som 
sannsynligvis har påvirket dette. Styret anbefaler en evaluering av 
nattmarsjen og hvordan den kan arrangeres før neste høst.   

 
Juleavslutning:  Juleavslutning i skolelavvoen ved grusbanen.  

Allidretten og idrettsskolen hadde felles avslutning med aking, bål i 
lavvoen og utdeling av saft og pepperkaker. Nissen kom også med 
godteposer. Vi fikk tilbakemelding på at barn og voksne syns det var 
veldig koselig og stemningsfullt å ha avslutning ute ved skogkanten. 

 
Halltimer: Allidretten er fornøyde med treningstidene, 17.00 til 18.00, på 

tirsdager. 
  
Styremedlemmer på valg:                       



Leder Anna Hamre er ferdig med sin periode seg som leder i juni 2020 (men vil gjerne fortsette som 
ansvarlig for idrettsskole og skikarusell) 
Arrangementsansvarlig Gelayoul Salamelahi slutter i juni 2020 
    

  
 
 
 
 
Allidretten Onsdag 4. februar 2020 
 
 
 
 
Anna Hamre 
Leder 



Eiendeler 31,12,19 31,12,18
Omløpsmidler

Kasse 8003 13901
Bank 1612.20.85027 42864,01 31472,97

Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER 50867,01 45373,97

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital

Egenkapital per 1/1  *) 39647,01 28578,79
Årets resultat 11220 8 907,18

Egenkapital ved årets slutt 50867,01 45373,97

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld -

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 50867,01 45373,97

*) Grunnet feil UB kasse 31.12.2019 er egenkapitalen i 2018 feil. Derfor avviker EK 01.01 
i forhold til 2018. I regnskapet for 2018 er UB kasse 7518,-

Siggerud Idrettslag - Allidretten

Spesifisert balanse



Driftsinntekter: 2019 2018
Diverse inntekter 0,00 875,00
Arrangementer 5 235,00 7 146,00
Momskompensasjon 0,00 0,00
LAM-midler 22 885,00 19 300,00
Treningsavgift 600,00 0,00
Sum driftsinntekter 28 720,00 27 321,00

Driftskostnader:
Diverse
Arrangementer 5 460,00 6 392,00
Utstyr 390,00 8 849,00
Inventar 6 750,00 0,00
Honorarer trenere 4 900,00 0,00
Premier 0,00
Div utgifter 3 188,00
Kreditorer per 31/12 0,00
Sum driftsutgifter 17 500,00 18 429,00

Finansinntekter:
Renteinntekter 22,00 15,18
Sum finansinntekter 22,00 15,18

Driftsresultat 11 220,00 8 907,18

Siggerud Idrettslag - Allidretten

Spesifisert resultatregnskap 2019



Budsjett 2020
Inntekter:
Inntekt skikarusell 0
Treningsavgift 0
Inntekt nattmarsjen 4000
Inntekt sommeravslutning 0
LAM-midler 15000
Bevilgning fra hovedstyret til skileikutsty 20000
sum 39000

Utgifter:
Utgifter skikarusell 0
Utgift nattmarsjen 4000
Utgift sommeravslutning 2500
Utgift trener 6000
Skøyter 0
Kjøpe premier 0
Riding 5000
Hundekjøring 0
Hoppetau, matter 3000
Musikkanlegg 7000
Oppgradering utstyr 2000
Innkjøp utstyrspakke skileik 20000
sum 49500

Resultat -10500

* Vi budsjetterer med underskudd fordi vi har oppsparte midler. 
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