
 

  

Styret i Steinkjer Skiklubb 



 

Forord 
 

Steinkjer Skiklubb har nok engang gjennomført en innholdsrik og spennende sesong. Som skiklubb, 

arrangører og arenaansvarlige er vi svært avhengig av snø, og kommer den ikke selv, må vi 

produsere. Det fikk vi erfare viktigheten av i sesongen 19/20, hvor været kun innimellom minnet om 

vinter. Det er og vil fortsatt være viktig å ha fokus på hvordan vi kan skape skiinteresse ved snøfattige 

vintre. Den sommerlagra snøen sørga for skiforhold på Steinkjer skistadion fra slutten av november 

og ut sesongen, og selv om vi må si oss fornøyde med det, håper vi at vi totalt vil ha endre jevnere og 

mer snørik vinter neste sesong.   

 

 

Styret 

Styrets sammensetning har i sesongen 2019/2020 bestått av: 

 

Verv   Navn     

Leder   Jørgen Asp 

Nestleder  Morten Vannebo  

Sekretær  Hanna Skar Knutsen  

Økonomi  Espen Letnes  

Leder langrenn  Ole Morten Sand  

Leder skiskyting Trine Riseth  

Leder alpint  Tord Vekseth 

Leder hopp/kombinert Kjetil Bratbakken 

Sportslig leder  Ivar Nastad   

Kommunikasjon Marthe Lorvik 

 

Valgkomité: Terje Skrattalsrud og Kjetil Bratbakken. 

Revisor: Terje Skrattalsrud 

 

 

 

 



 
 

 

Styrets arbeid  

Styret har siden oppstart i mai avholdt 6 styremøter, i tillegg til interne arbeidsmøter.  

Styret fikk på plass kasserer i sommer i tråd med vedtak fra fjorårets årsmøte. Styremedlem marked 

har vært åpent i hele perioden. 

Skiklubben har gjennom året blitt forespurt og holdt flere innlegg i ulike fora. Vi har vært 

representert på arrangørforum i regi av Steinkjer næringsforum, hvor vi snakket om viktigheten av 

godt vertskap og samarbeid mellom frivilligheten og næringslivet. Vi var til stede og hadde innlegg 

for årsmøte i Steinkjer idrettsråd under tematikken «Rekruttere og beholde», og vi har deltatt i 

diskusjoner om hvordan vi kan bidra til å gjøre Steinkjer mer attraktiv som arrangementsby. På ulike 

arenaer har vi hatt fokus på å kommunisere at vi er gode på arrangement, at vi har et anlegg som er i 

toppen både sommer og vinter, på hva vi kan få til og ikke minst at vi er mange som jobber sammen 

med og mot å få Steinkjer til å være synlig på kartet når det gjelder arrangement. 

Vi jobber aktivt med å finne inntektsbringende tiltak, men lider litt under at vi mangler én 

koordinerende ressurs på markedssiden. Det krever mer og mer å få henta ut sponsormidler fra 

lokalt næringsliv, men det er en jobb vi virkelig tar på alvor. Vi har søkt flere om aktivitetsmidler, og 

har også mottatt noe, til innkjøp av utstyr spesielt. Dette ser vi effekten av under fellestreningene, 

men også når utstyret er plassert ut i helgene, hvor det er full aktivitet! 

Hjemmesiden er oppe for fullt, og ansvar for oppdatering har et styremedlem ansvar for. 

Grenansvarlige følger opp informasjon ut til de ulike grenene og i tillegg brukes Facebook aktivt som 

kommunikasjonskanal.  

Aktivitet, anlegg, arrangement og økonomi er alle virkemidler til å fortsatt være en skiklubb som 

ivaretar og tilrettelegger for alle, uansett forutsetninger. Som klubb ønsker vi å være førende i 

regionen når det gjelder arrangement, anlegg og aktivitet.  

Vi har hatt en del å gå på hva gjelder økonomi-siden når det gjelder struktur og oppfølging. Vi mener 

utfordringene vi har hatt i stor grad er identifisert, så nå handler det om å få konkretisert tanker til 

handling og sørge for kontinuitet i den helhetlige planen som er påtenkt. 

