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1. OPPSUMMERING FRA STYRET

 

Styret har bestått av Marianne Nummedal, leder, Jan Erik Claussen, info, Axel Eikner, kasserer, Halvdan 
Moe, økonomi og Jill Iren Berge, sekretær.  

Vervet som sportslig leder for 2008 har ikke vært besatt!   

Styret i o-gruppen har hatt åtte møter siden vi ble valgt på årsmøtet i januar 2008, fire før og fire etter 
sommeren. Mange saker blir imidlertid i stor grad behandlet og fulgt opp pr e-post og i mindre grad på 
styremøter. Noe har vi fått til, mye kan bli bedre - i den grad kapasiteten strekker til. Noe blir prøving  med 
feiling, andre ganger dukker reddende engler opp akkurat i tide. TAKK!    

Litt oppsummering fra 2008: 

 

medlemslisten: det har tatt tid med oppdatering, men den nærmer seg komplett. Kontinuerlig 
oppdatering er viktig.  

 

nye drakter leveres av Trimtex. Bestilling kan sendes ved et minsteantall på 10 stk pr del for å oppnå 
en akseptabel pris.  

 

Vi har anskaffet to nye tunelltelt, ett fra Gildefondet.  
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en ny MTR er innkjøpt etter sterkt ønske fra klubbens tidtakere. Det vil bli kjøpt inn en pc til 
klubben som skal benyttes til blant annet tidtaking.  

 
Vi har i tillegg til NVG arrangert to bedriftsløp, ett vår og ett høst, ett pokalløp, vår, sprintcupfinale, 
klubbmesterskap og treninger for bergensklubbene. 

 
NOF var arrangør av storsamling med o-galla på Clarion, Flesland. Fana var vertskap for gallaen 
med over 200 gjester fra hele landet. Festkomiteen besto av Axel, Håkon, Lise, Heike og Marianne. 

 
det har ikke vært gjennomført dugnader utover arrangementene som nevnt over. 

 

Fana har gjennom vinteren og sesongen 2008 hatt to trenere. Styret har i samsvar med trenerne 
vedtatt å avslutte ordningen da oppslutningen blant målgruppen ikke ble som ønsket.  

 

politiattester er et krav fra 1.januar 2009 for alle som skal være ledere/trenere for mindreårige. Styret 
har vedtatt at det for o-gruppen gjelder for medlemmer av rekrutterings- og treningskomiteen, men 
holder det åpent at det kan bli aktuelt for flere dersom situasjonen tilsier det.  

 

Hovedlaget har et aktivt styre og administrasjon som gjør en innsats involverer gruppene, blant annet 
sponsorer/økonomi, drakter, basis-/fellestreninger, ny nettside blant noe. Fanavarden sendes nå ut 
sentralt fra hovedlaget. Hovedlaget har gjennom året hatt flere møter med gruppene for å kartlegge 
status, behov og ønsker.  

 

hovedlagets administrasjon gjorde oss på tampen av året oppmerksom på o-gruppens 75-års 
jubileum i 2008. En festkomité er i gang og de er sikkert glad dersom noen tilbyr sin hjelp til 
planlegging.  

 

gjennom sesongen har det vært gledelig å se så stor deltakelse på tirsdagsløpene, og mange har fått 
gleden av å oppleve et godt sosialt felleskap med gamle og ny venner og bekjente på turer med litt 
lenger reisevei. Mange av de tradisjonelle reisemålene går igjen også i 2009 i tillegg til at flere har 
planlagt Italiensk  5-dagers som feriedestinasjon.  

Takk for godt samarbeid i 2008 og lykke til med 2009-sesongen!   

________________________ ________________________ 

Marianne Nummedal Jan-Erik Claussen   

____________________ ____________________ ____________________ 

Axel Eikner Halvdan Moe Jill Iren Berge 
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IDRETTSLIGE AKTIVITETER   

 2.1  RAPPORT FRA TRENINGSKOMITEEN 

Treningskomiteen har i år bestått av John Olav Alsvåg , Ronny Rykkje og Sigurd Eikner. 

