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Innkalling til SIFs årsmøte 2020

Sted:  Sørkedalen Idretts- og Bygdehus, Lokalet
Tid: Tirsdag 17. mars 2019 kl. 20.00

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være innsendt Hovedstyret senest 2 uker før 
årsmøte i.h.t. vedtekter. 

Vennligst send forslag til Leder på e-post: Erling.da@gmail.com
 
Dette for at de skal rekke fremlegges alle medlemmer i forkant av møtet. 

Agenda: 
1. Godkjenning av de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
3. Valg av dirigent og sekretær samt 2 til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettsforeningens årsmelding med utvalgsmeldinger 
5. Behandle årsberetning, regnskap og budsjett for Husstyret
6. Behandle idrettsforeningens regnskap i revidert stand. 
7. Behandle innkomne forslag og saker, 
 herunder styrets egne forslag.
8. Fastsette medlemskontingent.
9. Vedta idrettsforeningens budsjett.
10. Behandle idrettsforeningens organisasjonsplan 
 med endringsforslag 
11. Foreta valg i henhold til vedtatte lover – jf § 15. 

Sakspapirer vil bli distribuert minst en uke før årsmøtet. Det forutsettes at møte-
deltakerne har gjort seg kjent med sakspapirene. 

Det vil bli enkel servering – og kanskje en overaskelse – Følg med! 
 
Vel møtt!     

Hovedstyret
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1. Utmerkelser 

I 2019, under premieutdelingen for Klubbmesterskap i langrenn og hopp ble det utnevnt 
3 nye gullmerkemedlemmer; Ken Gulbransen, Ingar Solheim, Siv Tharaldsen. Ref  
Sørkedølen 2019-2 for artikkel om samme. Ingen nye Æresmedlemmer dette år. 

2. Medlemmer (pr. 31.12.2019)
 
     2016 2017 2018 2019
Barn (under 18 år pr 31.12) 173 125 106 96
Æresmedlemmer   10 9 11 11
Gullmerkemedlemmer  19 19 22 25
Innbudte medlemmer   10 11 14 14
Øvrige medlemmer  439 355 355 330
Totalt     651 519 508 476

3. Representasjon
 • Svein Monsen sitter som oppmann for turløp i Oslo Idrettskrets’ langrennsgruppe. 
 • Edvard Aaby representerer SIF i arrangementskomiteen for Grenaderløpet.
 • Carl Arthur David-Andersen har sittet som styremedlem og SIFs representant i  
 idrettens samarbeidsutvalg i bydel Vestre Aker. 

4. Møter
Årsmøtet ble avviklet 12. mars. Dessverre også dette året med dårlig oppslutning. 
Hovedstyret har hatt 5 møter i løpet av året, dette er vesentlig redusert fra tidligere år, men 
det har vært mer utvalgs-møter og andre uformelle møter enn tidligere år, så aktiviteten er 
på tilsvarende nivå. 

HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING
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5. Arrangementer gjennom året
Aktiviteten av arrangementer holder seg på det samme nivået som tidligere. Vi kan 
gledelig rapportere om noe økt deltagelse på våre arrengementer i snitt, ref  til Årets 
Sørkedøl artikkel. Vi ser at terminlisten er ikke lenger så viktig som før, men en konstant 
markedsføring på sosiale medier er nødvindig for å sikre deltakelse. Typisk renner det på 
med påmeldinger i siste liten – dette er særlig tydelig (og vanskelig) for arrangementer som 
krever noe planlegging – som for eksempel medlemsfesten. Men en tegn på tiden vi lever 
i… 

6. Sørkedalsrennet (SR) og Lauritz Bergendahls 
 minneløp (LBM) og Sørkedalsløpet
Våre «eksterne arrangementer» ble alle gjennomført med bravur i 2019. LBM med en 
ekstrasløyfe ved jordet på Vestre Venner for å få en 3 km. Dette fungerte fint, og vi hadde 
dette året også Stakefrie soner på nevnte jordet. 

Sørkedalsrennet ble også i 2019 arrangert som hodelyktrenn, første onsdag i Mars. Mye 
bedre deltagelse enn de to foregående år opp til 110 gir håp om at dette konseptet er bra 
for fremtiden. 

Sørkedalsløpet ble arrangert 3. September med nye løpsledere – Nina og Gry (Grønvold 
og Bjørum) har tatt over stafettpinnen fra Ingar Solheim. Noe de klarte med bravur! Litt 
færre deltagere enn tidligere, men løpet virker vel etablert. Like fullt er markedsføring alfa 
og omega i disse tider. 
 