 

Jobben videre:  

Sportslig plan og styrende dokument må revideres av styret. Det samme gjelder økonomiregulativet 

som revideres etter hver sesong. Økonomien i klubben er førende for utfallet når det gjelder 

eventuell revidering av økonomiregulativet.  

Vi må få på plass en felles markedsgruppe som aktivt jobber med inntektservervelse, for å sikre 

fortsatt høyt aktivitetsnivå. Dette vervet stod vakant i sesongen 19/20, og virker å bli stående også i 

20/21. Om noen føler for å bidra på dette punktet er det bare å ta kontakt.  

Opprette en egen arrangementsgruppe som jakter «større mesterskap», setter sammen 

organisasjonskomite og tilrettelegger for arrangement er også i startfasen. 

  



 

Aktivitet  

 

Dugnadsånden er essensiell for Steinkjer Skiklubb, og vi setter stor pris på og takker alle som stiller 

opp. Det er vanskelig å drive klubb uten slike pådragsgivere.  

Styret ønsker også å særskilt takke Silver Club, som utfordrer, koordinerer og utfører oppgaver som 

andre ikke tenker over. Tusen hjertelig takk for hjelpa, nok et år.  

 

Arrangement 

NM Rulleskiskyting 

Arrangementssesongen startet allerede på sommeren for å tilrettelegge for NM i rulleskiskyting i 

september 2019. Gjennomføringen av arrangementet var upåklagelig, og en særdeles dyktig 

dugnadsgjeng og arrangementsstab, ledet av Gunhild Kvistad, fortjener all honnør for dette.  

Steinkjer Skifestival:  

Gjennomførte to suksessfulle dager med Steinkjer Skifestival, til tross for vanskelige skiforhold i store 

deler av fylket. Stor dugnadsinnsats sørget for at vi fikk arrangert med løyper ihht. planen. Lørdag 

deltok totalt 240 løpere i langrenn, 30 i hopp og 15 i kombinert. Søndag gikk 50 løpere Byafjellet 

Rundt. Øvelsesprogrammet på lørdag med skicross og jaktstart var superpopulært! 

Klubb- og karusellrenn 

Ila. av vinteren har det blitt arrangert 5 karusellrenn. Det har vært varierende oppmøte, og vi erfarer 

at dette varierer i takt med været / forholdene. Vi har avholdt Telenorkarusell for de yngste, og lagt 

opp til varierte konkurranseøvelser for de som er litt eldre. Skiklubben har også forsøkt å arrangere 

skikarusell for voksne, i samråd med Bedriftsidretten Midt.  

 

Anlegg:  

Sanitærområdene i nedre klubbhus ble høsten 2019 renovert, og oppfyller nå nytt reglement.  

Gjennom profesjonelt prosjekteringsarbeid fra Silver Club og husstyret fulgte prosjektet 

framdriftsplanen og ble ferdigstilt i forkant av NM i september.  

Anlegget for øvrig har også blitt oppgradert i forbindelse med NM: Skiskytterarenaen fikk seg et løft, 

sår i asfalten ble tetta, skiskytterhuset ble «fornyet». 

Vi har også utarbeidet og tilrettelagt for sommerlagring av snø på baksiden av Elghaugen. Vi erfarte i 

år at vi var avhengige av «sommersnøen», og det ser ut til at vi skal klare å få produsert tilstrekkelig 

så vi også har snø lagret over den kommende sommeren.  

 

 



 
Grener: 

Det er skrevet årsmeldinger fra de ulike grenene. Årsmeldingen i sin helhet finner du som eget 

dokument, men et utdrag fra disse følger: 

 

 

Alpint: 

Allerede i midten av september hadde alpingruppa i Steinkjer skiklubb sesongens første 
treningsøkter på snø. Fantastiske forhold møtte oss på Juvassbreen, og skigleden var med en gang 
tilbake etter noen måneder med slitsom sol og bar asfalt. 
Høsten fortsatte med ny snøsamling på Juvass i høsteferien og langhelger på snø i Tänndalen og 
Tärnaby i Sverige. 
 
