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Sak 2: Årsmeldinger 2020
Hovedstyrets beretning 2020
Hovedstyret:
Sondre Fjelltun Hansen (leder), Fred Walle (nestleder), Roger Jensen (kasserer), Marte
Eliassen (sekretær), Kristin Mikkelsen (styremedlem), Are Lund Hansen (Leder Turngr), Ola
Eliassen (Leder håndballgr.), Hans Ivar Hansen (Leder forballgr.), Raimond Grimstad (Leder
skigr.), Kirsti Lie og Marit Leines (varamedlem)
Administrativt:
Hovedstyret møtes cirka hver måned med unntak av sommeren. I 2020 ble det litt færre
møter enn normalt, total ble det avholdt åtte hovedstyremøter, hvor det ble behandlet 52
saker.
Året viste seg tidlig å bli et særdeles annerledes år, allerede i mars slo covid-19-pandemien
inn for fult, og all aktivitet har vært helt eller delvis nedstengt resten av året. Dette medførte
selvfølgelig at det også ble færre administrative oppgaver å ivareta. Ettersom idrettslaget
ikke hadde mye aktivitet å melde om har heller ikke nyhetsbrev kommet like hyppig som
tidligere.
Noe som derimot har vært gledelig å se er den nye kleskolleksjonen vår fra Umbro, som ble
lansert i starten av 2020, hvor flere og flere har gått til anskaffelse av både bukse, genser og
treningsskjorte. Denne fås kjøpt på Sport 1 Lofotsenteret, og vi håper så mange som mulig
kjøper og bruker denne, spesielt når en deltar på arrangementer og aktiviteter i regi av IL
Blest. Idrettslagets verdier er som mange kanskje vet samhold og glede, og intensjonen er at
kleskolleksjonen vår, at vi går likt kledd i klubbens klær, er med på å bygge opp om nettopp
samholdet.
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Idrettslagets sponsorer har i 2020 vært de samme som tidligere år, og vi er utrolig
takknemlige for at vi fortsatt har følgende bedrifter med på laget:
-

Sparebank 68°Nord – hovedsponsor

-

Rema 1000 Leknes

-

Thore Magnussen og Sønn AS

-

Hedda Dame- & Herrefrisør

-

Bjørn Eiendom AS

-

Lofotsenteret AS

Sponsorene våre er viktige bærebjelker, og gir en økonomisk trygghet og forutsigbarhet for
klubben og drifta vår.
Anlegg:
Blesthallen
I 2020 ble jobben med å skifte ut lysene i lysløypa ferdigstilt, og alle lys er nå moderne og
energieffektive LED-lys. Samtidig er det fylt ut og laget et lite stadionområde i forkant av den
flotte barnehagen som er kommet i drift ved inngangen til løypa. Men det kanskje største
prosjektet Blest har hatt i 2020 er bygging av garasje til tråkkemaskin og annet utstyr. Dette
arbeidet ble påbegynt i 2020, og ferdigstilt vinteren 2021. Her skylder Blest dugnadsgjengen,
med Bjørn Harald Karlsen, Dagfinn Martinsen og Are Edvardsen i spissen, en stor takk. De
har ferdigstilt bygget på vanvittig kort tid til dugnad å være.
I forbindelsen med overdragelsen av Lofoten Countryfestival i 2019 gikk Blest til innkjøp av
festivalteltet, og en del utstyr som stoler og bord. Dette ble etterpå overdratt til Blesthallen
AS slik at de administrerer utleie av dette. I 2020 var teltet utleid ved en anledning, og ble
rigget opp og ned av herrelaget til håndballgruppa, hvilket sikrer litt ekstra inntekt til
idrettslaget.
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Arrangementer:
På arrangementssiden ble det som nevnt et meget amputert år. Lofoten Countryfestival ble
selvsagt avlyst, det samme ble Blestdagen og julemessa, samt en rekke idrettsarrangement i
hallen og på fotballbanen. Noen arrangementer har vi riktignok fått til, blant annet Rema
1000 håndballskole, som ble en stor suksess med fullbooka påmeldingsliste i høstferien.
Håndballskola måtte selvfølgelig tilpasse seg smittevernsregler og retningslinjer, men ble
likevel et kjærkomment avbrekk med tre dagers aktivitet for barn i alderen seks til tolv år. I
januar og februar ble det avviklet håndballkamper og skiløp, og aldersbestemte lag har fått
gjennomføre noen få kamper også på høsten, med strenge smittevernstiltak og uten
publikum. Skigruppa fikk også gjennomført romjulsmarsjen på kreativt vis, nemlig gjennom
vipps og selvvalgt tid og sted.
Økonomi
Først og fremst ønsker vi å takke våre fantastiske sponsorer for deres bidrag til idrettslaget,
som er helt avgjørende for de sportslige aktiviteter vi kan tilby våre medlemmer. En spesiell
takk går selvfølgelig til hovedsponsor Sparebanken 68°Nord.
2020 har vært et spesielt år for idrettslaget, da avlyste arrangementer også har påvirket våre
inntekter. Vi opplever imidlertid at støtteordningene som ble innført for idretten har vært
gode, og vi har derfor fått kompensert en stor andel av våre tapte inntekter. Dette har
medført at også 2020 ble et år med positivt resultat. Sett i lys av at vi har hatt en del
kostnader til bygging av garasje er dette meget positivt.
Selv om regnskapet i 2020 viser overskudd, så ser vi at vi fortsatt har store investeringer
fremover. Neste prosjekt er nye lys på kunstgressbanen, samt at vi ser på muligheten for å få
etablert et uteområde for trening i tilknytning til Blesthallen. I tillegg er lager for
fotballgruppa aktuelt å realisere allerede i høst. Dette betyr at både hovedlaget og gruppene
må har god økonomistyring fremover.
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Samtidig så har hovedstyret et ønske om å sette av økonomiske midler til aktivitet i 2021 og
2022, slik at vi sikrer at vi får aktiviteten opp på ønsket nivå så snart som mulig etter
koronaen.