7. Dametrimmen 
Høsten 2019 overtok Elizabeth Lingjerde som trener for dametrimmen, og de flyttett 
inn til Lokalet, da skolens gymsal var under oppussing. Flyttingen var såpass vellyket, 
så Dametrimmen fortsetter i egne lokaler. Likeledes har Elizabeth tatt tak i damene og 
viderefører dette populære tilbudet på en flott måte. 
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8. Pondustrimmen
Pondustrimmen er stabiliteten selv – og Ken Gulbrandsen regjerer fremdeles. Alle gubber 
som ønsker kan møte på onsdag klokken 2000 på skolen. Det har dog vært en pause høst 
2019 pga oppussing på skolen, men er ved inngangen til nytt år på full fart igjen. 

9.  Samarbeid med Røa Langrenn
Samarbeidet med Røa gjør at vi kan ha ett enda bedre tilbud til våre medlemmer. Våre 
ivrigiste barn fra 4.klasse og oppover «internere» på Røa Langrenn sine treninger, som til 
alt hell ikke er på tirsdager. Røa bruker våre løyper til sine treninger også og stiller velvillig 
med dugnadskraft på våre dugnader. 

10.  Samarbeid med Skiforeningen – snøproduksjon og Grenaderen
Høsten 2019 viste det oppgraderingen av Snøkanonanlegget seg gull verdt. Vi klarte å 
utnytte kuldeperiodene som var før jul, og sikret med det skileik og skiløyper før mildværet 
satte inn. Samarbeidet fungerer meget bra og SIF har noen ildsjeler som skal ha ekstra 
takk for det, nemlig Thorbjørn Kristoffersen og Sigmund Kjelsås. Uten dem hadde 
snøproduksjonen hatt vesentlig lengre driftstopper, deres natt- og helginnsats er gull verdt 
for skiglade Osloborgere! 
Også i 2019 bidro SIF til start på Holmenkollmarsjen og stiller lag til matstasjonen på 
Kikut på Grenaderen. Begge to hyggelige dugnader, som krever mye av våre medlemmer, 
men gir tilbake til klubben økonomisk, samt at det faktisk er hyggelige sammenkomster. 
SIF skal være stolte av samarbeidet vi har med andre klubber. Samarbeid gjør sterk! 

11. Løyper 
Anleggsutvalget har videreført sin fantastiske innsats utover det normale i forhold til 
løypevedlikehold og forbedringer, som vi kan lese om i Annleggsutvalgets årsrapport. Igjen 
– Skiløpere i Oslo vest skulle bare vist hvilken innsats som ligger bak flotte gode opplyste 
traseer på Lokalet!  

HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING
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SIF retter en stor takk til grunneiere omkring Lokalet som stiller grunn til disposisjon for 
SIFs permanente løyper. Takk til Leif  Bjørnholt, Bjørn Solberg, Charlotte Løvenskiold og 
Løvenskiold-Vækerø. Takk også til Løvenskiold-Vækerø for tillatelse til å bruke Atlanteren 
til parkeringsplass ved større arrangementer. 

12. Damhytta
Damhytta ble ryddet ut og fraflyttet i 2019. Det har ikke lykkes hovedstyret å finne 
erstatninger for denne fantastisk beliggende hytta, og realistisk er det vel ikke at en slik 
anledning igjen vil dukke opp. 

13. Kommunikasjon med medlemmene

Sørkedølen
Vi har stabilisert oss på 2 nummer i året. Stian Bråthen har holdt en standard som andre 
klubber blir misunnelig av! Gode tilbakemeldinger har kommet og vi håper innholdet har 
falt i smak. Innhold etterlyses for øvrig. Her ser vi gjerne at andre bidrar. Har dere en god 
historie, og særlig med gode bilder – send inn (se siste siden). 
Internettsider
SIF har egen internettside (http://www.sorkedalen.no/idrettsforeningen/). Denne 
benyttes mest til «statisk» informasjon, som hvem som er i styret, histore osv. 
Facebook
Det er her mest fersk informasjon deles med medlemmer, om treninger, samlinger, treff 
osv. Facebook gruppen SIF Aktiv samt Sørkedalens IF er der aktiv kommunikasjon til 
medlemmene nå blir gitt. 
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19.   Økonomi
Den økonomiske situasjonen til SIF er god og 2019 ble nok et år hvor vi kan sette av 
penger til større og snart høyst nødvendig vedlikehold og investeringer. 
Stor dugnadsinnsats i alle ledd, fra vedlikehold til kiosksalg, trenere til regnskapsførere 
– vi kan dessverre ikke liste opp alt, gjør at vi driver denne foreningen til en brøkdel av 
den kostnaden aktiviteten skulle tilsi. Videre gjør det at vi kan tilby våre arrangementer, 
aktiviteter og treningsklær til «subsidierte» priser. 
Vi vil i tiden fremover starte planleggingsarbeid for vedlikhold og investeringer, som 
gjenspeiles allerede noe i budsjettet for 2020. Her har vi lagt rom for noen oppgraderinger 
av materiell til anlegget. Dette vil vi søke om støtte for, men budsjetterer kun med utgiften 
i første omgang av forsiktighets-hensyn. Budsjettet 2020 er forøvrig farget av den dårlige 
vinteren, som reduserer dugnadsinntektene våre betydelig.

