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Sjetne IL 

Styrets sammensetning 

Leder: Elin Vaagan 

Nestleder: Trine Naalsund Andreassen 

Stian Eide - Hovedkasserer 

Hanne Mari Sæther- Sekretær 

Tanja Beate Sandø- Medlemsansvarlig 

Silje Krogstad - Webansvarlig 

Bjørn Vidar Faaren- ansvar for bygg og anlegg 

Inge Kappel – Leder fotballavdelingen 

Wenche Helgemo- Leder håndballavdeligen 

Kristine Engan Ræder- Leder Innebandyavdelingen 

John Arne Skolbekken- Leder allsidig barneidrett (ABI) 

Ragnar Melhus- Leder Skiavdelingen 

Odd Rustad- Leder Trim og Friidrett 

Valgkomité: Tonje Bye og Marte Martiniussen 

 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 13 styremøter siden forrige årsmøte. 

Spesielle oppgaver 

Arbeidet med å gjennomføre og fullføre byggingen av Sjetnehallen har tatt 

mesteparten av styrets tid i året som har vært. Det har også vært et arbeidsomt år 

med ansettelse av vår første heltid stilling daglig leder. Espen Refsnes tiltrådte 

stillingen 1. november, og styret er svært fornøyd med ansettelsen. Vi har rett mann 

på plass for Sjetne IL! 
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Byggekomiteen: Svein W Danielsen, Tore Kvande, Ragnar Hansen, Bjørn Vidar 
Faaren og Jan Ove Tvervåg har i hele 2018 jobbet iherdig med prosjektet 
Sjetnehallen. Det har blitt lagt ned utallige dugnadstimer fra alle involverte, og vi i 
Sjetne IL ønsker å takke alle i byggekomiteen for fremdragende innsats de siste to 
årene. Uten dere hadde ikke «storstua» stått på plass! 
 
Sjetnehallen: 
 
Den 1. november overtok Sjetne IL hallen fra Entreprenør Consto. Det ble to 
hektiske måneder i November og Desember med klargjøring av hallen til offisiell 
åpning 3. januar 2019. Vi fikk fint besøk av ordfører Rita Ottervik som åpnet hallen. 
Alt har gått etter planen, og vi har hatt en god åpningsperiode i vår nye hall 
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Styret har også jobbet iherdig i samarbeid med klubbutvikler fra Norges 

Idrettsforbund i arbeidet med å strukturere og organisere idrettslaget. Dette arbeidet 

skal kulminere i en klubbhåndbok som vil gjøre arbeidet med å lede idrettslaget 

videre lettere i alle tillitsverv. Denne klubbhåndboken vil også hjelpe våre 

medlemmer med å finne god og korrekt informasjon på en plass 

Hovedfokus for kommende år: 

• Skape god og trygg drift av Sjetnehallen 

• Implementere og skape gode rutiner for daglig leder 

• Sluttføre arbeidet med klubbhåndbok og strukturering/organisering av 

idrettslaget 

Økonomi: 

Sjetne Idrettslag har en sunn og god økonomi i alle avdelinger. Vi har penger på 

«bok» og god likviditet. Sjetnehallen er inne i sitt første fulle regnskapsår, og det ser 

positivt ut. Når det gjelder byggingen av idrettshallen kom vi godt under budsjett, og 

vi hadde ingen kostnadsprekker. Alle budsjett og regnskap ligger vedlagt. 
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Sportslige prestasjoner: 

Som dere kan se av avdelingenes beretninger er det gode sportslige prestasjoner i 

idrettslaget vårt, og jeg synes vi kan være stolte over den flotte 

breddeidrettsklubben vi er en del av. Jeg har dog lyst å fremheve noen prestasjoner 

fra året som har gått: 

Jan Schmid:  

GULL- 4x5 km lagkonkurranse VM Seefeld 2019 

SØLV- Lagsprint 

SØLV- HS 130/10 km individuell 

 

 

Sjetnemarka 18.03.19 

Av leder: Elin Vaagan 
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Sjetne fotball 
 

Styret 

Leder: Inge Kappel  

Nestleder: Jørn Engvik  

Kasserer: Siv Ingebrigtsvoll / Anne Grethe Leirmo. Stian Eide har i løpet av året 

overtatt økonomien. Vi jobber med å finne egen kasserer. 