Disse har hatt hovedansvaret for gruppen 13  16 år. 

Espen Rognsvåg og Jan Solli fortsatte som trenere for juniorgruppen. 

Fanas faste fellestrening var gjennom vinteren tirsdag fra Søråshøgda skole. Her ble det lagt opp til 
kvalitetstrening med intervaller fra Fana Stadion eller i området rundt. 

Fremmøte var varierende. Mulig årsak kan være  kollisjon med Gate Cupen (Urb-o). 

Det ble også ytret ønske om å legge treningen parallelt med rekruttreningen slik at foreldre som ønsker det 
også kan delta. 

I planleggingen for 2009 ble det tatt hensyn til dette og vi har nå trening torsdager fra Ulsmåg Skole. 

På kretsnivå ble også Natt-trening onsdager introdusert. De velkjente o-tekniske lørdagstreningene ble også 
et samarbeid mellom flere klubber og har nå jevnt 30-50 deltakere, også mange fra Fana.  

Søndager har en trofast gjeng fine turer fra Fana Hytten. 

Dette betyr at man har muligheter til fellestreninger 5 ganger i uken, så det mangler ikke på tilbud. 

Det er likevel viktig å påpeke at våre egne løpere bør prioritere Fana treningene for å støtte opp om og 
danne et godt miljø i gruppen.     

All den tid gruppen ikke hadde noen Sportslig Leder iår, ble det før starten av sesongen organisert et møte 
hvor arbeidsoppgavene med organisering av reiser og laguttak ble fordelt. Ansvaret for årets løp ble delt 
mellom treningskomiteen, trenere og Styret ved Marianne. Bjørn Hølleland  og Jan Kocbach gjorde en 
kjempegod og inspirerende jobb med forberedelser til Jukola stafetten.    

Til årets Hovedlandsleir i Sandefjord var John Olav Alvsvåg blant lederne for ca 40 ungdommer fra 
Hordaland, herav 9 fra Fana. De fikk en fin uke i Vestfold. Resultatmessig viste det seg at det var vanskelig 
for våre å hevde seg iår, dette gikk igjen for alle Hordalandsklubbene (uten at vi skal trøste oss for mye med 
det).  

De beste resultatene hadde vi på Sprint med Kenneth Kira Alvsvåg nr. 17 og Martin Claussen nr. 29  og på 
Lang hvor Kenneth ble nr. 23 og Maren Stien Johansen ble nr. 10 i D14-16C. Absolutt godkjent. 

Bestemannsprisene i år gikk til Agnete Nummedal for sitt gjennombrudd i Juniorklassen med brosemedalje i 
NM Sprint som beste av flere topp resultater i sesongen, og til Mads Claussen for sin 8.plass i H13-14 i 
Norwegian Spring.    
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2.2  RAPPORT FRA REKRUTTERINGSKOMITEEN 

Rekruttkomiteen har i år bestått av tre medlemmer: Rannveig Nordhagen (leder) , Frode Oldervoll og Silje 
Rognsvåg.  

Ansvarsområdet er klubbens rekrutter i aldersgruppen 9  12 år samt nybegynnere under 16 år.  

I hovedsak har aktivitetene bestått i innetrening (vinter) på Søråshøgda skole, avvikling av nybegynnerkurs, 
forskjellige aktiviteter samt oppfølging under løp/løpsdeltagelse.  

Deltagelsen på treninger og løp har gjennom året vært jevn, med størst andel jenter.  Noen rekrutter har falt 
fra, andre har kommet til.  Den informasjon som sendes ut fra rekruttkomitéen har gått til 23 stk. gamle 
rekrutter og 23 stk. nye , så det samlede antall rekrutter som nå mottar informasjon om trening og løp er 
46.   

Tirsdagstrening 

Utenom o-sesongen har rekruttene hatt fast treningstid på tirsdager kl 1730  1900 fra Søråshøgda skole.  

Omtrent som i 2007 har det i 2008 vært i gjennomsnitt ca. 10 stk. på tirsdagstreningene.  Flere av disse er 
nye og deltok på vårens nybegynnerkurs.  Noen av o-rekruttene som deltok i 2007 har ikke vært så mye på 
trening i 2008 pga. kollisjon med andre treninger i andre idretter.  