Forballgruppas beretning 2020
Fotballgruppa til IL Blest har i 2019 bestått av
-

Hans Ivar Hansen, leder

-

Thomas Elvebakk

-

Marthe Vollan

-

Charles Johansen

-

Ken Gøran Mikkelsen

Det er gjennomført i alt 3 gruppemøter. I tillegg til gruppemøtene har vi jevnlig dialog via
digitale kanaler som e-post og facebook.
I sesongen 2020 har IL Blest hatt påmeldte fotballag i følgende aldersklasser: mini1 (mix),
mini2 (mix), lillegutt/lillejente. Alle lagene har hatt samme trenere gjennom hele sesongen.
Lagene trener primært på Borgtun, mens noen lag benytter Blesthallen når kunstgressbanen
er dekket av snø. For andre år på lang tid har Blest ikke hatt påmeldte lag i ungdomsserien
(J/G 14 og 16). Årsakene er i hovedsak litt for liten spilleroppslutning på de ulike
aldersnivåene, samt at seriestrukturen og påmeldingsraten fra andre lag i kretsen gjorde
deltakelse i 7er-serien utfordrende med lange reiseavstander og få kamper. I 11er-seriene
var det større påmelding, men her var altså ikke spilleroppslutningen stor nok til at vi kunne
stille 11er-lag i noen av ungdomsklassene. Dette er et tankekors og en utfordring som Blest
må ta innover seg. Det må trolig gjøres bedre rekrutterings- og informasjonsarbeid rettet
mot ungdommen. Hålogaland fotballkrets har tilbud seg å bistå oss i dette arbeidet.
Turninger
På grunn av Covid-19 har det ikke latt seg gjøre å arrangere turneringer sånn som i fjor.
Herrelaget i fotball har heller ikke hatt noe aktivitet.
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Dugnader
På grunn av Covid-19, så har det ikke vært utført noe inntektsbringende dugnader i regi av
fotballgruppa.
Anlegg
Fotballgruppa har ansvaret for vedlikehold og oppfølging av kunstgressbanen samt mål og
annet utstyr i tilknytning til banen. Vi har vedlikeholdsavtale med Lofothallen som innebærer
rensing/harving 5-6 ganger pr. sesong. Store deler av Blest sin «dugnadsgjeng» har vært
engasjert i forbindelse med klargjøring på våren med opphenging av nett, reparasjon og
klargjøring av mål, reparasjon av innbytterskur osv. På høsten gjøres tilsvarende arbeid i
motsatt rekkefølge. Flomlyssituasjonen rundt banen er fortsatt en utfordring som vi håper
kan løses raskt. Saken er spilt inn til hovedstyert, og prosjektet er omfattende – både
økonomisk og arbeidsmessig.
Fotballavslutning
Avslutning ble holdt for de minste lagene i Blesthallen, med pizza, brus og utdeling av
premier.
Diverse
I et år hvor Covid-19 har preget det meste av idretten,så er det ikke så veldig mye mer å
tilføye. En stor takk må rettes til trenerne som har stillet opp i dette året. Hilde Toreid,
Raimond Grimstad, Bjørn Inge Skogly og Lene Ervik - Dere har gjort en fantastisk jobb!

Med sportslig hilsen
Fotballgruppa
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Håndballgruppas beretning 2020
Tjuetjue startet med optimal kampaktivitet for alle våre lag og kamper gikk som planlagt
frem til mars. I et annerledes år med strenge og langvarige restriksjoner er vi allikevel glad
for den lille aktiviteten vi har opprettholdt gjennom året. Vi har holdt treninger for våre lag
så fort det har åpnet opp for det nasjonalt og lokalt. I året som har gått har vi hatt aktive lag
på mix 6, mix 8, mix 10, G12, J16, herrelag og tilrettelagt håndball. Medlemstallene i
håndballgruppa øker, noe vi ser på som svært positivt, dette gjelder spesielt de yngre
aldersgruppene. I året som har gått har naturlig nok aktiviteten vært begrenset og styret er
redd årets restriksjoner kan bli avgjørende for videre aktivitet for noen av våre eldre spillere.
I høstferien arrangerte vi Rema 1000 håndballskole for 1-7. Klasse. Håndballskolen varte
over to dager og hadde førti deltakere. Vi opplevde at alle var fornøyde med arrangementet
og er glad for at det lot seg gjennomføre også i tjuetjue. Håndballskolen er en viktig
inntektskilde for håndballgruppa og det er derfor gledelig at våre eldre spillere bidrar aktivt
til våre unge spillere disse dagene.
Kampaktiviteten har vært begrenset gjennom året som har gått, styret har valgt å ha fokus
på kampaktivitet som har latt seg gjennomføre. Vi har hatt et tett samarbeid med
kommunen om gjennomføring av arrangement og tatt smittevern på alvor, det er noe som
har resultert i at enkelte kamper har latt seg gjennomføre, noe vi er glade for. Økonomisk
har de få borteturene som har vært hatt en større kostnad enn beregnet, men vi ser tilbake
på verdien av aktivitet i gruppa i året som har vært, og er glad for at turene har latt seg
gjennomføre. Det har vært en utfordring å planlegge og gjennomføre årets aktivitet, men vi
sitter igjen med en god følelse over det som har blitt gjennomført.
Styret er takknemlig for alle som har stilt opp på dugnad gjennom året, både som trenere,
støttespillere, reiseledere og bidratt med andre viktige arbeidsoppgaver. Vi håper 2021 byr
på mer håndballaktivitet og mange artige treningstimer i Blesthallen.
Sportslig hilsen
Ola Eliassen,
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Leder, håndballgruppa

Årsmelding for j/g 6 sesongen 2020/2021
Følgende 15 har vært med på treningene:
Leon

Noah

Emilian

Erik

Maja

Christoffer

Hanna

Maja Emilie

Mathias

Matheo

Angelica

Alva

Vilde

William

Kaja
Flere av disse spillerne er førskolebarn fra Borg vikingbarnehage, tidlig krøkes "
%
$
#
Treningstider på torsdager kl. 17:00-18:00 i Blesthallen.
Verden er underlig for oss alle sammen i disse tider, så det har ikke vært kampaktivitet for 6åringene så langt denne sesongen. Vi håper å få til noen kamper mot lag innad i kommunen
før vi avslutter sesongen.
Spillerne har vært stabile på trening og veldig ivrige. Vi startet opp med treningene på
høsten 2020. Det er svært gledelig at det er så mange som er med, og det er plass til flere,
både gutter og jenter. På treningene har vi fokus på glede, samarbeid og mestring, mest
gjennom lek. Håndball skal være gøy! Spillergruppa har vist stor progresjon siden oppstart,
både når det gjelder ferdigheter med ball og samspill.
Til jul hadde vi avslutning i kantina i Blesthallen med pizza sammen med 8-åringene. Dette
var stor suksess og vi ser verdien av sosiale sammenkomster utenom trening. Vi håper
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selvsagt at alle fortsetter og er med og spiller håndball neste sesong og ønsker alle nye
håndballspillere hjertelig velkommen til mye moro med ball!
Sportslig hilsen fra trenerne
Lisa Johnsen og Line Høgås
Årsmelding for j/g 8 sesongen 2020/2021
Følgende 12 har vært med på treningene:
Maria Lovise