Styremedlem: Henning Olstad  

 

Sportslig utvalg 
 
Leder: Vilde Oddvik 

Treneransvarlig: Bjørnar Govasmark  

Spilleransvarlig: jenter: Bjørn-Are Lyngstad 

Spilleransvarlig: gutter: Joel Solem 

Baneansvarlig: Bjørn Vidar Faaren  

Dommeransvarlig: Ingri Kappel Kirkbakk  
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Medlemmer 

Årskull Antall spillere Lagstype 

J-11 18 2 x 7’er 

G-11 17 2 x 7’er 

J-12 8  1 x 7’er 

G-12 25 9’er og 7’er 

J-13 14 9’er og 7’er 

G-13 19 9’er og 7’er 

J-14 12 1 x 9’er 

G-14  11’er og 7’er 

G-16 

(02+03) 
27 11’er og 7’er 

Senior 20 11’er 

 

Alle lagene gjennomførte sesongen som påmeldt – noe som indikerte at det ble 

gjort en god jobb i forkant av påmeldingen. Både i forhold til antall spillere, 

hospitering, gode treningshverdager og totalbelastningen på de enkelte spillere. 

 

Møter 

I sesongen har det vært 7 styremøter og 4 møter i sportslig utvalg. 
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Arrangement 

Vi arrangerte i år Sigdal Cup for 25. gang. Denne ble også i år en stor suksess med 

85 lag, i alderen 8-13 år. Våre egne jentedommere dømte gjennom hele cupen og 

gjorde en storartet jobb. 

Vi arrangerte Sjetne TINE fotballskole i august for 85 barn i alderen 9-13 år.  Det er 

første år at Magnus Hegrem og Ingri Kappel Kirkbakk var ansvarlig. Sjetne TINE 

Fotballskole ble kåret til årets TINE fotballskole i Trøndelag. 

Anlegg 

Bygging av Sjetnehallen medførte at et hjørne av Sjetne kunstgress har vært 

anleggsområde. Takket være god planlegging, og mye bruk av Okstad kunstgress, 

har trenings- og kampkabalen fungert godt.  Alle 11’erkampene har vært spilt på 

TOBB Arena Sør. 

 

Høydepunkter 

Vi har fått et sportslig utvalg som er synlig og tar tak i arbeidsoppgavene sine med 

Vilde Oddvik som ny leder.  

Vi rekvalifiserte oss som kvallitetsklubb for 3. gang. 

Helle Reiten var assistentdommer under NM finalen J19.  

Alle påmeldte lag gjennomførte sine seriekamper, OBOS-kamper og mange cuper. 

Flott innsats av alle. J-13 vant sin pulje i høstsesongen. 

Vi gleder oss over at Sjetnehallen er ferdig og ser frem til å ta den i bruk.  

Vi ble tildelt Årets Tine fotballskole i Trøndelag med begrunnelsen: Halvparten av 
deltakerne var jenter, mange kvinnelige instruktører, keepertrening hver dag og sunt 
kosthold.  
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Økonomisammendrag fotball 
 

Sjetne Fotball har sunn økonomi. Vinterstid har vi leid treningstid til alle som 

ønsket det på Heimdal Kunstgress, Tiller VG og Cageball på Rosten.  

God dugnadsinnsats i 2018 og meget god inndekning på treningsavgift, gjør at vi 

også i år får et greit overskudd. Dette bokføres fremtidig banefond.   

Foran oss er arbeidet med å rehabilitere Sjetne kunstgress, hvor vi har et sterkt 

ønske om utvidelse av banen. Situasjonen fremover krever at økonomiarbeidet i 

fotballavdelingen forbedres ytterligere. Utstyrsavtalen hjelper oss godt, men all 

grunn til å merke seg at dette gjelder kun Adidasutstyr. 