20. Takk
Erfaringen SIF’s har på våre arrangementer sørger for nær sagt knirkefrie 
gjennomføringer, år etter år. Dette er takket være våre trofaste medlemmer, som stiller 
opp igjen og igjen, til tross for at de kanskje ikke har aktive barn lenger. TAKK til alle 
dere ildsjeler i SIF! Vi håper dere har hatt det hyggelig som medarrangjører også! Det er 
Medlemmen som skaper klubben – det er medlemmene som gjør at vi bærer SIF logoen 
med stolthet! TAKK! SIF RULER! 

Hovedstyret februar 2020

HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING
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THORBJØRN KRISTOFFERSEN RYDDER I 3 KM-LØYPA
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I 2019 fortsatte SIF å tilby både fotball og friidrett/allidrett gjennom sommersesongen. 
SIF mener at dette delte tilbudet gjør at flere av barna i Sørkedalen er med på 
tirsdagstreningene. Det ble også en egen trening med orientering. Skitreningen 
gjennom vintersesongen fungerte kjempe flott med dedikerte trenere og flere dyktige 
juniortrenere. Etter høstferien startet barmarken opp. SIF har fått flere nye foreldre som 
har stilt opp som trenere denne vintersesongen, dette er vi helt avhengig av hvis SIF 
skal klare å fortsette med det gode tilbudet som vi har. Det ble gjort forsøk fra leder i 
barneidrettsutvalget å få tak i betalte trenere fra blant annet idrettshøgskolen. Noe som 
viste seg å være vanskelig. Tusen takk til alle Sørkedølinger som stiller som trenere, denne 
jobben er kjempe viktig for at vi skal kunne gi et aktivitetstilbud fra SIF. 
Aktivitetene i barneidretten samler barn og foreldre til felles utfordringer og er et flott 
sosialt treffpunkt. 

Idrettsforening tilbyr nå fotball, orientering, friidrett, sykling, allidrett, 
barmarkstrening, langrenn og alpint for alle barn. 

BARNEIDRETTSUTVALGETS ÅRSBERETNING

ÅRSMØTE 2020
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 Vi har tilbud fra 4 år og oppover, og oppslutningen er meget bra i alle alders trinn.
Årets Finnerudleker ble gjennomført med, natursti, hesteskokasting, styltegåing, pil og 
bue skyting og tømmerstokk kasting. Været var flott og det var flere helt nye deltakere på 
Finnerudlekene i år, vi håper å se dere der i mange år framover.  Finnerudlekene ble som 
vanlig avsluttet med grilling, premieutdeling og sosialt samvær. Takk til Rita Finnerud for 
all hjelp og støtte og takk for fine medaljer laget av Jan Fredriksen.

Trampoline trening fikk flere deltagere i år grunnet tidligere markedsføring. Dessverre 
krasjet den ene treningen med medlemsfesten som ble flyttet etter at terminlisten ble satt. 
Årets juleavslutning med kanefart ble også i år gjennomført i med hest og vogn fra Elveli 
og mange fornøyde barn. Et hvitt snødryss gjorde at julestemningen var der. Grøten 
smakte godt og seks mandel-premier ble delt ut. Tusen takk til alle foreldre som bidro med 
grøt og hjalp til på kjøkkenet. 

Barneidrettsutvalget 2019 har bestått av:
Tone Juel, Rebecca Tannum og Anders Schau
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Skigruppa har i år som ifjor bestått av Carl Arthur David-Andersen som leder 
med Erik Eiklid, Knut-Arne Løite, Christian Kulberg, Knut Borbe. Carl Arthur 
har også tatt koordineringen av Naborunden og Edvard Aaby har i år igjen tatt 
Grenader matstasjons ansvarlig. 