Etter forrige sesong bestemte vi oss for å øke satsningen på de aller yngste. Vi kom igang tidlig med 
barmarkstreninger på Lø skole for 6-10 åringer. Dette ble umiddelbart en kjempesuksess. Flere av 
øktene var det over 25 barn som møtte opp, og de fikk introduksjon til varierende basisaktivitet som 
er så viktig i denne alderen. 
 
Vi klarte av ulike årsaker å ikke få produsert snø i Heggesåsen i november slik vi vanligvis gjør. Og da 
det ble sparsomt med natursnø i tillegg, ble det dessverre ingen åpning av alpinbakken i Heggesåsen 
sesongen 19/20. 
Etter jul fikk vi gjennomført jevnlige torsdagstreninger i Grong - og vi var godt representerte på renn 
rundt omkring i hele Trøndelag. 
I tillegg til flere sterke resultater av våre løpere - er det mest gledelige i år også at skigleden er på 
topp tross utfordrende treningsforhold. 
 
Sesongen ble også for oss altfor kort grunnet koronapandemien, men vi 
krummer nakken og er klar for ny sesongstart i august. 
Årets innsatspokal går i år til Benjamin Asp Wodahl. Han er alpingruppas eldste løper og er et svært 
godt forbilde for alle de andre i gruppa. I tillegg til at Benjamin har imponerende skiferdigheter, viser 
han solide holdninger i både på og utenfor idrettsarenaen. 
Vi gratulerer Benjamin med ‘Truls Ove Karlsen’s innsatspokal’ for 2020. Den er meget fortjent! 

 
På vegne av alpingruppa 
Tord Vekseth 

  

 

 

 

  



 
Langrenn 

 

Skisesongen fikk en brå slutt, og all aktivitet og renn ble avlyst over hele landet. Corona viruset førte 

til at all organisert idrett ble stoppet umiddelbart fra regjeringen. I skrivende stund laver snøen ned 

og vi får skikkelig påfyll av vinter. Vi håper at klubbens medlemmer benytter det flotte anlegget vårt 

til egentrening, selv om de organiserte treningene er avsluttet.  Men alt i alt har det vært en ok 

snøvinter med mye skiaktivitet på Byafjellet stort sett hele sesongen. Snø dugnaden og snølager fra 

forrige sesong sørget for skiglede fra oktober, og vi fikk nesten 5 måneder med organisert skitrening i 

sesongen. En trening var det ikke snø eller forhold til trening på Hallem, da ble Steinkjerhallen 

benyttet og oppmøtet var like bra som på utetreningene. 

 

Takket være våre fantastiske trenere har det vært varierte og velorganiserte treningsøkter uke etter 

uke! Innimellom har det vært noe trangt om plassen, men dette har trenerne løst på en fabelaktig 

måte. Klubben har hatt fokus på rekrutering noen år, og dette begynner å gi resultat. Skileik 1 har 

hatt mellom 40-50 utøvere på treningene gjennom hele sesongen, mens Skileik 2 har hatt rundt 35 

utøvere på det meste. Nytt av året er ny inndeling til skicross, dette har vært en suksess med opptil 

et 40-tall barn på trening. Med rundt 130 barn fra skileik 1 til skicross lover dette godt til årene som 

kommer. Flere disse av disse har deltatt på flere kretserenn og mange var selvfølgelig på Steinkjer 

skifestival. Det virker som stafett er en fin måte å få mange til å delta. Det er ofte mer moro når man 

stiller sammen på lag!  

Også for de eldre gruppene har det vært jevnt og bra oppmøte gjennom sesongen. Vi har flere 

juniorer og seniorløpere som representerer klubben på en strålende måte. 

I år som i fjor startet sesongen med barmarkstreninger. De største utøverne begynte på sommeren, 

mens skileikgruppene hadde oppstart etter høstsamlingen. På høstsamlinga deltok 96 barn og 

ungdommer over to dager. Dette er en skikkelig kick-off til årets sesong. 