 

Et sponsorutvalg jobbet frem gode rutiner som gjør det mulig for alle lag og 

enkeltstående Sjetne-sjeler å selge inn gode sponsor avtaler til næringslivet på 

flere forskjellige nivåer. Dette arbeidet ble ferdig i 2015. Dette har vi dessverre 

ikke klart å følge opp ei heller i 2018. Vi håper å få med oss 2-3 personer som 

kan gi oss et betydelig løft på inntektssiden.   

 



S. 09 
 

Sjetne Innebandy 
   

 

Sjetne Innebandy 

Styret 

Styret har i 2018 bestått av følgende personer: 

Leder Kristine Engan Ræder 

Nestleder Hege Tevik Bjøru 

Økonomiansvarlig Knut Helge Iversen 

Rekrutteringsansvarlig (ABI-kontakt) Øyvind Skaldebø 

Sponsor – og utstyrsansvarlig Ragnar Hansen 

Arrangementsansvarlig Kirsti Berge Øyangen 

Sportslig leder 
Christian Refsnes  

  (Espen Refsnes tom oktober 2018) 

Medlemmer* 

Lag = 11 Antall spillere = 140 

2007/08 14 

2005 13 

2004 14 

2001 19 

1.divisjon herrer 13 

2. divisjon herrer 14 

3.divisjon herrer 8 

Løkkebandy herrer 12 

1.divisjon damer 11 

Trønderserien damer 9 

Sunday League damer 13 

*I tillegg deltok 50 barn på innebandyskole fra 1. – 4. trinn. 
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10 av våre medlemmer har dommerutdanning, og dømmer jevnlig kamper. Pr i dag 

har vi flere dommere enn det som er kravet i forhold til antall påmeldte lag i junior – 

og seniorspill. 

Møter 

Styret har avholdt 5 styremøter i løpet av 2018 med fokus på drift og videre utvikling 

av avdelingen. Styret kommuniserer i tillegg jevnlig på sin styresite på facebook 

igjennom året. Tradisjonen tro inviterte vi av – og påtroppende styremedlemmer 

med følge på sommerfest i juni. 

Arrangement 

Sjetne Innebandy har arrangert 2 minirunder og innebandyskole for barn født 2009 

– 2012. Vi arrangerer også hjemmekamper hvor de aller fleste lag varter opp med 

kiosksalg og musikk. I 2018 arrangerte vi ingen Sjetne Panthers Cup da vi ønsket å 

vente til vi fikk egen hall med arrangementet. 

Høydepunkter 

I 2018 deltok 2001-laget på NM i Fredrikstad og var på høyde med de beste. Tre av 

Sjetne sine utøvere ble plukket ut til juniorlandslagssamlinger etter uttaket i Midt-

Norge. En av spillerne kom igjennom siste nåløye og skal delta på Polish-cup og 

VM i 2019.  
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Økonomisammendrag innebandy 
Treningavgiftene ble økt noe i 2018, spesielt for seniorlagene da spill i 1.divisjon ga 

økte avgifter for seriespill og høyere dommerutgifter. Driftsøkonomien er god, selv 

om det pr 31.12.18 kun var ca. 5.000 på driftskontoen. Dette skyldes at 

treningsavgifter ikke var overført fra Sjetne IL.  

De største utgiftene er påmeldingsavgifter til serie og dommerutgifter til 

hjemmekamper. Utover treningsavgiftene er det innebandyskole på høsten som gir 

den største inntekten. Treningskontingenten sendes ut i midten av oktober med 

betalingsfrist innen månedens utløp.  

Før åpning av Sjetnehallen i 2019 er det gjort avtale med flere nye støttespillere 

som vil gi oss faste inntekter mot vantreklame. Samlet har Sjetne Innebandy ca. 

100.000 på konto ved årsskiftet.  