Tobias

Patrick

Henning

Kenneth

Magnus

Albert

Elias

Leonora

Dina

Levi

Nicklas

Treningstider på torsdager kl. 17:00-18:00 i Blesthallen.
Verden er underlig for oss alle sammen i disse tider, så det har ikke vært kampaktivitet for 8åringene så langt denne sesongen. Vi håper å få til noen kamper mot lag innad i kommunen
før vi avslutter sesongen.
Vi startet opp med treningene i november 2020. På treningene har vi hatt fokus på
spillereglene for håndball, samarbeid og mestring, mye gjennom lek. Håndball skal være gøy!
Spillergruppa har vist stor progresjon siden vi startet med dem, både når det gjelder
forståelse for regler og ballbehandling.
Til jul hadde vi avslutning i kantina i Blesthallen med pizza sammen med 6-åringene. Dette
var noe spillerne uttrykte at var bra og at de ville gjøre igjen. Vi håper selvsagt at alle
fortsetter og er med og spiller håndball neste sesong og ønsker alle nye håndballspillere
hjertelig velkommen!
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For oss som er trenere for første gang (og 14 år) har det vært mye nytt å sette seg inn i og
veldig spennende.
Sportslig hilsen fra trenerne
Erle Høgås Pettersen og Ingeborg Benjaminsen
Årsmelding J/G10 sesongen 2020/21
Vi startet året med ett lag. Etter hvert vi fant ut at det ble for mange spillere på to trenere.
Derfor delte vi laget i to, ett jentelag og ett guttelag. Dette ble mye bedre å mye enklere å
håndtere. Etter dette har vi fortsatt med delte lag.
Guttelaget består av:
Johannes Øvrevoll

Åsmund Edvardsen

Sigurd Wolden

Fillip Benjaminsen

Isak Mikkelsen

Jonas Stoltenberg

Aksel Fagerheim
På guttelaget har vi holdt på med litt team-building øvelser siden de ikke er helt
sammensveiset. Dette vil vi fortsette med. Noen ganger gjør de en god jobb og andre ganger
er det mere tøys. Vi har brukt ganske mye tid på å prøve å få dem til å samarbeide. De blir
bedre, og samholdet utvikler seg.
Jentelaget består av:
Benedikte Taule Henningsen

Linnea Lakselvhaug Benjaminsen

Thea Ellingsen

Nathalie Toften

Pernille Ellingsen

Mia Toften

Lisa Eltoft

Åsfrid Søderholm

Camilla Eltoft

Alma Iversen
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På jentelaget har vi også holdt på med team-building øvelser. Vi ser framskritt og de utvikler
seg mye. Samholdet deres er veldig bra, og de samarbeider godt med hverandre.
Denne sesongen har det bare vært to helger med kamper. Spillerne kommer ofte på trening
og spør når neste trening er. På kampene har det vært mange spekulasjoner fra begge lag
om hvilke regler som skulle spilles med. De gamle eller de nye? Få haller har fått satt opp
nye mål på 2/3 bane, så spillerne har spilt på hel bane med hele mål. På trening har vi øvd på
finter, gjennombrudd, fart og forsvar. Vi har også øvd på å finne rom og å samarbeide i
forsvar generelt.
Med vennlig hilsen
Marthe Ellingsen, Kristine Opheim og Ane Nordstrand
Årsmelding for G/J 12 sesongen 2020/2021.
Disse spillerne har deltatt på treninger og kamp for G/(J)12:
Adrian Bjerkli

Frida Olufsen

Gabrielle Skeistrand

Ole-Gunnar Skogly

Lexander Arctander

Chris Larring

Kajsa Sørensen

Thea

Mathias Akselsen

Tobias Ellingsen

Håkon Benjaminsen

Till Sanders

Darren Van Der Putten

Trygve Lian

Rebekka Stormo

Ronny Sandstrøm
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Oppmann: Roger Jensen
Laget trenes av Håvar Eliassen, Birgit Dahl og Ola Eliassen
Vår 2020 var vi usikre på om vi i IL Blest ville ha nok spillere til å delta i et seriespill for 12åringer. Vi bestemte likevel å være optimistiske og meldte på lag i G-12serien, med et mixlag, slik at alle kunne delta. En positiv overraskelse for oss var at vi fikk hele 16 spillere som
ønsket å delta på vårt 12-årslag! Dette har gjort at det har vært utfordrende å gi alle
spillerne rikelig med spilletid i kampene. Det positive er at vi har kunne spilt handball på
treningene, noe som har vært en stor fordele, siden koronaen har gitt oss lange opphold
mellom seriekampene.
Laget har hatt en meget god sportslig progresjon i løpet av sesongen. Vi ser en god utvikling
på enkelt spillere og laget, der vi også er begynt å øve inn avtaler i angrepsspillet. Vi skal
fremover ha fokus på «mentalisering», slik at spillere skal oppleve mestring i nye øvelser
som vi gjør på trening. Vi har også hatt treningsøkter i helgene, siden korona har gjort at
flere kamper har utgått.
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Vi har fått gjennomført to borteturer, en til Lødingen og en til Bodø. Turen til Bodø er noe vi
tror spillerne vil huske lenge. Vi fikk spille flere kamper, og her fikk vi også vår første seier!
(Om det var trenerne eller spillerne som ble mest glad for dette, kan diskuteres). I Bodø
måtte vi bo på hotell, grunnet koronarestriksjoner. Dette gjorde at turen ble noe dyrere enn
beregnet. Likevel mener vi turen til Bodø vil bli husket som en spennende helg, med mye
aktivitet og glade spillere. Dette har vært med på å styrke samholdet i laget.
Både trenere og spillere ser frem til at samfunnet igjen åpnes opp, slik at vi igjen får møte
andre lag til kamp.
Sportslig hilsen
Birgit Dahl, Håvar Eliassen og Ola Eliassen.

Årsmelding for J-16 sesongen 2020/2021.
Disse spillerne har deltatt på 16- års treningene og kamper:
Victoria Bjerkli