I år som tidligere har det vært servering av vaffel og saft i klubbhuset etter tirsdagstreningene, og 

dette er et populært tilbud. Uten foreldre som stiller opp til denne dugnaden hadde dette ikke vært 

mulig, takk til alle. Vi får mange positive tilbakemeldinger fra de som stiller på vaffeldugnaden om at 

det er både sosialt og trivelig å bidra på kjøkkenet - og en ekstra bonus er å være sammen med så 

mange blide og fornøyde utøvere!  

Team Innherred er det treningsopplegget som skiklubben har for juniorer. Shawn Lillefjell har vært 

klubbens kontakt opp mot Team Innherred. Team Innherred har fungert godt og har for øvrig hatt 7 

samlinger i løpet av sesongen. De eldste utøveren har hatt noen flere samlinger. I tillegg har utøverne 

vært velkommen på de ordinære treningene klubben har. Jevnt over har løperne hatt fin sportslig 

utvikling, og miljøet i gruppa har vært bra. 

 

I år også ble det gjennomført en snøsamling i Vålådalen tidlig vinter. Dette er et populært tiltak for 

de eldste utøverene, som også er sosialt for barn og voksne. I forrige sesong ble det også 

gjennomført en samling i snøtunell, dette ble ikke prioritert i år. 

 



 
Steinkjer skifestival ble i år en suksess med over 237 påmeldte i langrenn. Nytt av året var at 

skifestivalen ble avholdt over to dager, dette var en suksess, men flere deltagere på Byafjellet rundt 

enn tidligere. Takk til alle som stiller opp for å lage skifest på Steinkjer Skistadion, uten alle positive 

mammaer, pappaer, pensjonister, besteforeldre, hadde dette ikke vært mulig å gjennomføre på en 

slik strålende måte.  

På karusellrenn har det vært rundt 200 barn vært med på rennene i vinter. Det ble arrangert ett renn 

før jul og tre etter, med medaljeutdeling etter målgang på siste renn. Det var lagt til rette for 

skicrossaktiviteter for både store og små i skileikanlegget og i rundeløypene. For de eldre 

aldersklassene sørget trenerne også for god variasjon i rennprogrammet blant annet med nullrenn og 

skicross.  

Selv om sesongen ble brått avsluttet to uker før vi fikk gjennomført klubbmesterskap, har det 

resultatmessig vært prestert godt på mange renn rundt om i landet denne sesongen. De mange 

sterke resultatene har også gitt mye positiv mediaomtale til klubben.  

Pål Trøan Aune har hatt en flott sesong med årsbeste med 4. plass i Dresden, World Cup. Bare 8 

hundredeler fra pallen. Han ble nummer 17 i sprintcupen, med 4 starter. Gratulerer.  

Thomas Westgård har også hatt en god sesong og tatt WC poeng. 

 

 

Heder og ære 

Morten Brørs pokal 2019 tildeles; August Helland Iversen 

Severin Bjørstads pokal 2019 tildeles; Niklas Landsem Melhus 

Alf Tømmerås pokal 2019 tildeles; Vegar Bratsve Lægran 

 

LU takker fantastiske trenere, speakere, løypekjørere, kjøkkenpersonale og tidtaker for uvurderlig 

innsats, det hadde ikke blitt renn uten! En stor takk også til foreldre, barn, ungdommer og frivillige 

for flott skiengasjementet i vinter! 

 

Hilsen LU 2019/2020:  

 Ole Morten Sand, Shawn Lillefjell, Håvard Guin, Anders Kjøren, Synnøve Kvitvang og Marit Lægran.  

  



 
Hopp og kombinert: 

Utvalget for hopp og kombinert har bestått av: Kjetil Brattbakken, Terje Moen, Marit Landrø, Anders 

Bardal og Anders Sprauten. 

I Yrken har vi plasthopping fra mai/juni til slutten av oktober. Vi har da forsøkt å ha faste treninger en 

dag i uka pluss noen dagsamlinger i helgene der Nord Trøndelag skikrets har stilt med trenere.  

Vintersesongen ble i år som tidligere år blitt reddet av snøproduksjon i desember. Den stabile 

vinteren kom sent, og vi fikk da gjennomført Raw Air hoppskole. Det ble 3 kvelder med ca 30 unger 

hver kveld. Dessverre kom   Covid-19 like etter dett og satte en stopper for resten av sesongen, men 

noen av ungene har kommet tilbake i høst og hoppen på plast. Satser på ny rekruttrunde litt tidligere 

i vinter. 