Treningsledelsen har vært fordelt mellom rekruttkomitéens medlemmer og rekruttenes foresatte, noe som 
har fungert bra.  Dugnadsviljen er positiv så det har vært lett å få med foreldre til å ta ansvar for 1-2 
treninger hver, henholdsvis vår og høst.  I tillegg har som regel ytterligere 2-3 foreldre assistert treningen.  

Nybegynnerkurs 

Ett nybegynnerkurs ble avviklet over to kvelder på Ulsmåg skole. Kirsti Lysaker holdt et godt kurs for de 21 
deltakerne (alder 10 

 

16 år) som hovedsakelig var uten erfaring. Men flere kom fra o-familier .  Av de 21 
deltakerne er det 12 stykker som har deltatt i løp gjennom året og som fremdeles er aktive i klubben.  

Det ble gjort forsøk på å arrangere ytterligere et nybegynnerkurs over tre kvelder i slutten av september, på 
forespørsel fra to stk.  Pga. påmelding av bare fem deltagere, ble kurset avlyst.  Lav påmelding skyldes 
trolig kort varsling og tidspunkt for planlagt gjennomføring.  Kurs i begynnelsen av september hadde 
kanskje gitt flere påmeldte og er vel verdt og prøve neste år.  

Løpsdeltagelse 

Antall rekrutter er omtrent det samme i 2008 som i 2007, likeens aktivitetsnivået . 
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Det har vært bra deltagelse på Pokalkampen og sprintløp.  Rekruttkomitéen har hatt oppfølging av løperne 
under løpene, og lånt ut brikker ved behov.  

Lånebrikker 

Rekruttkomitéen har disponert følgende 11 brikker som har blitt utlånt til rekruttene både under løp og 
trening:   

11804 (rød) 

36961 (gul) 

..9898 (grønn) 

69196 (grønn) 

78711 (grønn) 

80619 (grønn) 

84909 (grønn) 

92683 (grønn) 

402921 (display) 

402910 (display) 

402907 (display)  

Antallet har stort sett vært tilstrekkelig.  Foreløpig oppbevarer Rannveig brikkene, sammen med en del 
annet rekrutt-/opplæringsmateriell.  

Konklusjon 

Vi har mange rekrutter (40  45) i klubben vår, men antall deltagelser på løp og treninger er variabel og 
kunne vært bedre.  Det antas å skyldes først og fremst konkurranse fra andre idretter, kanskje spesielt 
fotball, håndball, friidrett og langrenn.  Men de som deltar er en trofast gjeng som ser ut til å trives og ha det 
gøy sammen.  Foreldrenes engasjement er fortsatt viktig, for å få med nye rekrutter og holde på gamle .  

Det er positivt at jentene fortsatt er i flertall.  

Etter råd fra årsrapporten for 2007 er det fokusert en del på løpsdeltagelse og oppfølging på selve løpet, uten 
at det ser ut til at det her medført økt antall starter.  Men det er viktig å fortsette slik kontinuerlig oppfølging 
slik at vi holder på den fine rekruttgruppen vi har. 

Rannveig Nordhagen 
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2.3 RAPPORT FRA TUR-O KOMITEEN 

Tur-O komiteen i 2008 har bestått av: Geir Hanevik, Magne Sandal, Per Vikane  og Per Vold.   

Vi har i år som i fjor hatt 60 poster ute i terrenget; 10 poster i Myrdalen, 20 poster på Smøråsen og 
Stendafjellet og 30 poster på Totland. Alle kartene med poster er i år skrevet ut på O-gruppen sin epson 
skriver på samme type papir som brukes til offsettrykk. I år har vi også fått inntekter fra reklame på 
baksiden av kartene på totalt kr 12000. 
Nytt av året er at vi også har opprettet en egen hjemmeside for Tur-o på nett. Som det fremgår av tabellen 
nedenfor, har 36 personer logget seg inn. Av disse har 13 brukere vært så aktive at de har oppnådd merker 
ved å klippe elektronisk på nett. I snitt er antall poeng 22 av 60 mulige poeng.  