Hilde Børressen

Linnea Sørensen

Maja Elstad

Marthe Ellingsen

Lotte Henningsen

Pernille Jørgensen

Inger Mørck

Cornelia Størmer

Sofie Waage

Jenny Mørck

Vilde Ekrem

Linnea Unstad

Erle Høgås Pettersen

Alexandra Helmersen

Sigrid Jørgensen

Ingeborg Benjaminsen

Tuva Eide
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Bildet: Sofie Waage, Lotte Henningsen, Marthe Ellingsen, Maja Elstad, Vilde Ekrem, Sigrid
Jørgensen, Linnea Unstad, Erle Høgås Pettersen, Pernille Jørgensen, Victoria Bjerkli.
Alexandra Helmsersen, Cornelia Størmer, Hilde Børressen, Linnea Sørensen, Inger Mørck og
Jenny Mørch. (Ingeborg Benjaminsen og Tuva Eide var ikke tilstede da bildet ble tatt).
Laget trenes av Lill-Sonja Eilertsen og Kirsti Liland
Årets J-16 lag er alle spillere som spilte i fjor, pluss at vi har hentet opp spillere som er yngre,
vi har også fått spillere fra Svolvær, da de hadde for få spillere til å stille eget lag. Vi hadde i
utgangspunktet meldt på et J-15 og J-16 års lag, men j-16 serien var så liten at j-15 og j-16
serien ble slått sammen. Dette ble utfordrende for oss, da vi i spillergruppa hadde spillere
født fra -07 til -04, altså 4 årskull i ei og samme treningsgruppe, samt at de unge spillerne
våre skulle spille mot «profesjonelle» NTG spillere både i Bodø og Tromsø. Det ble noen
diskusjoner både med spillerutvikler i Nord og regionen sentralt i Trondheim, da
undertegnede mente at dette ikke var et godt tilbud for våre yngste jenter. Vi fikk ikke gehør
for våre synspunkter, det ble sånn som de hadde bestemt.
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Vi meldte da på to j-16 lag til seriespill og ett j-16 lag i Toppserien. Vi meldte på to lag med
tanke om at det ene laget skulle de eldste spille på, og supplere med de som ønsket å spille
mer. Det andre laget var i utgangspunktet de yngste. Toppserielaget er et tilbud som LHK,
KIL, Svolvær og Blest samarbeider om. Stammen i dette laget er Blestjentene. Det er et
tilbud for alle jentene i Lofoten som ønsker et ekstra tilbud, større konkurranse og flere
kamper. Alle trenerne i alle klubbene har fått tilbud om å være trenere på dette laget, men
det ble Kirsti og jeg som tok ansvaret, da ingen av de andre ønsket det.
Alle Blestjentene trener sammen som en gruppe. Det kan være litt utfordrende da vi har
spillere på veldig ulike nivå rent ferdighetsmessig, det krever en del differensiering og
tilrettelegging på trening, men vi prøver å løse det på best mulig måte for alle. I år som i fjor
har vi brukt mye tid på individuell teknisk trening og pasning/viderespill, skudd, komme i fart
og finne rom. I tillegg har vi begynt med en del spillsystemer både i forsvar og angrep.
Spillergruppa er en fin gjeng, positive og lærevillige. Treningsmengden er to treninger i uka,
pluss at de fleste spillerne trener styrke i tillegg, ei fotball og ei på klatring. Det har vært noe
utfordrende da vi har hatt fire spillere fra Svolvær som pendler, de skulle i utgangspunktet
være til stede på trening i Blesthallen en gang i uka, men det har dessverre blitt noe mindre.
I tillegg har store deler av stallen hatt Team Lofoten treninger.
Sesongen så langt har vært veldig amputert pga Covid 19. Fjorårets sesong ble avbrutt i
mars, da ledet vårt j-16 serien, det samme med vårt j-14 års lag, så de ble begge dessverre
snytt for sluttspill i Tromsø. Årets j-16 års lag ligger nå på 2 og 3 plass, med ett tap på begge
lag. Så bekymringene våre på forhånd ang spill mot «NTG» lag, ble gjort litt til skamme, noe
vi kan være ganske stolte av. Nok engang viser vi at vi klarer å bite godt fra oss. At våre
spillere over år har spilt på flere lag, overårige lag gir dem verdifull erfaring og har utviklet
«sterke hoder».
I år har det ikke vært spillerutviklingstiltak i regi av håndballforbundet pga Covid- 19.
Sesongen har til nå blitt veldig amputert, vi er ganske heldige da vi har tatt sjansen når den
16
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har bydd seg og spilt. Men det er også mye ekstra arbeid, da vi må omberamme kamper,
booke om reiser hele veien da det er veldig lite forutsigbart når og om vi får spille. Sluttspill
har vi nå fått vite er avlyst, om det blir flere seriekamper får tiden vise. Jeg vil berømme de
fleste jentene som har holdt motivasjonen oppe selv med lite kamptilbud, det viser god
moral og en indre motivasjon for å bli bedre håndballspillere J
Nå må vi bare avvente hva myndighetene bestemmer, om sesongen avsluttes uten flere
kamper, eller hva som skjer. Det er synd for jentene som har jobbet hardt, og som mest
sannsynlig har gått glipp av to sluttspill de siste to sesongene.
Mvh
Kirsti Liland og Lill-Sonja Eilertsen
Årsmelding for tilrettelagt håndball sesongen 2020/2021
Disse spillerne har deltatt på treninger gjennom sesongen:
Ole Hendrik Wærsstad

Magnus Vingås

Iris Wahl

Jonas Bugge

Brynjar Skjerpen

Charlotte Eriksen

Jim- Steve Kristoffersen

Viktoria Elvestad

Jenny Fagerheim

Taisia Yakovleva

Kjetil Paulsen

Tor Magne Johansen

Tom Erik
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I mars 2020 var vi så heldige å få starte opp et tilrettelagt håndballag (heretter kalt TH- lag) i
regi og ved god hjelp av hoved- og håndballstyret til klubben. Tanken bak tilrettelagt idrett
er å gi alle i samfunnet et sportslig tilbud med de fysiske- og psykiske begrensninger hver og
en spiller har. Tilbudet er for spillere fra 16 år og oppover, dette er et aldersspenn vi ser på
som nødvendig og verdifullt for å gi alle som ønsker det et tilbud om å være med, samtidig
som vi er avhengige av å ha nok spillere til at aktivitetsnivået blir opprettholdt.
Første trening var den 11/03-20. I et spesielt og annerledes år ser vi oss tilbake og er svært
fornøyd med spillergruppen som nå er vårt tilrettelagte håndballag, men vi har enda plass til
flere. I dag er vi 13 spillere på laget og seks trenere som er til stede ved hver trening. For å få
et fungerende tilbud til våre spillere er vi helt avhengig av mange trenere for å veilede og
tilrettelegge treningene. Vi opplever tilbudet som svært positivt for våre spillere og er
takknemlig for all støtte vi har fått fra klubben i oppstartsfasen. Det er med andre ord mye
dugnad som legges til grunn for at et slikt lag skal være mulig. Vi ser gleden hos våre spillere
og strekker oss langt for å gi de ukas beste time i Blest- klær. Vi er derfor svært takknemlig
for hjelpa klubben, og nå NFU har gitt oss i forbindelse med transport tur/retur trening.
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Spillernes drøm er at vi engang skal få reist bort for å spille kamper, dette skal vi få til når
ting normaliserer seg.
Et år fylt med mye usikkerhet og restriksjoner har bydd på flere utfordringer, men hyppig
kommunikasjon og informasjon til våre spillere har løst mye av kabalen. Alt i alt ser vi tilbake
på et år fylt med enorme mengder idrettsglede, nye vennskap og engasjement. Vi gleder oss
til 2021 som vi håper kan by på normalisert hverdag og kamper, også for vårt TH- lag.
Sportslig hilsen fra
Birgit Dahl, Linn With, Merete Eliassen, Ann- Karin Karlsen, Ola Eliassen og Håvar Eliassen
Trenere/støtteapparat, TH- laget.
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Turngruppas beretning 2020
Styret
Are Lund-Hansen: Leder
Lars Espen Jacobse: Materialforvalter
Johanne Martinussen: Treneransvarlig
Iselin Jensen Skulbru: Kasserer
Miriam Krogh: Arrangementsansvarlig
Trenere
Mini 6-8 år. : Hanne Edvardsen
Møter:
Ingen møter holdt grunnet pandemien
Aktiviteter:
En ukentlig trening i månedene januar og februar. Ingen etter 12. mars 2020
Dugnader:
Ingen grunnet pandemi