På vinteren har vi kjørt 2 treninger i uka, tirsdag og torsdag. Antall utøvere har ligget på mellom 10 og 

20 utøvere på hver trening. Vi gjennomførte i år Steinkjer Skifestival med kombinert på sletta i K35 

og K44. Dette viste seg å bli en suksess som vi fortsetter med til neste år. 

Den nye bakken vår K6 har blitt en stor suksess som rekruttbakke. Her får de minste utøverne prøvd 

hopping og finne trygghet før de «klatrer» til K10. 

Trenere som har vært i bakken ei år har vært Anders Bardal og Terje Moen i K6, K10 og K20. Åsmund 

Sprauten i K35 og K44. 

Våre yngre utøvere har deltatt på Midt-Norsk, KM og Solan Gundersen. Utøverne som er tilsluttet 

Trønderhopp har deltatt på både nasjonale og internasjonale renn. 

 

På vegne av gruppa,  

Terje Moen 

  



 
Skiskyting 

Sesongen 2019 -2020 ble overraskende kort idet hele sesongslutten ble avlyst på grunn av 

Coronaviruset. Dette medførte avlysing av flere arrangementer, og for skiskyttergruppa gjaldt dette 

både klubbmesterskapet 11. mars, KM stafett 15. mars og sesongens siste klubbrenn 18. mars. 

Skiskytterskole 

Høsten 2019 deltok 12 nye skiskyttere på skiskytterskole. Av disse var det 11 som gjennomførte 

skolen, 4 jenter og 7 gutter, fordelt på 4 født i 2010, 4 født i 2009 og 3 født i 2008. 

Tom Vidar Wågan og Odd-Are Sandhaugen hadde ansvaret for gjennomføringen av skolen. Simen E 

Kvarme og Halvor Brønstad hadde hovedansvar for det sportslige innholdet, og Ada og Siri Carlson 

Hegge hadde ansvaret en av kveldene. 

Årets skiskytterskole ble med 4 kurskvelder. Siste kveld fikk deltakerne servert kveldsmat sammen 

med treningsgruppa 10-12 år. Deltakerne fikk diplom og lue gitt av skiskytterforbundet etter fullført 

kurs. Seks av deltakere på skiskytterskolen har fortsatt med ordinære treninger utover sesongen. De 

har også deltatt på klubbrenn, innherredskarusell og enkelte kretsrenn gjennom sesongen. 

 

Innherredskarusellen 

Steinkjer skiklubb tok denne sesongen initiativ til å gjeninnføre Innherredskarusellen. Dette er et 

samarbeid mellom klubbene på Innherred, og som skal bidra til bedre rekruttering gjennom tilbud 

om enkle kveldsrenn i ukedagene. Dette har blitt tatt godt imot, og skiskyttergruppa arrangerte 

onsdag 11. desember 2019 det første rennet i en serie på 5 renn. 

 

Treningsgruppene 

10-12 år 

Denne sesongen har utøvere født i 2008 til 2010 vært en treningsgruppe med Geir Ove Haraldsen 

Stig Aalberg som trenere. Gruppen har utover vinteren bestått av 13 ivrige utøvere, 6 jenter og 7 

gutter. Gruppen har hatt en trening hver uke etter høstferien. Gruppen har vært representert i lokale 

og regionale arrangement, og har bidratt med gode prestasjoner og godt humør! 

13 – 16 år 

Treningsgruppen for utøvere født i 2004 -2007 har bestått av totalt 15 utøvere. Det har blitt 

gjennomført to treninger pr. uke med Thor Haltbrekken, Terje Skrattalsrud og Joakim Trøbakk som 

trenere. 

Junior (17-22 år) 

Klubben har 15 aktive juniorer, der de fleste har vært elever ved idrettsfag ved Steinkjer vgs. 