Naborunden hadde SIF med ca 16 barn i 2019 totalt, en nedgang som sees i direkte 
sammenheng med nedgangen i antal barn på skolen. Dette er et fantastisk lav-terskel 
renn-tilbud til barn. SIF har ikke arrangemantansvar lenger, men er med i komite arbeid 
og bidrar ved avvikling på Lokalet. 

Aktive Juniorer: Våre juniorer har holdt det gående og fått med seg Fredrik Borbe, som 
sammen med Mathilde Eiklid, Lars Moan og Tor Moe Løyte har deltatt i Team Kollen. 
Dette er et treningstilbud for ungdom som trener langrenn på juniornivå. SIF har valgt å 
støtte våre unge håpefulle, i gjengjeld stiller de som hjelpetrenere på barne-idretten noe 
som er meget populært. 

Grenaderen: SIF stiller med Matstasjonen på Kikut i forbindelse med Grenader løpet på 
ski, har gjort det i «alle år», så også i 2019. Vi er heldige og har den første matstasjonen, 
som gjør at det er relativt raskt over, dog det starter tidlig. Men gjengen som tar seg 
turen til Kikut får seg en hyggelig frokost samme sted etter at de har håndlanget drikke, 
bananer og kjeks til skigærne lanngrensfolk som har snaue 80 km igjen før dagen er over. 
God rutine gjør at gjengen har skryt på seg som en av de bedre matstasjoner hva gjelder 
håndlanging og service i det vide land. Takk! Det at det også er en godt innbringende 
dugnadsinnsats for SIF gir det hele ekstra meneing! 

SKIUTVALGETS ÅRSBERETNING
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Klubbmesterskap: Også i 2019 ble både hopp og langrenn avviklet i det som sies å 
være verdens eldste uavbrutte skirenn siden 1886. Som vanlig super-god stemning på 
denne høytidsdagen i Sørkedalen, med saft, pølser og Kikut-boller til alle. 

Alpin: SIF sponser barna i skolen sammen med FAU, slik at de barna som ønsker det kan 
dra på etter-skole-ski i Tryvann og Wyller. Dette er meget populært tilbud.  
Igjen ble det avviklet klubbmesterskap i Wyller, et særdeles sosialt og morsomt 
arrangement med middag i bånn av bakken, rett fra grillen. 

Den faste skisamlingen på Rustad Fjellstue på Sjusjøen ble dessverre ikke noe av i 
2019, men det blir i stedet en samling i Marka på Studenterhytta. 

Tusen Takk til alle som bidrar til alle våre ski-aktiviteter, og i særdeleshet da alle Trenere. 
Uten trenere blir det lite trening! 

Februar 2020
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ÅRSRAPPORT FOTBALL 2019

SØRKEDALEN SENIOR 2019
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Kort om sesongen 2019:
Sørkedalen senior spilte i 7. div. Menn avd. 02 i sesongen 2019. Det ble spilt 15 kamper 
i 2019, av disse ble det åtte tap, fem uavgjorte og to seiere. Våre to seiere kom mot 
Haugerud, som var spådd en topp plassering i serien. Våre uavgjorte kom borte mot 
Ellingsrud 2, Oldenborg 2 og  «hjemme»» mot Skeid 3 og Ellingsrud 2. 

Tabellen endte:  
1. Ellingsrud 2 (30)
2. Korsvoll 3 (25)
3. Frisk Asker (22)
4. Oldenborg 2 (21)
5. Heggedal 2 (19)
6. Haugerud (16)
7. Sørkedalen (11)
8. Skeid 3  (9)
9. Oppegård  (0, trakk seg fra serien)

Generell info:
Som nevnt ved tidligere kan ikke senior laget spille fotball i Sørkedalen grunnet NFF sine 
regler når det gjelder fotballbaner. NFF deler derfor ut en «hjemmebane» som senior laget 
har til disp. Årets «hjemmebane» er Ekeberg sletta. Vi vil kun spille kampene vår her. 
Treningene våre har vi ingen faste lokasjoner for. Vi spiller ofte på Røa banen, når det er 
ledig der. Røa banen er ikke lange turen fra Sørkedalen, så her er det ingen unnskyldning 
som er god nok for å ikke prøve seg på noen treninger. 

Vi startet i fjor med å prøve å synliggjøre senior fotballen litt mer enn tidligere. Det ble 
postet en del innlegg på de forskjellige Facebook sidene til Sørkedalen, med informasjon 
om fotballen. Dessverre har det vært lite interesse fra Sørkedøler. 