Klipp Poeng Blogger Gull Sølv Bronse

Alle
36 100 % 64 % 36 %

21,9 (Tot: 
789) 21,9

0,4 (Tot: 
16) 5 3 5

0-13 6 16,70 % 50 % 50 % 38,5 38,5 0,2 1 2 2
13-20 2 5,60 % 100 % 0 % 3,5 3,5 0 0 0 0
30-63 22 61,10 % 55 % 45 % 19,7 19,7 0,5 2 1 3
63- 6 16,70 % 100 % 0 % 19,5 19,5 0,8 2 0 0

Snitt per deltaker Merker oppnådd
Alder Antall Prosentvis

Kjønn

  

Det viser seg at det er størst besøk på månedens post i mai; 60 har skrevet seg inn da. Ellers er det ca. 30   
andre månedene.   

I år er det delt ut 14 gull, 1 sølv og 3 bronse. Salget fordeler seg som vist i tabellen nedenfor. Samlet har vi 
solgt bare 73 på våre 3 salgssteder. Som det fremgår av tabellen nedenfor er det totale antallet 174, som er 
omtrent som enn i fjor. Det er i skrivende stund ikke klart hvor mange av medlemmene som har betalt for 
tur-o posen. Når avgiften til NOF skal betales, som nå er øket til kr. 30 pr. pose, er det viktig at det er antall 
betalte poser som danne grunnlaget for avgiften.   

Shell Esso Intersport Bg turlag

 

Medlem Tilsendt Diverse Totalt 
40  8 25 50 14 37 174 

   

2.4 RAPPORT FRA TRENER 2008 

Fra høsten 2007 har jeg hatt en tiltredelse som trener i Fana IL Orientering.. Dette begynte bra ifm med 
samlingen der jeg fikk Olav Lundanes til å komme over. Målet med denne samlingen var å gi utøverne et 
møte med en av  de store  innen orientering, og at dette skulle gi utøverne motivasjon til videre trening.  

Videre brukte jeg tirsdagstreningene på Søråshøgda skole til å samle utøverne, snakke om hva som var 
planene for vinteren og videre utover mot sesongen. Sammen på laget hadde jeg Jan Solli som en 
støttespiller, og sammen hadde vi intervju med hver enkelt som kunne være interessert. De fikk også utdelt 
et program med treningsøkter som burde gjennomføres iløpet av en uke. Treningene fungerte bra i starten, 
men dabbet etter hvert sakte men sikkert av. For meg tydet det på manglende interesse og motivasjon, og 
siden dette arbeidet allerede var i en startfase var det vanskelig både for meg og jan å pushe  på dem for at 
de skulle stille opp på treningene. En årsak til dette er nok fotballen som mange driver med.. Selv om 
interessen virket lav har jeg sendt både sms og mailer for å skape ny interesse, men det har vært uten 
suksess. I tillegg til dette har jeg styrt fordelingen av lørdagstreningene.  Erfaringen viser at det er vanskelig 
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å få folk til å ta disse treningene, og selv om jeg har sendt ut påminnelser til de som skal ha så har det endt 
med at jeg har måttet ta treningen på sparket.. Dette demper naturligvis også kvaliteten på økten.  

Det siste året har klubben også manglet en sportslig leder. Dette har vært en stor utfordring for flere og blant 
annet meg selv, som både trener og utøver. 

Jeg har nå sagt fra meg alt treneransvar i klubben, både pga jeg ikke følte det var stor interesse for å ha noen 
trener, da hos utøvere, og fordi jeg nå er involvert i BFG Fana.   