Skigruppas beretning 2020
Styret
Styret har bestått av: Raimond Grimstad (leder) og Are Edvartsen
Trenere: Hilde Toreid, Kenneth Fagerheim og Raimond Grimstad.
Aktiviteter
Vi startet med barmarkstrening i begynnelsen av oktober på rulleski, og når været var dårlig
var vi inne i hallen. Vi kom oss tidlig på ski sesongen 2020 vi startet allerede på ski først i
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desember 2019, men som alt annet ble det brå stopp på organisert trening i mars på grunn av
covid-19. Vi har hatt gutter og jenter fra seks til tolv år, og det har vært fra tolv til 15 stk. på
treningene. Det er trent i grunnleggende skiteknikk (basis). Det er også trenet klassisk og
skøyting, og det har vært en fantastisk innsats fra alle på treningene.
Blestkarusellen ble det arrangert med tre løp før covid-19 stoppet det meste av aktivitet.
Første løp ble gjennomført den 9. februar, og det har vært med ca. 50 barn / voksne. Det ble
ikke noe avslutting i år som følge av pandemien.

Skisesongen begynte den 18. november i 2019 med første tråkk av lysløypa, og vi hadde en
vinter med mye snø, og perioder med mildvær. Siste løypekjøring var første helga i mai 2020,
men det gikk fint å gå på ski helt frem til 20. mai. Hvilket var positivt å ta med seg fra et eller
underlig år.
Skigruppa hadde deltakere på skirenn utenfor Lofoten (kretsrenn) sesongen 2020, og det siste
skirennet vi var på var Alsvågen, hvor våre skiløpere gjorde en kjempe innsats. Vi i IL Blest
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skigruppa synes det er stor stas at vi har løpere som gjør det godt blant de andre klubbene i
Lofoten /Vesterålen.

Tradisjon tro arrangerte vi den også i år romjulsmarsj, den 32. av sitt slag. Den ble riktig nok
ikke gjennomført på tradisjonelt vis med kafé og sosialt i kantina i Blesthallen, men via
påmelding på nett hvor deltagerene kunne gå romjulsmarsj hele romjulen til selvvalgt tid og
sted. På tross av den alternative varianten fremtvunget av Covid-19, var det hele 100 stykker
som gikk marsjen 2020.
Bakkeløpet og treningssamling ble i år dessverre avlyst som følge av covid-19.
Dugnad
Høsten 2020 vart vi ferdig med og skifte 120 leddlys i lysløypa, og skiftet også to råtne
lysstolper samt satte oppe en ny stolpe ved den nye skistadion vår.
I juli 2020 kom vi endelig i gang med å bygge garasje til utstyret vår. Først ble det tomta
ryddet for granbusker, før den ble opparbeidet av Trygve Martinsen og sønner AS, de var
ferdig med den i uke 41. I oktober ble gulv og sokkel støpt, og 28. oktober ble de første
plankene reist. Den var tett til jul og ble ferdigstilt mars/april 2021.Vi i skigruppa vil rette en
stor takk til vårt supre snekkerlag bestående av Are Edvartsen, Bjørn Harald Karlsen og
Dagfinn Martinsen. De har lagt ned en enorm innsats for å få ferdigstilt garasjen så raskt som
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mulig, og jobbet fulle dager så å si hver eneste dag siden oppstart.
Tidtakerbua ble ferdig innredet løpet av 2020 og sto klar til bruk skisesongen 2021. Det blir
veldig bra å ha en slik fin fasilitet å arrangere skirenn fra.
Vedlikehold av maskinpark er også en del av jobben vår. På slutten av sesongen ble det
oppdaget avbrutte bolter i innfesting av beltemotor til ramme på maskin. Under reparasjon ble
det avdekket en eldre skade som ikke var utbedret på god nok måte som har ført til den nye
skaden. Skuter er det tatt vanlig sesongvedlikehold på.
Prosjekt
Skigruppa har fått gjennomført mange store prosjekter året 2020. Men for at det skal bli enda
bedre forhold for skiglade lofotinger i Borge, så har vi begynt å tenke på nye prosjekter.
Opparbeidelse av de to siste kilometerne av løypetraseen nord i løypa står for tur, og arbeid
med å tilrettelegge for produksjon av kunstsnø er under utredning.

Blesthallen AS 2020
Driftsåret 2020 har også for Blesthallen AS vært preget av pandemien som førte til
nedstengning av samfunnet fra 12.03.2020. Blesthallen har i perioder vært helt stengt,
mens det i andre perioder har vært begrenset bruk av hallen. Dette har påvirket utleien av
hallen og dermed noe lavere inntekter på utleie en forutsatt. Reklameinntektene har dog
vært høyere sammenlignet med 2019, og dette har påvirket de totale inntektene positivt.
Kostnadene har også vært litt lavere i 2020 sammenlignet med 2019. Blesthallen AS kom ut
med et årsresultat på kr. 169.618.Styret har for 2020 bestått av:
Styreleder

Bjørn Harald Karlsen

Styremedlem

Fred Walle

Styremedlem

Robin Martinsen

Varamedlem

Berit Sand
23
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Det har vært avholdt 6 styremøter i 2020.
Noen tekniske utfordringer har det vært i løpet av året, men disse har blitt utbedret etter
hvert. Det har også kommet klage fra to naboer på støy fra utedelen på varmepumpen i
hallen. Av tiltak som er gjort for å bedre denne situasjonen, er bygging av høyere vegg rundt
varmepumpen og bygging av jordvoll som støyskjerming i retning mot Rystadveien.
Ellers kan nevnes at det på slutten av 2020 ble gjort avtale med nytt vaskebyrå for renhold
av hallen. Det er nå Vestvågøy Kommune v/Vestvågøy Eiendomsdrift som utfører renholdet
i hallen. Så langt er erfaringene meget gode med den nye samarbeidspartneren.
Blesthallen fungerer godt sett ut fra et driftsperspektiv. Tilbakemeldingene, som kommer
fra brukere og leietakere, er også positive.
Det som også er meget gledelig er at slitasjen i Blesthallen ikke er unødvendig stor. Det viser
at brukerne føler felles ansvar for å passe på vår felles idrettshall og storstue.
Styret i Blesthallen AS