SØRKEDALEN SENIOR
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Målet for senior laget og klubben er at fotballen skal bli mer synlig, samt at det skal bli 
et bedre samhold i klubben.  Seniorlaget skal stille opp på dugnader, være mer synlige på 
interne dugnader, prøve å rekruttere flere Sørkedølinger, synliggjøre fotballen igjennom 
å bruke Facebook siden mer aktivt og skrive innlegg i Sørkedølen, samt stille opp som 
trenere for barnefotballen, osv. 
       
Fotball i Sørkedalen har dessverre mistet litt fotfeste de siste årene, gapet mellom 
seniorlaget og barnefotballen er stort. Det er mange år siden Sørkedalen har hatt lag 
imellom barnefotballen og seniorlaget. Dette henger nok i sammen med at det er lite 
tilbud for dette, ikke gode nok baner, osv.
Barnefotballen ble slått sammen med barneidretten og man har mistet fokuset på fotball. 
Flere av barna som ønsker å spille fotball har gått til andre klubber for å fokusere på 
fotballen.

Mål for fremtiden er å søke om å få bygge en 7’er bane i Sørkedalen (i nærheten av 
lokalet/skolen), denne banen kan brukes som 7’er bane og 3’er bane. 3*3 fotball er veldig 
populært for tiden i barnefotball, her finnes det mange cuper man kan melde seg på og 
dette kan være med på å skape noe mer interesse for fotballen. Etter hvert kan man da 
sikte seg inn på å etablere et 7’er lag. 
Seniorlaget ønsker samtidig å rekruttere spillere fra Sørkedalen (fra 16 års alderen og opp), 
ved en eventuell ny 7’er bane kan seniorlaget legge treningene sine til Sørkedalen igjen. 

ÅRSRAPPORT FOTBALL 2019
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Sesongen 2020:
Sørkedalen Senior spiller i 7 div. I 2020. Laget pleier å få utdelt en «hjemmebane» av NFF 
hvert år, Kampoppsettet har ikke kommet ut enda, så vi venter fortsatt på terminliste og 
en «hjemmebane».

I fjor endte vi på en nestsisteplass. Laget har slitt litt med antall spillere iløpet av fjorårets 
sesong, grunnet skader osv. Vi ønsker alltid å rekruttere nye spillere til laget vårt, så hvis 
du ønsker å ta frem fotballskoene eller kjenner en som kunne tenkt seg å spille på vårt lag 
så kan du ta kontakte Kristian Bjelkerud på 97 97 00 90, eller Mail: Kristian.bjelkerud@
hotmail.com.

Vi har en kamp i uken, samt en trening i uken. Vi er en livlig og sammensveiset gjeng som 
spiller fotball for å ha det gøy, samt samholdet. Under treningene våre er det bare ballspill 
og gøy. 

Foreløpig så ser stallen for 2020 slik ut:
Kristian P. Bjelkerud, Erik Lynch, Brian Lynch, Kim Fyrand-Westby, Eivind Ertzeid, 
Fredrik Solhaug, Odin Sveinbjørnsson, Sebastian Ranheim, Anders Romstad Stein, 
Steffen Taraldsen, Jørgen Bratlie, Anders Jørstad, Rasmus Bjærum, Trond Rud, Roar 
Berg Viken, André Berntsen. 

Vi ser frem til sesongen 2020 og håper på interesse fra noen Sørkedølinger.

SØRKEDALEN SENIOR
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ÅRSRAPPORT FRA ANLEGGSUTVALGET 2019

Anleggsutvalget har bestått av Sigmund Kjelsaas, Lars-Petter Rogstad, Darek 
Brej og Thorbjørn Kristoffersen (leder).

Det har i 2019 vært avholdt 2 dugnader. Vårdugnaden, i regi av fotballutvalget, ble 
avholdt søndag 12. mai. 
Søndag 13. oktober var det høstdugnad i regi av skiutvalget. Det ble det hugget og fliset 
trær i 2-km-traseen og generell rydding i bodene og på området. 

Anleggsutvalget har ellers utført arbeid løpende gjennom året. Fotballbanen ble 
sloddet. Ila sommeren ble endel trær i 3-km hugget. Ved jordet ved Lokalet ble luftstrekket 
mellom 4 stolper av lysløypa byttet ut. I forkant av det, ble området ryddet for busker og 
trær. Det har blitt byttet ut 2 lamper i stolpen i krysset v/Lønnåsveien. 
Til Sørkedalsløpet ble det klippet gress og ryddet i traseen samt i resten av løypenettet. En 
av kloppene i 5-km’eren ble reparert.