Espen Rognsvåg  

2.5 OVERSIKT OVER KARTBEHOLDNING  

Kart Utgitt år

 

Målestokk Antall 
Livarden/Austefjell 1980 1:20000 1450 

Dyngeland 1990 1:10000 1000 
Svartevatn 1995 1:15000 120 

Frotveit 1996 1:10000 5 
Norvik 1996 1:10000 15 
Kismul 2004 1:10000 1100 

Nordås/Sørås 2000 1:5000 50   
Røttingen 2001 1:7500 2150 
Halhjem 2001 1:10000 1100 

Fanaseter 2001 1:10000 3000 
Smøråsen/Stend 2002 1:10000 1600 

Smøråsen 2002 1:10000 20 
Stendafjellet 2002 1:10000 4000 
Havet  A4 2005 1:10000 600 
Slåtthaug 2005 1:4000 2100 

Totland - Solbakkefjell

 

2006 1:10000 450 (+500 halve) 
Kirkevoll 1997 1:4000 Kopieres opp etter behov

 

Kringlebotn 1997 1:1000 « 
Skeie 1997 1.1000 « 
Skjold 1997 1:2000 « 

Ulsmåg skole 2007 1:4000 « 
Ulsmåg  2007 1:5000 

 

Prestegardskogen-
Tøsdal 

2007 1:4000 

    

Kommentar til kartbeholdning 
Det har vært arrangert 3 bedriftsløp på Fana sine kart i 2008.  (Stendafjell, Havet , Totland/Solbakkefjell.)  
2 pokalløp og Brageløp. (Totland/Solbakkefjell, Fanaseter). Totalt er det brukt/skrevet ut ca. 2000 kart med 
løyper. Med en gjennomsnittspris på kr. 15 pr. kart blir det kr. 30000. Av dette utgjør kartene til Fanas egne 
løp en verdi på kr. 10000, som ikke blir fakturert som kartinntekter. I tillegg er det solgt/gitt ut diverse kart 
til trening og til skoler.    
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2.6 Rapport fra Nordvestgaloppen 

Sammen med Viking og Voss sto Fanas o-gruppe som arrangør av Nordvestgaloppen 2008 på Voss. To løp 
på Ukvitne, en hviledag og to løp på Bulko i månedsskiftet juli  august, satte farge på Vossebygden.  

Grovt sett sto Fana for de to siste løpene på nytegnet kart på Bulko. Viking hadde de to første løpene på 
Ukvitne, mens Voss hadde ansvar for overnatting, kiosksalg og sekretariatet. Men vi hadde hele tiden et 
sterkt fokus på at dette var ETT arrangement, derfor dro vi nytte av hverandres kompetanse og fikk eierskap 
til hverandres delansvar. 

Dette medførte f.eks at vi delte det totale overskuddet i tre like deler. Et overskudd som for Fanas del 
utgjorde 76 000 kroner. Ut fra det abeidet som er nedlagt, er det ikke det store overskuddet, men vi har fått 
utrolig mye goodwil, vi har satt Vestlandet på kartet med et flott arrangement, Og vi har et kart over Bulko 
(sammen med Gneist) som allerede går i pluss.    

Hovedkomiteen ble utvidet til å også gjelde løpslederne, og etter hvert også leder av sekretariatet. 
Samarbeidet mellom de ulike klubbene fungerte meget godt, men det krever mer i forkant. Men i 
gjennomføringsfasen var det en stor fordel å trekke veksler på tre ulike klubber. Slitasjen på egne 
medlemmer ble dermed liten, og de fleste opplevde det som kjekt å være med på å dra i land 
Nordvestgaloppen.   

Vil trekke frem følgende punkt ved årets Nordvestgalopp:   

 

Stor deltakelse totalt 

 

Enorm andel utlendinger, Sveits største nasjon 

 

En veldig bra hjemmeside, dynamisk og salgsfremmende 

 

Bra oppslag i media (Bergens Tidende, NRK Hordaland, Hordaland, OPN, Veivalg) 

 

Gode løyper, flott terreng 

 

Bra opplegg for premieutdeling   

Det er vanskelig å få inn sponsorinntekter, så fokus lå hele tiden på å øke deltakerantallet. Vi brukte 
metoden som bl.a. O-ringen bruker, med at de som er først ute med påmelding, får rimeligst deltakeravgift. 
Dette ga oss også tidlig en visshet om at det ville bli mange deltakere. Vi brukte annonsekroner på opn.no 
og i Orienteering Today. Det ble et voldsomt uvær første dagen, men heldigvis, ingen skader på løperne, 
dataen fungerte, det som ble skadelidende var kiosksalget.    