Lofoten Countryfestival AS 2020
Lofoten Countryfestival hadde 20 års jubileum i 2020. Og med utgangspunkt i den suksessen
2019 ble, så jobbet komiteen utfra at vi skulle kunne få gjennomført en festival i en eller
annen form i 2020 også. Det ble booket artister, og planlagt utfra ulike senario. Vi satte også
en deadline medio juli for om vi skulle avlyse eller ikke. Ola og Gry utarbeidet
risikovurderinger og gjennomførte analyse av hva som kunne gjennomføres og hvordan. Vi
hadde også et par møter med kommuneoverlege Eva Kibsgaard Nordberg hvor vi diskuterte
gjennomføring. Da vår selvpålagte frist nærmet seg ble vi enig om å avlyse 2020 festivalen.
Det viste seg jo å være en meget bra vurdering, sett i lys av den smitteoppblomstringen
regionen hadde i slutten av august/begynnelsen av september. Alle artister ble selvsagt
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kontaktet og de fleste ombooket til 2021. The Mavericks sin agent har vi holdt god kontakt
med hele tiden og vi planla ut fra at de skulle komme i 2021.
Nå er det slik at også 2021-festivalen blir en annerledes festival. The Mavericks får ikke reise
fra USA og det ser ut til at det blir begrensninger i antall besøkende det blir tillat å ha under
samme tak. Uavhengig av dette planlegges det for en mer eller mindre norsk festival denne
gangen. Komiteen består av Roger Jensen, Jan Ottar Olufsen, Ane K. Nordstrand, Gry Åland,
Bjørn Håkon Liland og Ola Eliassen som gjør en fantastisk jobb og har en entusiasme som
gjør arbeidet moro å være med på.
I forbindelse med generalforsamling ble styresammensetning i LFC endret, hvor Sondre F.
Hansen gikk ut som representant for eierne og Marte Eliassen kom inn. Styret i 2021 består
da av Marte Eliassen, Jan Ottar Olufsen og Reidar Samuelsen.
Planlegging av 2021 festivalen går for fullt og vi satser på å kunne gjennomføre på en eller
annen måte, selv med de restriksjoner som pr. i dag er pålagt. Vi har satt deadline 1. august
for å eventuelt avlyse også 2021 festivalen
Reidar Samuelsen
Styreleder
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Sak 3: Revidert regnskap for 2020
Revisjonsberetning

Revisjonsberetning.pdf
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Regnskap IL Blest
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Regnksap IL Blest.pdf
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Balanse

Balanse - per torsdag 31. desember 2020 sammenlignet med Siste årsslutt (3).pdf
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Regnskap hovedlaget
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Resultatregnskap hovedlaget.pdf
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Regnskap fotballgruppa
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A-laget:

Resultatregnskap fotballgruppa.pdf

Resultatregnskap A-laget.pdf
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Regnskap håndballgruppa
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Herrelaget:
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Team Lofoten:

Resultatregnskap håndballgruppa.pdf

Resultatregnskap herrelaget.pdf

Resultatregnskap team Lofoten.pdf
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Regnskap turngruppa

Resultatregnskap turngruppa.pdf
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Regnskap skigruppa

Resultatregnskap skigruppa.pdf
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Sak 4: Innkomne saker
a. Fra styret:
Ingen innkomne saker fra styret.

b. Fra medlemmer:
Ingen innkomne saker fra medlemmer.
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Sak 5: Fastsetting av kontingent for 2021
Styret foreslår følgende kontingentsatser for 2020:
0 - 5 ÅR

(FØDT 2016 OG SENERE)

KR. 100

6-10 ÅR

(FØDT 2011 - 2015)

KR. 300

11+ ÅR

FØDT 2010 OG TIDLIGERE

KR. 600

Støttemedlem

KR. 200

Familiekontingent kr. 1.500,-. Ved tegning av familiekontingent blir alle aktive barn
medlemmer, samt at foreldrene blir støttemedlemmer.
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Sak 6: Budsjettforslag 2021
Fotballgruppa:

Budsjett 2021
Avdeling 10 - Fotballgruppa
Salgsinntekter
3320 - Arrangementsinntekter
3520 - Andre inntekter
Sum Salgsinntekter

Budsjett 2020
Regnskap 2020
55000
61390
20000
3800
75 000
65 190

Andre driftsinntekter
3610 - Inntekt lotteri
3630 - Dugnadsvirksomhet
Sum Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Varekostnader
4010 - Turneringsutgifter
4020 - Påmelgingsavgiftr
4320 - utdanning
4350 - Materiell / drakter
4360 - Reise / opphold
4370 - Dommerutgifter
4380 - Kontingent overgang krets
4390 - Premier
4400 - Utgifter lotteri
4410 - Utgifter andre tiltak
4420 - Arrangementsutgifter
4430 - Driftsutgifter anlegg
4440 - Bane og hallleie
4510 - Annonse trykksaker
4520 - Forsikringer
4530 - Diverse andre utgifter
4531 - Utgifter kalender
Sum Varekostnad
Lønnskostnad
5000 - Lønn
5020 - Kilometergodtgjørelse
5200 - Adm Kostnader
Sum Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftsresultat
Sum Resultat
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Budsjett 2021
60 000
60 000

0
50000
50 000
125 000

0
42 000
42 000
107 190

42 000
42 000
102 000

1000
2000
5000
5000
5000
0
15000
5000
0
0
25000
5000
5000
5000
0
5000
0
83 000

0
0
0
3346
0
0
26200
1629
0
0
1966
0
0
0
110
0
0
33 251

3 000
3 000
5 000
25 000
3 000
25 000
5 000
5 000
100
5 000
79 100

5000
0
0
5 000

2 000
0
0
2 000

5 000
5 000

37 000
37 000

71 939
71 939

17 900
17 900
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A-laget fotball:

Budsjett 2021
Avdeling - Senior fotball
Salgsinntekter
3310 - Egenandeler og treningsavgifter
3320 - Arrangementsinntekter
3520 - Andre inntekter
Sum Salgsinntekter