Anleggsutvalget har jobbet med Skiforeningen for å få det nye snøkanonanlegget i 
drift og har bidratt betydelig gjennom snøproduksjonsperioden med feilsøking og drift 
samt som bakvakter. 

Takk til alle som har bidratt med dugnadstimer gjennom året!

For anleggsutvalget



31

ÅRSMØTE 2020

MARKUS KLIPPER

SIGMUND I LYSSTOLPEN LØYPERYDDING I 2 KM

SIV RYDDER I 3 KM-LØYPA
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SYKKELGRUPPA ÅRSBERETNING 2019

Sykkelgruppa har hatt trening for store og små på onsdager. Tilbudet har vært 
for de største barnehagebarna og oppover. Treningen har foregått på blåmerkede 
stier i marka for de største, og diverse ridestier for de litt yngre. De yngste har 
syklet på skolen. Totalt 25 barn har vært med 2019. Vi har hatt rutinerte ungdom 
og noen ivrige foreldre med som trenere.

 13 -15 september  – Trysil
Sykkelavslutningen ble i år igjen lagt til fantastiske Trysil for 5 gang. .  Her fikk vi syklet på 
humpete stier, flytstier, hopplinjer og pumptracs. På kvelden var det bading, bowling og 
bursdagsfeiring.

15 voksne, 3 ungdomstrenere og 15 barn storkoste seg disse dagene. Vi ser ikke bort ifra at 
det gjentas til neste år :0)
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PÅ OVERFLODEN
Fra venstre: Anna, Saga og Lykke Medle med Agnes Pinsli
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AKTIVITETSUTVALGET ÅRSBERETNING 2019

Utvalgets sammensetning i perioden har vært, Andreas Moan, Arve Sand, 
Torolf  Stålvik, Nina Clausen og Runar Grøttumsbraaten.

Følgende arrangementer har utvalget hatt ansvaret for: 
Ake konkurranse, 
fredag 1 februar med 31 farkoster fordelt på 52 deltakere, mot 51 deltakere i 2018.

Klubbmesterskap i Terrengløp, 
tirsdag 7 mai med 31 deltakere, mot 27 deltakere i 2018.
Klubbmesterskap i Orientering 
(sammen med O-gruppa), tirsdag 10 september med 38 deltakere, 
mot 28 deltakere i 2018.
Klubbmesterskap i Friidrett, 
fredag 6 september med 36 deltagere, mot 35 deltagere i 2018.
Klubbmesterskap i Lengde u/tilløp, 
fredag 15 november med 22 deltakere, mot 38 deltakere i 2018.

Sett i forhold til antall barn i bygda må vi kunne si at oppmøtet på arrangementene 
er bra, men vi har fortsatt plass til flere. Av de oppmøte er det alltid topp stemning og 
stormende jubel hos både store og små.
Jakten på Professor Drøvel ble (nesten) i tradisjons tro, avholdt lørdag 24 august, 
i strålende høstvær. Det ble 12 fulle kanoer, og vi hadde en fin tur nedover elva. I 
motsetning til i 2018, da vi måtte avlyse. Store og små hadde en flott solskinnsdag nedover 
elva og Andreas Moan hadde fyrt grillen ved roklubben, så alle gikk mette og fornøyde 
hjem.  Vi kunne heller ikke i år se hverken Professor drøvel eller spektralsteinene, 
så jakten fortsetter til neste år
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Husk at vi er et lite idrettslag i den store byen så det er viktig at alle støtter 
opp om arrangementene slik at vi kan beholde miljøet og eksistensen til SIF.

Klubbmester i Terrengløp kvinner: Caroline Eiklid

Klubbmester i Terrengløp menn: Knut Borbe

Klubbmester i Orientering kvinner: Brit Lisa Skjelkvåle

Klubbmester i Orientering menn: Fredrik Borbe

Klubbmester i Friidrett kvinner: Mist Backman

Klubbmester i Friidrett menn: Gunnar Bertschler

Klubbmester i Lengde u/tilløp kvinner: Mist Backman

Klubbmester i Lengde u/tilløp menn: Mats Kristoffersen

Vinnere av akekonkurransen: 

På spark: Team Sparkle Morten og Sindre Bergendahl

Snowracer: Iver Kjelsaas

Kjelke: Christian og August Kulberg

Rattkjelke: Oscar Kjelsaas og Magnus

AKTIVITETSUTVALGET ÅRSBERETNING 2019
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PÅ OVERFLODEN
Janicke og Torolf Schønning med barna Frid og Sol
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PÅ OVERFLODEN
Fra venstre, Teodor Rustadbakken, Elias Solbu Grøttumsbraaten 
og Sindre Bergendahl
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MEDLEMSKONTIGENTEN

Til behandling i årsmøtet, sak 8 foreslår styret følgende: 

Sørkedalens idrettsforening har følgende betalende former for medlemskap.  