En stor takk til alle som bidro på hver sin måte. Trond og Håkon var Fanas representanter i hovedkomiteen 
innledningsvis. Det var beroligende for dem å kunne lene seg til den erfaringen som Per (løpsleder) og 
Frode (hjemmesiden og endringer av alt fra klasse til det utrolige) bidro med. Også en takk til Jan for 
promotering i utlandet og viktige bidrag til brosjyrene i den viktige førstefasen.    
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Konklusjon: Nordvestgaloppen på Voss ble en suksess på alle måter, og vi kan være stolt av arrangementet!  

Håkon  

3. ØKONOMI OG REGNSKAP FOR 2008  

1.1. Medlemsstatistikk 

År Under 20 år Over 20 år Sum 

 

102 105 

  

0- 5 år 6- 12 år 13- 19 år 20- 25 år 26 år < 

  

K M K M K M K M K M 

 

2008 0 1 10 12 11 26 1 2 27 51 141 
2007 2 0 26 29 13 32 5 3 39 58 207 

   

Under 17 år 

 

Over 17 år 

 

Passive 

 

Sum 

 

< 12 år 13- 16 år 17- 25 år > 26 år 

   

K M K M K M K M 

  

2006 14 27 7 24 2 6 32 47 3 162 

2005 20 53 8 22 7 9 36 63 5 223 

2004 22 40 8 29 6 7 41 66 7 226 

2003 30 81 6 8 10 9 51 70 14 279 

2002 23 66 9 17 9 10 67 100 0 301 

2001 27 44 10 14 12 11 43 71 10 242 

2000 25 39 20 14 11 7 53 83 9 263 

1999 17 13 9 10 8 8 30 60 7 162 

1998 12 9 6 11 9 8 32 65 9 161 

1997 3 2 5 6 9 13 22 47 9 116 

1996 6 5 7 4 7 10 26 54 15 134 

 

I 2007 påla NIF alle idrettslag å registrere medlemmer i henhold til ny inndeling, derfor ble registreringen 
endret fra 2006 oppføringen. Alle som har vært aktive på løp er notert, noe som nå inkluderer yngre barn og 
barnebarn. Vi har således et meget bra grunnlag blant de aller yngste (<20) og deres foreldregenerasjon 
(>40). Vi mister derimot mange i overgangen til juniorklassene, spesielt jenter.   

Rekrutteringskomiteen jobber med andre ord svært godt, samt at aktive eldre medlemmer er flinke til å 
introdusere orientering for egne barn. Det er tydelig at Fana IL ikke er en klubb som tiltrekker seg studenter, 
vi mister også egne medlemmer i denne alderen, noe som tydelig kan lese ut av gruppen 20-25 år.   

Reduksjonen i totalt antall medlemmer fra 07 til 08 skyldes nok at vi denne høsten har gjennomgått 
medlemslisten og luket ut alle som ikke lengre var aktive.   
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2. ØKONOMI  

2.1. Regnskap 

Økonomisk sett er vi i år stor takk skyldig Nordvestgalloppen 08, både initiativtaker Trond Døskeland, 
galoppsjef Håkon Mogstad, arrangementskomiteen og ikke minst alle medlemmene som bidro til et svært 
vellykket arrangement. NVG med et positivt resultat for Fana på 76 319,- kr, er hovedårsaken til at vi i år 
har snudd et underskudd fra i fjor til overskudd i år.    

Forøvrig har det vært et normalår hva gjelder aktivitet blant medlemmene, kostnadene er således i tråd med 
oppsatt budsjett for året. Inntektene er høyere enn budsjett, hovedsakelig pga overskuddet fra NVG08. Uten 
denne typen arrangementer med så stor overskuddsgrad, må vi nok en gang erkjenne at vi lever på forskudd 
i forhold til årlige utgifter.  