 



 
Team Innherred Skiskyting er et treningssamarbeid mellom klubben på Innherred med koblingen til 

Steinkjer vgs. Her deltar alle aktive juniorer som ikke er tilknyttet andre team / private team og lag 

utenfor kretsen. 

To av eldste utøverne i klubben har vært representert i private team som Trondheim Biathlon Team 

og Team Maxim. Vi har i tillegg hatt utøvere som har vært en del av Skiskytterforbundets 

Utviklingslandslag kvinner U23. 

De fleste juniorene har deltatt i konkurranser på nasjonalt nivå i løpet av sesongen, og representerer 

både bredde og topp nasjonalt. 

Samlinger 

Skiskyting og langrenn har samarbeidet om den tradisjonelle høstsamlinga i oktober for alle 

treningsgrupper og snøsamlinga i Vålådalen for 13 – 16 åringen siste helg i november. Dette er 

samlinger som skaper samhold i klubben og mellom gruppene, og er også en fin oppkjøring til en ny 

sesong.  

NM rulleskiskyting 2019 

NM rulleskiskyting ble avviklet på Steinkjer Skistadion 20.-22. september 2019. Av ledende roller 

under arrangementet bør nevnes leder av hovedkomiteen, Gunhild Kvistad og rennleder Torbjørn 

Wekre. Det ble lagt ned stor dugnadsinnsats på anlegget i forkant av selve arrangementet. 

Arrangementet ble en suksess, både sportslig (se resultater) og økonomisk. 

Sportslige høydepunkter 

På stort sett alle renn i Midt-Norge har vi vært største klubb. Vi er relativt jevnt fordelt mhp. kjønn, 

og vi har utøvere i alle årsklasser fra 10 til 22 år. Slutten av sesongen ble preget av Koronatiltak og 

avlysninger. Renn som ble avlyst var bl.a. NM senior og norgescupavslutning junior/senior, Young 

Star-finalen i Holmenkollen, KM-stafett, de to siste rennene i Trøndercupen, vårt eget 

klubbmesterskap samt et siste klubbrenn. 

I løpet av sesongen har skiskyttere fra Steinkjer Skiklubb likevel innkassert medaljer fra ulike 

mesterskap: 

• NM: 2 sølv, 4 bronse 

• LM: 4 gull, 6 sølv og 4 bronse 

• KM: 6 gull, 8 sølv og 7 bronse 

 

Innsatspokalen for sesongen 2019-2020 

Kriterier for innsatspokalen er å stimulere interessen blant yngre medlemmer, vise sportslig fin 

framferd, hjelp og støtte for klubben, 13-19 år, jente eller gutt og som jevnlig har deltatt i 

konkurranser gjennom sesongen, oppnådde resultater, framfor alt framgang som skyldes iver og 

målbevisst trening. 

Innsatspokalen for 2019-2020 tildeles Thomas Austheim.  



 
Begrunnelsen er god fremgang og sterke prestasjoner gjennom sesongen, med bl.a. 8. plass på 

fellesstarten på sommer- NM på hjemmebane, 7. plass på Norgescuprenn på Oppdal og 16. plass 

sammenlagt i norgescupen i en sterk klasse på landsbasis. 

Thomas er en seriøs, treningsvillig og målbevisst utøver med veldig gode holdninger. 

 

Foreldregruppas pokal for 2019-2020 

Tildeles utøvere i klassen 13–16 år. En utøver med gode holdninger, godt oppmøte og deltakelse på 

treninger. En som bidrar positivt til det sosiale miljøet, en god «ambassadør» for Steinkjer Skiklubb 

og en rollemodell/ forbilde for yngre utøvere. Fremgang og utvikling vektlegges. 

Foreldregruppas pokal for 2019-2020 tildeles Espen Skrattalsrud. Han tildeles pokalen for sine gode 

holdninger, treningsiver, stor fremgang og ikke minst for meget gode resultater siste sesong. 

 

Takk for denne sesongen, og lykke til med sesongen 2020-21! Vi gleder oss! 

Styret i skiskyttergruppa 

Trine Riseth, leder 

  



 

Økonomi  
 

Skiklubben lider litt av at det ikke er én dedikert markedskontakt, da vi tror dette kunne bidratt i 

større grad på inntektssiden. Vi har denne sesongen drevet dette arbeidet i fellesskap i styret.  