Medlemstype  Sats for 2018    Sats For 2019 Sats for 2020 og 21

Barnemedlem  kr 180       kr 250  kr 250

Hovedmedlem         kr 300       kr 400  kr 400

Familiemedlemskap kr 470       kr 450  kr 450

Veteranmedlem   kr 180       kr 200  kr 200

Livsvarig medlemskap kr 6250       kr 8000  kr 8000

Barn er inkludert i familiemedlemskap om de bor hjemme inntil fylte 25 år.

Medlemskontingenter foreslåes uendret fra 2019. 

Veteranmedlem
Veteranmedlemskap er definert som de over 60 år. 

Treningsavgift
Treningsavgiften settes av styret og er for tiden kr 450,- i halvåret per aktivitet. Styret vil 
løpende vurdere hver enkelt aktivitet og prinsippet er at avgiften skal dekke de direkte 
løpende kostnadene, som trener-kostnader, utstyr, materiell og leie. Andre kostnader som 
for eksempel ballbinger, vedlikehold av løyper, idrettsarena og lokalet dekkes inn ved annen 
dugnadsinnsats.  
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Tomter,bygninger og fast eiendom
     1100 - Bygninger 15 000 15 000 15 00015 000
Sum tomter,bygninger og fast eiendom 15 000 15 000 15 00015 000

Sum anleggsmidler 15 000 15 000 15 00015 000

Varelager og forskudd til leverandører
     1410 - Premier 142 561 129 641 129 641142 561
     1460 - Dresser/luer 52 710 103 640 103 64052 710
Sum varelager og forskudd til leverandører 195 271 233 281 233 281195 271

Kortsiktige fordringer
     1500 - Kortsiktig fordringer 9 740 116 736 116 7369 740
Sum kortsiktige fordringer 9 740 116 736 116 7369 740

Kontanter bankinskudd o.l.
     1900 - Kasse 27 326 18 814 18 81427 326
     1920 - Dnb drift knt 373 672 151 006 151 006373 672
     1921 - Dnb høyrente 775 334 705 441 705 441775 334
     1922 - 1503.54.74541 medlemskont 133 179 66 624 66 624133 179
     1923 - 1503.54.74568 treningsavgift 132 777 102 613 102 613132 777
     1924 - 1503.71.71864 lbm 285 591 184 748 184 748285 591
Sum kontanter bankinskudd o.l. 1 727 880 1 229 246 1 229 2461 727 880

Sum omløpsmidler 1 932 891 1 579 263 1 579 2631 932 891

Sum eiendeler 1 947 891 1 594 263 1 594 2631 947 891

Egenkapital
     2050 - Egenkapital -1 224 127 -1 224 127 -1 224 127-1 224 127
     2055 - Invest. og vedlikehold avsetn. -500 000 -300 000 -300 000-500 000
Sum egenkapital -1 724 127 -1 524 127 -1 524 127-1 724 127

Leverandørgjeld
     2400 - Leverandør gjeld 0 -23 288 -23 2880
     2410 - Husstyret -144 500 -46 849 -46 849-144 500
Sum leverandørgjeld -144 500 -70 137 -70 137-144 500

Sum kortsiktig gjeld -144 500 -70 137 -70 137-144 500

Sum gjeld & egenkapital -1 868 627 -1 594 263 -1 594 263-1 868 627

Sum balanse 79 264 0 079 264

SØRKEDALEN IF

Periode 2019

Balanse

Hittil 2019 Periode 2018

31.12 31.12 31.12

Hittil 2018

31.12

periode 0-12

29.02.2020

Side 1 / 1BALANSE
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Salgsinntekt
     3030 - Parkering -88 392,00 -103 442,00 -103 442,00-88 392,00
     3040 - Startkontingenter -403 045,20 -457 475,32 -457 475,32-403 045,20
     3100 - Kiosk -36 930,00 -51 859,00 -51 859,00-36 930,00
     3110 - Salg sif bekledning -17 630,00 -14 850,00 -14 850,00-17 630,00
     3120 - Sponsor/annonse inntekter -8 000,00 -10 000,00 -10 000,00-8 000,00
     3130 - Dugnadsinntekter -85 360,00 0,00 0,00-85 360,00
     3300 - Medlemskontingent -67 303,41 -69 243,63 -69 243,63-67 303,41
     3350 - Treningsavgift 54.74568 -37 401,99 -67 088,08 -67 088,08-37 401,99
     3400 - Tilskudd -302 125,00 -314 829,00 -314 829,00-302 125,00
     3420 - Grasrot/bingo -82 284,58 -76 067,96 -76 067,96-82 284,58
Sum salgsinntekt -1 128 472,18 -1 164 854,99 -1 164 854,99-1 128 472,18