Totalinntektene for 2008 er på 466 565 kroner og i forhold til budsjett er det offentlige tilskudd, 
salgsinntekter og økonomiske tiltak som går over, og medlemsinnbetalinger som går i minus. De offentlige 
tilskuddene kommer fra hovedlaget, i salgsinntekter ligger kartsalg for NVG og selve arrangementet NVG 
er kontert under øk tiltak.   

Det er fortsatt behov for å se på hvordan løpskostnader blir dekket inn over driftsbudsjettet. Slik driften er 
nå, med et lavt antall planlagte løpsarrangementer og manglende inntekter i så måte, er gruppen avhengig av 
at medlemmene selv betaler for løpene de deltar på. Pga. driftsunderskuddet fra i fjor var vi nødt til å ta opp 
et likviditetslån i juni måned, det var innenfor rammen av hva man kan benytte plasseringsmidlene til, men 
er likevel blitt tilbakeført.  

Kommentarer til enkeltposter i regnskapet:  

7.1.1 Inntekter 

Medlemskontingenten ligger på 38 882 og litt under budsjett.  Ut fra medlemstallet skal vi kunne ha 
inntekter på godt over 75 000 kroner, men det er tydelig at budsjettering på mer enn drøye 40 000 er 
urealistisk. I fra 2009 vil hovedlaget kreve inn medlemskontingenten og det er usikkert hvor mye av dette 
som blir tilbakeført til gruppen.  

Egenandelene er fortsatt delt opp i innbetalinger for fjoråret og inneværende år. Inntektsforskyvningen eller 
etterslepet fra 2007 endte på 30 000, fem tusen under budsjett. I år har vi et etterslep på rundt 50 000 i 
forhold til utfakturerte egenandeler (som var 10 000 under budsjett).  

Inntekter egne løp er over budsjett, men inkluderer forskuddsinnbetalte NVG midler på kr 10 000,-. 
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Offentlig tilskudd er over budsjett pga at hovedlaget overførte kommunale midler til gruppene, noe man 
fikk beskjed om i forkant av budsjettprosessen, ikke kunne forventes. 

Tilskudd kart er fortsatt på vent, så de annonserte midlene for Slåtthaug og Ulsmåg kartene er fortsatt ikke 
blitt utbetalt, men de er godkjent og vi kan forvente innbetaling i 2009. 

Tur-O ligger litt under budsjett, men gruppen jobber godt og det er en inntekt som er vel verdt å ta vare på.  

Økonomiske tiltak er som tidligere nevnt svært bra i forhold til budsjett, pga NVG08, men også innefor 
budsjett om man tar med kartreklame. Dette er bra, ettersom vår årlige vareopptelling for OBSen nå blir 
gjort av interne krefter og vi derfor må finne andre oppdragsgivere.  

7.1.2 Kostnader 

Startkontingentene er tilsynelatende under budsjett, men noen regninger er ikke kommet før januar 2009, 
så nivået ligger ikke så mye under budsjett. Vi har fortsatt en del ivrige juniorer og seniorer som deltar i 
norgescup-løp, NM og andre nasjonale løp.  

Treningskomiteen har fått tilgang på Reise til løp og postene innenfor Trening , totalt rundt 130 000 kr. 
Dette dekker deltakelse i 10-Mila i regi av HOK, Jukola stafetten i Finland, HL/OLL, samt diverse 
Norgescup, Norges Mesterskap, og større løp på Østlandet, alle uten egenandel for våre mest aktive junior- 
og seniorløpere. 

Totale driftskostnader ble på 466 565 kroner.  

7.1.3 Balanse 

Balanse pr 31/12-2007: 339 664,- 

Resultat 2008: 31 274,- 

Balanse pr 31/12-2008: 370 939,-  

7.1.4 Fondsoversikt 

Brukskonto: 

Beholdning 1/1-2008: 79 314,- 

Beholdning pr 31/12-2008: 71 365,- (ikke inkl NVG overskuddet, som ble overført i januar -09) 

Plasseringskonto: 

Beholdning 1/1-2008: 260 351,- 

Beholdning pr 31/12-2008: 223 255,- (ikke inkl. 50 000,- som ble tilbakeført i jan-09, etter likviditetslån i 
juni måned) 