Lagene får sine inntekter i hovedsak fra kiosksalg på hjemmekamper og minirunde-

arrangement. Lagene bruker sine inntekter til reisecuper i Sverige og Tjekkia samt 

NM-sluttspill. 
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Sjetne Håndball 

Styret 

Styret har bestått av følgende: 

  

Wenche Helgemo  Leder                          

Elisabet Sætern  Nestleder 

Hege Krogstad            Kasserer                       

Geir A. Skjærvold        Materialforvalter 

Else Marie Svinsås      Trenerkontingenter                  

Ingvild Storeheier        Styremedlem 

Trine N.Andreassen    Styremedlem               

Kristian Wærnes          Styremedlem   

Tone K.G. Skibevaag            Styremedlem               

Grethe M. Haugen                 Styremedlem    

 

Vi er i startfasen på å få til en annen sammensetning i styret. Vi trenger folk til å ta 

del i et sportslig utvalg, og noen til å sitte i styret. Sittende styret har pr. i dag ikke 

klare nok roller, og en endring i dette vil være nødvendig for neste års sesong. 

Styrets leder vil fortsette 1 år til. Hege Krogstad fortsetter også som kasserer og 

Geir Skjærvold som materialforvalter. Øvrige roller i styret er pr. dags dato ikke 

kartlagt og bestemt. 

Sjetne har klart å stille med et J16 lag i Sjetne i sesongen 18/19. Utfordringen til 

neste sesong vil være å få på plass en god nok avtale med en samarbeidsklubb, 

slik at vi ivaretar både de som vil mye med håndball og de som ønsker å spille for at 

det er gøy. J15 må også til neste sesong bestemme seg for om de skal stille som 

Sjetne eller Nidelv, da de ønsker å spille i Bring. Et sammensatt lag vil dermed ikke 

være mulig for denne årsklassen. G14 har i år også et sammensatt lag med Tiller. 

Sjetne håper på at denne avtalen også kan fortsettes til neste år, slik at vi beholder 

så mange klubber som mulig. 



S. 13 
 

Sjetne Håndball 
   

 

For 2019/2020 vil det viktigste være å få på plass et styre som sammen kan jobbe 

mot felles mål i Sjetne Håndball. Her må vi ha klare roller inn i styret/sportslig utvalg, 

og starte arbeidet med rekrutteringen av de yngste på en bedre måte enn hva vi har 

gjort i dag. Men ny hall fra januar 2019 vil dette være enklere i form av 

håndballskoler, temakvelder osv. 

  

Medlemmer 

Sjetne Håndball har pr. januar 2019 140 aktive utøvere, en liten nedgang fra i fjor.   

Sesongen 18/19 hadde vi påmeldt: 
·         1 lag i Damer 4 divisjon 
·         2 lag i J16 samt kvalifisert J16 til den nasjonale serien Bring 
·         1 lag i J15 (sammensatt med Nidelv) 
·         1 lag i J14 
·         1 lag i J13 (sammensatt med Kolstad) 
·         2 lag i J12 
·         1 lag i J11 
·         1 lag i J10 
·         1 lag i G14 (sammensatt med Tiller) 
·         2 lag i G13 
·         2 lag i G12 
·         2 lag i G11 
 

Flere av årskullene sliter litt med for få spillere, så vi er nødt til å se på alternative 

løsninger for å klare å beholde lagene i klubben. For sesongen 18/19 mistet vi også 

vårt eldste guttelag som hadde slitt i mange år med for få spillere. Det samme er 

også for andre klubber, slik at vi prøver å ivareta håndballen slik at vi kan stille med 

flest mulig klubber i seriespill. For sesongen 18/19 så har vi hatt avtale om 

sammensatte lag for J03 med Nidelv, Kolstad for J05 og Tiller for G04. I tillegg har 

vi hatt en partner/prestasjonsavtale med Nidelv, slik at J02 har hatt mulighet å bruke 

spillere fra J03 som står i Nidelv opp på J02. 

Vi har hatt 2 dommere denne sesongen: Monica og Pål Erik Stolpnes. I tillegg har vi 

noen J02 spillere som har tatt barnekamplederkurs, men som vi mangler å få på 

dommertrinn 1 kurs. Vi har fått ny dommerkontakt på plass, Trine Åsmul, som følger 

opp de yngste dommerne. Vi har ennå et stort behov for dommere. 
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Møter 

Det er avholdt 3 styremøter i 2018. 