Ellers viser regnskapet for 2019 positive tall på grunn av NM i rulleskiskyting. Vi håper neste sesong å 

unngå å øke treningsavgift og medlemsavgift i klubben. Økonomiregulativet kan for neste sesong 

endres frem til og med 1.oktober.  

 

Årsregnskapet i klubben for 2019 er som følger:  

 

 

   
    

RESULTATREGNSKAP 2019

Inntekter 2019 2018
Reklame og sponsorinntekter 676 532             404 090             

Varer for salg 148 238             37 275                

Lokale aktivitetsmidler (LAM-midler) og tilskudd 155 936             69 970                

Mva-komp. Drift 173 391             89 064                

Treningssavg. og medlemskontigent 171 982             260 646             

Utleie eiendom 255 560             269 980             

Arrangementsinntekter 617 989             1 443 065          

Andre inntekter 337 113             150 271             

Totale inntekter 2 536 740          2 724 361          

Kostnader
Varer for salg / bruk medl. 216 786             158 811             

Startkontigent 199 382             152 945             

Trenings- og deltakerkostnader 527 026             604 484             

Drift vedlikehold eiendom/anl. 675 547             519 171             

Arrangementskostnader 316 312             1 042 941          

Øvrige kostnader 458 640             186 377             

Totale kostnader 2 393 693          2 664 729          

Driftsresultat 143 048             59 632                

Finansposter 8 406                  47 726                

Årsresultat 151 454             107 358             

*NM rulleskiskyting 2019



 
  

   

   

BALANSERAPPORT 2019            2019 

Anlegg u arbeid: Rehab Steinkjerbakken                     145 447  

Rehab. Dusjanlegg                     460 478  

Anlegg u. arbeid Skileikanlegg                     122 130  

Andre fordringer                       11 250  

Sum AM                     739 305  

    

Investeringer/aksjer                     106 000  

Bankinnskudd Vedlikeholdsfond                     200 347  

Bank/Kasse driftsmidler                     680 410  

Bankinnskudd vedr. anlegg u. arbeid                  2 160 386  

Kundefordringer                     182 227  

Sum OM                  3 329 370  

    

Sum eiendeler                  4 068 675  

    

    

EK                  1 388 851  

Årsresultat                     151 454  

Sum EK                  1 540 305  
    

Kortsiktig gjeld                       46 754  

Lev.gjeld                     441 616  

Mottatt tilskudd Skileikanlegg                     440 000  

Mottatt tilskudd Steinkjerbakken                  1 600 000  

Sum gjeld                  2 528 370  
    

Sum gjeld og egenkapital                  4 068 675  

 

  



 
NM Rulleskiskyting 2019 – regnskap: 

 

 Resultat 2019  

Premier, blomster 66 705               

Innkjøp kioskvarer, renhold mm 13 976               

Frakt 8 066                 

Honorar Sanitet (Røde Kors ) 6 400                 

Honorar Team Innherred 15 878               

Oppgradering anlegg - tilrettelegging for publikum 3 050                 

Kulturinnslag, Scene 9 329                 

Renovasjon - Retura 996                    

Leie toalett 12 000               

Leie tidtaking - inkl 2 stk tidtaker EQ 38 169               

Leie restauranttelt inkl. møbler 23 288               

Vedlikehold av skyteanlegg 1 321                 

Kontorrekvisita -                     

Profileringsmateriell (t-skjorte, banner, sponsorvegg) fotograf 49 492               

Annonsering 15 000               

NM-middag, pluss div. servering 20 399               

Reise og opphold (TD, repr. fra skiutleie) 23 405               

Lårnummer + startnummer 5 446                 

Diverse 3 793                 

Sum kostnader 316 312             

Reklamesalg, sponsorpakker 157 100             

Kiosksalg 52 360               

Startkontingent 178 320             

Tilskudd offentlig  (kommune og fylkeskommune) 120 000             

Parkeringsinntekter 24 809               

Avtale NSSF 75 000               

Parkering bobiler 10 400               

Sum inntekter 617 989             