Budsjett 2020 Regnskap 2020
45000
0
0
0
0
0
45 000
0

Andre driftsinntekter
3630 - Dugnadsvirksomhet
Sum Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Varekostnader
4010 - Turneringsutgifter
4020 - Påmelgingsavgiftr
4320 - utdanning
4350 - Materiell / drakter
4360 - Reise / opphold
4370 - Dommerutgifter
4380 - Kontingent overgang krets
4390 - Premier
4400 - Utgifter lotteri
4410 - Utgifter andre tiltak
4420 - Arrangementsutgifter
4430 - Driftsutgifter anlegg
4440 - Bane og hallleie
4510 - Annonse trykksaker
4520 - Forsikringer
4530 - Diverse andre utgifter
4531 - Utgifter kalender
Sum Varekostnad
Lønnskostnad
5000 - Lønn
5020 - Kilometergodtgjørelse
5200 - Adm Kostnader
Sum Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftsresultat
Sum Resultat
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Budsjett 2021
45000
5000
0
50 000

60 000
60 000
105 000

16800
16 800
16 800

60 000
60 000
110 000

5000
0
0
5000
5000
30000
15000
6000
0
0
1500
0
30000
0
10000
3000
0
110 500

1000
0
0
3706
0
683
0
0
0
0
0
0
13345
0
8645
0
0
27 379

5000
0
0
5000
5000
25000
15000
6000
0
0
1500
0
25000
0
10000
3000
0
100 500

15 000
15 000
1 000
31 000

0
0
0
0

10 000
0
1 000
11 000

-36 500
-36 500

-10 579
-10 579

-1 500
-1 500
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Håndballgruppa:

Budsjett 2021
Avdeling 20 - Håndballgruppa
Salgsinntekter
3110 - Offentlige tilskudd
3310 - Egenandeler og treningsavgifter
3320 - Arrangementsinntekter
3520 - Andre inntekter
3610 - Lotteriinntekter
Sum Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
3630 - Dugnadsvirksomhet
3710 - reklame/sponsorinntekter
Sum Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Varekostnader
4010 - Turneringsutgifter
4020 - Påmeldingsavgifter
4210 - Trening og instrukssjonstiltak
4350 - Materiell / drakter
4360 - Reise / opphold
4370 - Dommerutgifter
4380 - Kontingent overgang krets
4390 - Premier
4400 - Utgifter lotteri
4420 - Arrangementsutgifter
4440 - Bane og hallleie
4510 - Annonser trykksaker
4531 - Utgifter kalender
Sum Varekostnad
Lønnskostnad
5000 - Lønn
5020 - Kilometergodtgjørelse
5200 - Adm Kostnader
Sum Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftsresultat
Sum Resultat
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0
15 000
110 000
5 000
0
130 000

Regnskap 2020
5 000
9894
52647
548
1000
69 089

Budsjett 2021

140 000
3 500
143 500
273 500

85000
0
85 000
154 089

131 000
3 500
134 500
264 500

50 000
0
0
20 000
60 000
15 000
52 000
5 000
0
25 000
34 000
0
0
261 000

0
0
0
9310
105783
4639
38650
1600
0
16011
0
0
0
175 993

50 000
0
0
20 000
60 000
15 000
45 000
5 000
0
25 000
34 000
0
0
254 000

10 000
0
0
10 000

6000
0
0
6 000

10 000
0
0
10 000

2 500
2 500

-27 904
-27 904

500
500

15000
110000
5000
0
130 000
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Herrelaget håndball

Budsjett 2021
Avdeling 21 - Herrelaget håndball
Salgsinntekter
3110 - Offentlige tilskudd
3310 - Egenandeler og treningsavgifter
3320 - Arrangementsinntekter
3520 - Andre inntekter
3521 - Kalendersalg
Sum Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
3630 - Dugnadsvirksomhet
3710 - reklame/sponsorinntekter
Sum Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Varekostnader
4010 - Turneringsutgifter
4020 - Påmeldingsavgifter
4210 - Trening og instrukssjonstiltak
4330 - Dommer og funksjonærutdanning
4350 - Materiell / drakter
4360 - Reise / opphold
4370 - Dommerutgifter
4380 - Kontingent overgang krets
4390 - Premier
4400 - Utgifter lotteri
4420 - Arrangementsutgifter
4440 - Bane og hallleie
4510 - Annonser trykksaker
4530 - Diverse andre utgifter
Sum Varekostnad
Lønnskostnad
5000 - Lønn
5020 - Kilometergodtgjørelse
5200 - Adm Kostnader
Sum Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftsresultat
Sum Resultat
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Budsjett 2020
0
5 000
30 000
0
0
35 000

Regnskap 2020
0
5500
31175
0
0
36 675

Budsjett 2021

20 000
50 000
70 000
105 000

0
0
0
36 675

20 000
20 000
40 000
75 000

0
0
0
0
5 000
30 000
15 000
10 000
0
0
5 000
5 000
0
0
70 000

0
0
0
0
3524
18178
6669
3300
0
0
3300
0
0
1000
35 971

0
0
0
0
5 000
20 000
7 000
5 000
0
0
3 000
5 000
0
0
45 000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

35 000
35 000

704
704

30 000
30 000

5000
30000
0
0
35 000
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Skigruppa:

Budsjett 2021
Avdeling 30 - Skigruppa
Salgsinntekter
3320 - Arrangementsinntekter
3520 - andre inntekter
Sum Salgsinntekter

Budsjett 2020 Regnskap 2020
13 500
13 615
12 000
7 588
25 500
21 203

Andre driftsinntekter
3630 - Dugnadsvirksomhet
3711 - Sponsing hysløypa
3713 - Kronerulling
3910- gaver
Sum Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Varekostnader
4020 - Påmeldingsavgifter
4350 - Materiell - drakter
4380 - kontingent krets mv
4390 - Premier
4420 - Arrangementsutgifter
4430 - Driftsutgifter anlegg
4440 - Leie hall
4460 - Skilting og merking
4470 - Kontorutstyr / rekvisita
4490 - Drivstoff transportmiddel
4500 - Vedlikehold transportmiddel
4530 - Diverse utgifter
Sum Varekostnad
Lønnskostnad
5000 - Lønn
5020 - Kilometergodtgjørelse
5110 - Møteutgfter styre
5200 - Adm Kostnader
7600 - Llsensavgift
Sum Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftsresultat
Sum Resultat
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Budsjett 2021
18 000
12 000
30 000

10 000
26 000
0
2 000
38 000
63 500

7 000
21 150
7 150
0
35 300
56 503

10 000
26 000
0
7 000
43 000
73 000

0
3 000
5 300
4 000
3 000
5 000
8 500
500
200
12 000
20 000
0
61 500

580
0
4000
2513
488
0
0
0
0
11582
30889
10519
60 571

500
3 000
5 300
4 000
3 000
5 000
8 500
500
200
12 000
25 000
0
67 000

0
0
0
0
0
0

2000
0
0
0
2250
4 250

2 000
0
0
0
2 250
4 250

2 000
2 000

-8 318
-8 318

1 750
1 750
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Turngruppa:

Budsjett 2021
Avdeling 50 - Turngruppa
Salgsinntekter
3110 - Offentlig tilskudd
3310 - Egenandeler og treningsavgifter
3320 - Arrangementsinntekter
3520 - Andre inntekter
Sum Salgsinntekter

Budsjett 2020 Regnskap 2020
20 000
16998
11 000
0
14 000
7352
0
10000
45 000
34 350

Andre driftsinntekter
3610 - Inntekt lotteri
3630 - Dugnadsvirksomhet
Sum Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Varekostnader
4010 - Turneringsutgifter (stevner mv)
4020 - Påmeldingsavgifter (lisenser)
4320 - Utdanning (trenersamlinger eksterne)
4350 - Materiell og drakter
4360 - Reise og oppholdsutgifter
4380 - Kontingent overgang krets (lisenser)
4390 . Premier
4410 - Div utgifter andre tiltak
4420 - Arrangementsutgifter
4440 - Bane og hallleie
4530 - Diverse andre utgifter
Sum Varekostnad
Lønnskostnad
5000 - Lønn
5020 - Kilometergodtgjørelse
5200 - Adm Kostnader
Sum Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftsresultat
Sum Resultat
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Budsjett 2021
0
15 000
14 000
10 000
39 000

17 000
47 000
64 000
109 000

0
28000
28 000
62 350

0
28 000
28 000
67 000

23 000
6 000
10 000
1 000
12 000
11 000
1 400
0
4 000
25 000
2 600
96 000

0
0
2940
6296
0
9200
0
0
2284
0
0
20 720

23 000
6 000
0
1 000
12 000
10 000
1 400
0
4 000
25 000
0
82 400

13 000
0
0
13 000

7680
0
0
7 680

4 000
0
0
4 000

0
0

33 950
33 950

-19 400
-19 400

Årsmøte 14.06.2021

Budsjett 2021
Avdeling 40 - Hovedlaget
Salgsinntekter
3010 - kontigenter
3110 - offentlige tilskudd
3112 - Strøm tilskudd lysløype
3113 - Mva kompensasjon
3120 - Tilskudd anlegg
3210 - Norsk tipping AS (Grasrotmidler)
3320 - Arrangementsinntekter
3310 - Egenandeler/treningsavgifter
3420 - Baneutleie
3520 - Andre inntekter
3522 - Bingoinntekter
Sum Salgsinntekter

Budsjett 2020 Regnskap 2020
60 000
25975
60 000
93255
11 000
11000
450 000
152368
0
480000
150 000
145994
100 000
9800
20 000
0
0
0
0
9948
85 000
95574
936 000
1 023 914

Andre driftsinntekter
3605 - Utleie kunstgressbane
3606 - Utleie telt
3607 - Utleie løsøre
3610 - Inntekt lotteri
3630 - Dugndadsvirksomhet
3700 - Kraft til idretten
3710 - Reklame / sponsor
3713 - Kronerulling (lysløype)
Sum Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Varekostnader
4010 - Turneringsutgifter
4320 - Utdanning
4350 - Materiell - drakter
4360 - Reise / opphold
4380 - Kontingent overgang krets
4390 - Premier
4400 - Utgifter lotteri
4410 - Utgifter andre tiltak
4420 - Arrangementsutgifter
4430 - Driftsutgifter anlegg
4431 - Strømutgifter
4440 - Bane / Hall leie
4450 - Forbruksmaterielll Blesthallen
4470 - Kontorutstyr / rekvisita
4490 - Drivstoff transportmiddel
4500 - Vedlikehold transportmiddel
4510 - Annonser og trykksaker
4520 - Forsikring
4530 - Diverse utgifter
4540 . Investeringer i Blesthallen
4550 - Investeringer anlegg

80000
906 000

75 000
0
0
0
30 000
76 000
100 000
0
206 000
1 142 000

80800
15750
1000
0
65550
76424
88000
0
327 524
1 351 438

80 000
0
0
0
100 000
70 000
88 000
0
258 000
1 164 000

25 000
80 000
40 000
20 000

0
7201
151437
10400
2500
0
0
0
3477
156529
11439
197400
17679
0
0
0
0
28125
240187
9109
564831

25 000
50 000
40 000
20 000
2 500
5 000
0
0
100 000
40 000
12 000
150 000
17 000
3 000

5 000
0
0
100 000
100 000
15 000
130 000
15 000
3 000
0
0
15 000
30 000
100 000
50 000
400 000
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50000
60000
11000
150000
300000
140000
100000
15000
0

10 000
20 000
150 000
10 000
500 000
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Sum Varekostnad
Lønnskostnad
5000 - Lønn
5020 - Kilometergodtgjørelse
5110 - Møteutgfter styre
5200 - Adm Kostnader
Sum Lønnskostnad
Annen driftskostnad
6420 - Leie Datasystemer
6800 - kontorrekvisita
7430 - Gaver ikke fradragsrett
7770 - Bankgebyrer
7780 - Kassadifferanser
7830 - Tap på fordringer
Sum annen driftskostnad
Sum driftsresultat
Finansinntekter og kostnader
8010 - Renteinntekter
8110 - Rentekostnader
Sum Finansposter
Sum Resultat
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1 103 000

1 400 314

1 129 500

0
0
2500
20000
22 500

0
0
0
16092
16 092

0
0
2 500
20 000
22 500

0
0
0
9000
0
5000
14 000
2 500

0
0
0
8571
0
9500
18 071
-83 039

0
0
0
9 000
0
5 000
14 000
-2 000

20000
0
20 000
22 500

10691
0
10 691
-72 348

10 000
0
10 000
8 000

Årsmøte 14.06.2021

Sak 7: Valg 2021
Valgkomiteen har dessverre ikke lyktes å finne ny leder til håndballgruppa.
Forslag til årsmøtet: Da dette er en velfungerende gruppe fortsetter de sin drift uten leder.
Styremedlemmene fordeler lederoppgavene seg imellom. Hovedstyret gis fullmakt til å velge
ny leder dersom god kandidat dukker opp i løpet av året.
Dagen turnstyre har bedt om å få legge ned turngruppa som følge av få trenere og lite
aktivitet. Valgkomiteen har derfor ikke innstilt nytt styre til denne gruppa.
Forslag til årsmøtet: Turngruppa legges på is inntil videre, men hovedstyret gis fullmakt til å
gjenopprette gruppa dersom grunnlaget er til stede og kandidater dukker opp. Hovedstyret
skal samtidig legge til rette for det dersom noen ønsker å dra i gang turnaktivitet uavhengig
av om det finnes et fungerende styre.
Valgliste kommer.
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