Arrangement 

Kretsen har hatt uttak til talentsamlinger for 03 og 02 årgangen i juni. Her stilte vi 

med 1 fra J03 samt at spillere fra både J02 og G02 var tatt ut. Vi har i år hatt spillere 

som har vært uttatt til talentsamlinger, fylkessamlinger og regionalt landslagsmiljø 

(RLM) for de eldste spillerne våre. Emilie Romul ble tatt ut på landslagssamling i 

mai 2018, men ble på denne samlingen skadet. Samme spiller var også tatt ut på 

Bylagsturnering for J15 i Region Nord. På guttesiden ble Erik Martin Kallestad tatt ut på 

Bylagsturneringen for G15. Senere det året meldte han overgang til CSK. 

Høydepunkter 

Høydepunktet for håndball i denne sesongen er at vi har klart å melde på 2 lag for 

J16. Det er det flere tiår siden vi hadde lag i denne årsklassen. Dette laget meldte 

seg også opp til kvalifisering i den nasjonale serien Bring, og klarte dette.  
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Økonomisammendrag håndball 
Heimdalshallen ble leid før sommerferien med 2 timer pr. uke og Nidelvhallen har vi 

leid i 2 timer pr. uke etter sommerferien. Vi har fremdeles ikke pålagt noen felles 

inntektsbringende dugnader inn i Sjetne Håndball, men har valgt at lagene skaffer 

tilveie disse dugnadene selv. 

Håndballavdelingen har fremdeles en sunn økonomi. Vi drifter håndballavdelingen 

ut fra at vi skal holde kostnadene på et lavest mulig nivå, slik at treningsavgiftene 

ennå kan forbli lave. For sesongen 18/19 har vi øket litt ift at utgiftene fra regionen 

også øker. Vi blir bl.a. illagt tilleggskostnader fra kretsen som er ganske høye pga. 

manglende dommere. Dommerutgifter er en høy kostnad for håndballavdelingen. 
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Sjetne Ski 
 

Styret 

Leder Ragnar Aune Melhus 

Nestleder Per Erling Myhre 

Kasserer Elisabeth Asla Melhus 

Styremedlem Hopp og kombinert Rudolf Schmid 

Styremedlem Anlegg Morten Jensen 

Styremedlem Sander Island 

 

Medlemmer 

Fast treningsgruppe på 10-12 unger 

 

Møter 

2 styremøter samt sesongavslutning for barn og trenere på Peppes Heimdal. 

 

Arrangement 

Poengrenn, Telenorkarusell og skisamling 

 

Høydepunkter 

Veldig god deltakelse på Telenorkarusell og poengrenn. Rekord med 260 deltakere 

på det første rennet. 

Sølvmedalje til Jan Schmid i lagkonkurransen i kombinert i OL. 
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Økonomisammendrag Ski 
God økonomi. Har satt av 400.000 til fremtidige kostnader på Hallsteinjordet i 

forbindelse med utbyggingen. 
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Sjetne Trim og Friidrett 
 

Styret 

Styret har frem til 31.12.2018 bestått av: 

Leder:    Odd Rustad   

Nestleder:   Siri Kvande 

Kasserer:  Tore Kvande 

Styremedlem  Janne Sandrød          aktivitetsleder friidrett 

Styremedlem  Britt Ida Wilhelmsen aktivitetsleder volleyball 

Styremedlem  Berit Martinussen aktivitetsleder young girls dametrim 

 

Medlemmer 

Ved årsskiftet hadde vi 55 registrert som aktive i trim & friidrettsgruppa. Utøvere 

som kun har deltatt på 1-3 stafetter eller mosjonsløp, er ikke regnet med. Vi ser at 

mange av våre aktive ikke er medlemmer i Sjetne IL, og må i 2019 gjøre en innsats 

for at alle som deltar på våre aktiviteter skal melde seg inn som medlemmer. 

 

Møter 

Vi har gjennomført to styremøter, men utallige planleggingsmøter mellom leder og 

nestleder gjennom året. 

 

Arrangement 

Vi har i god stil gjennomført vår egen lille løpskarusell med 4 løpskvelder og ulike 

løypetraseer. To nye løypetraseer ble utprøvd i år, med gode tilbakemeldinger. Til 

sammen deltok 67 unge og eldre løpere på de 4 løpskveldene. 
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Høydepunkter 

Friidrett 

Pga byggearbeid med idrettshall har det bare vært mulig å bruke 40 m av 

løpebanen. Vi har derfor ikke gitt tilbud om friidrettstreninger eller arrangert stevner 

på banen. Selv uten treningstilbud så har Sjetne IL satt vår burgunder røde farge på 

mange stafetter i fylket i år. Godt humør, samhold og stor løpeglede har gitt mange 

barn og foreldre en positiv innfallsvinkel til friidrett og løping.  

• Olavsstafetten på Øya 1. mai. Vi stilte med utrolige 14 lag a 5 løpere, i 

klassene 8-9 år, 10-12 år og 13-14 år. Totalt 65 Sjetneløpere deltok.  Mange 

overrasket nok både seg selv og foreldre med sterkere løpsform enn antatt.  

• Dalgårdstafetten 6. juni, hvor vi stilte med 9 lag i klassene 8-9 år, 10-12 år 

og 13-14 år. 

• St. Olofsloppet. Sjetnes lag i mosjonsklassen ble nr 79, med sluttida 

26.45.25. Stor fremgang fra fjoråret! 30-40 Sjetnemarkinger deltok med 

minst 1 etappe, samt hjelpeoppgaver med vannforsyning og transport. 

Loppet er et supert miljøtiltak og flere familier er godt representert med både 

mor, far og barn på ulike etapper! 

 

Løpere fra Sjetne IL har deltatt på: vinterkarusellen, 3vannsløpet, Utleiraløpet, 

Kvilhaugen opp, Tordenskjoldsløpet, Nekjåskarven rundt, Trondheim maraton og 

Oslo maraton. 

Volleyball 

Volleyballdamer har gjennom året trent i gymsalen på Okstad skole hver 

onsdagskveld. Volleyballgruppa består av 9-12 damer som relativt fast møter opp 

for å trimme og trene volleyball. De har ingen fast trener, men alle tar ansvar for 

utbytterike treningskvelder, hvor ferdighetsnivået økes litt for hvert år som går. Her 

er det fritt frem å møte opp på treninger. Det gledes til å starte opp med volleyball i 

Sjetnehallen neste år.  
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Young girls 

Sjetne young girls ble startet i 1988, som et folkehelsetilbud for damer som hadde 

aktive barn med i idretten, men som nå ønsket seg et eget treningstilbud. 

Treningsgruppa har bestått av 25 aktive damer, samt 8 som har en liten pause. 

Alderssammensetningen går fra 82 år og ned til drøyt 40 år. 

Ansvarlig trener/instruktør for young girls har de siste årene vært Iselin Haaland. 

Hun avsluttet sitt engasjementet sommeren 2018. Ny instruktør er Vanessa Vidal 

Trane. Treningen har foregått i Sjetne Bydelshus.  

 

Zumba 

Rundt 30 damer har i vår og høstsesongen hatt ukentlig tilbud om Zumba i Sjetne 

bydelshus. Instruktør har vært Ane Strømman.  Alderssammensetningen har vært 

fra 30-80 år, og det går supert å trene sammen selv om mange år skiller i alder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S. 21 
 

Økonomisammendrag Trim og Friidrett 
   

 

Økonomisammendrag Trim og Friidrett 
Trim er en rimelig aktivitet å drive på med og det har ikke vært mange bilagsføringer 

i 2018. Største utgiftspost har vært St. Olofsloppet, og startkontingent på stafetter. 

Saldo i bank ved årsskiftet var på drøyt 107.000. 

Pr. 15.02.19 har styret i trim & friidrettsgruppa enda ikke mottatt regnskapsrapport 

for 2018. 
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Sjetne ABI 
 

Styret 

Styret har i 2018 bestått av følgende personer: 

Leder John-Arne Skolbekken 

Nestleder Anita Skylstad 

Kasserer Kristine Brevik 

Utstyrsansvarlig Ørjan Strømme 

Fotballkontakt Stig Trekkvold 

Håndballkontakt Ubesatt 

Innebandykontakt Bartosz Gajda 

Ski- og friidrettskontakt Elisabeth Asla Melhus 

 

Medlemmer 

Ved årsskiftet 2018/19 er det registrert 307 barn som deltar på tilbudene i ABI, 

hvilket er en nedgang fra fjoråret. Nedgangen har to hovedforklaringer – kullet som 

gikk ut av ABI var betydelig større en kullet som kom inn og vi har hatt et 

bekymringsfullt frafall på 2010-kullet vårt. Trenden over tid viser imidlertid at vi har 

stabile tall for deltakelse i ABI. Det er over 100 voksne som har engasjert seg som 

enten oppmann eller aktivitetsleder i en av våre 12 treningsgrupper, hvilket betyr 

forholdstallet mellom barn og voksne i vår avdeling er forbilledlig høyt. Samtidig 

rapporteres det fra gruppene at det til tider kan være utfordrende å få oppslutning 

fra foreldregruppene om aktiviteter som krever at flere enn de som bidrar i rollene 

nevnt over deltar.  
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GRUPPE ANTALL BARN 

 2017 2018 

Gutter 2008 23  

Jenter 2008 31  

Gutter 2009 30 27 

Jenter 2009 31 26 

Sjetne 2010 32 G 34 

Okstad 2010 31 J 22 

Sjetne 2011 28 G 24 

Okstad 2011 19 J 24 

Sjetne 2012 41 43 

Okstad 2012 23 22 

Sjetne 2013 21 20 

Okstad 2013 19 22 

Sjetne 2014  28 

Okstad 2014  15 

Totalt 329 307 
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Møter 

Det er avholdt 6 styremøter og 2 oppmannsmøter i løpet av året. 

 

Arrangement 

ABI har i 2018 vært enearrangør for sonekvelder i fotball og friidrettskaruseller, og 

medarrangør for Sigdal cup, poengrenn på ski, innebandyskole og julegrantenning i 

Sjetnemarka og Kroppanmarka. 

 

Høydepunkter 

I ABI jobber vi bevisst ut fra tilbakemeldinger om at våre aktiviteter er ukas 

høydepunkt for mange unger. Vi vet også at unger er forskjellige og at vi derfor må 

tilby et variert idrettstilbud for å gi høydepunkter til flest mulig. I 2018 har vi kunnet 

øke det ukentlige tilbudet fra en til to økter for mange av kullene våre, hvilket gjør at 

vi håper at høydepunktene også er blitt flere. 
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Økonomisammendrag ABI 
Økonomien i ABI er totalt sett god og vi har vi holdt oss til budsjett. Anleggsfondet 

med midler til Sjetnehallen og Skianlegget består. Styret har også vedtatt at det skal 

settes av ytterligere midler til basishall-delen av Sjetnehallen slik at man har et godt 

tilbud for ABI-ungene som kommer til å bruke dette rommet. Hvor mye vi kan sette 

av til dette er uklart i skrivende stund da vi har noe utestående penger. Årsaken til 

dette er at vi kom noe sent i gang med innkreving av aktivitetsavgifta for 2017/18 og 

disse pengene er ikke kommet på konto enda.  

De største utgiftene er baneleie og påmeldingsavgifter. Disse utgiftene kommer 

først når ungene begynner med lagidrett og derfor endret vi på aktivitetsavgifta slik 

at det kun er to trinn. De eldste kullene som driver lagidrett betaler mer enn de 

yngste kullene.  

Fotballkafeen er den dugnaden ABI har der lagene kan tjene penger til lagskassa. 

Og for de lagene som arrangerte sonekveld ble det 2550 kr i lagskassa for hver 

sonekveld de hadde dugnadsansvar. 

 

 