Annen driftsinntekt
     3600 - Leieinntekter -1 600,00 -8 600,00 -8 600,00-1 600,00
     3900 - Andre inntekter -54 629,30 -72 528,80 -72 528,80-54 629,30
Sum annen driftsinntekt -56 229,30 -81 128,80 -81 128,80-56 229,30

Sum driftsinntekter -1 184 701,48 -1 245 983,79 -1 245 983,79-1 184 701,48

Varekostnad
     4000 - Start kont. utgift på egne arr. 31 235,00 37 865,00 37 865,0031 235,00
     4010 - Sanitetsutgifter 7 630,00 23 816,00 23 816,007 630,00
     4100 - Leie tidtjenester 90 633,82 83 492,31 83 492,3190 633,82
     4200 - Innkjøp av varer 0,00 18 798,65 18 798,650,00
     4210 - Premie kostnad 39 955,00 116 219,50 116 219,5039 955,00
     4220 - Varekost sif-klær 50 930,00 14 850,00 14 850,0050 930,00
Sum varekostnad 220 383,82 295 041,46 295 041,46220 383,82

Endring i beholdning og periodiseringer
     4600 - Start- og lags kont. egne medl. 36 010,00 90 824,76 90 824,7636 010,00
Sum endring i beholdning og periodiseringer 36 010,00 90 824,76 90 824,7636 010,00

Lønnskostnad
     5500 - Trenerkostnader 53 195,00 72 933,75 72 933,7553 195,00
Sum lønnskostnad 53 195,00 72 933,75 72 933,7553 195,00

Annen driftskostnad
     6200 - Strøm kostnader 19 500,00 17 099,00 17 099,0019 500,00
     6300 - Leie lokalet 73 000,00 77 000,00 77 000,0073 000,00
     6301 - Leie andre lokaler 29 588,00 49 178,84 49 178,8429 588,00
     6310 - Brøyting og klipping 55 625,00 85 844,00 85 844,0055 625,00
     6400 - Løypeleie 23 949,00 0,00 0,0023 949,00
     6550 - Drift og vedlikehold 145 165,35 148 480,29 148 480,29145 165,35
     6560 - Materiell 9 781,00 50 598,57 50 598,579 781,00
     6840 - Trykk kostnader 18 344,74 14 610,00 14 610,0018 344,74
     6850 - Daglivare-kost 937,90 49 154,10 49 154,10937,90
     6860 - Møter og kurs 0,00 400,00 400,000,00

SØRKEDALEN IF

Periode 2019

Resultat

Hittil 2019 Periode 2018

0 - 31.12 01.01 - 31.12 0 - 31.12

Hittil 2018

01.01 - 31.12

periode 0-12

29.02.2020

Side 1 / 2REGNSKAP
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Avdelingsregnskap
Bokført 
2019 Budsjett 2020. Budsjett 2020 kommentar

Adm og Drift
INNTEKTER -598 040 -510 000 Ingen HK eller Grenaderen 2020
VAREKOSTNAD 45 472 27 000
LØNNSKOSTNAD 7 500 10 000
ANNEN DRIFTSKOSTNAD 278 760 544 050 Høyttaler-anlegg, lys-løypa, Scooter-groomer
ANNEN FINANSINNTEKT -5 963 -5 000
EKSTRAORDINÆR KOSTNAD 200 000
Adm og Drift Totalt -72 271 66 050

Arrangement
INNTEKTER -58 940 -60 000
VAREKOSTNAD 1 169 2 500
ANNEN DRIFTSKOSTNAD 61 009 62 000
Arrangement Totalt 3 238 4 500

Barneidrett
INNTEKTER -34 665 -35 000
VAREKOSTNAD 3 691 4 000
LØNNSKOSTNAD 33 755 50 000 Satsning på trenere
ANNEN DRIFTSKOSTNAD 32 803 44 000
Barneidrett Totalt 35 584 63 000

Fotball Senior
INNTEKTER -24 160 Nytt av 2020 - SIF tar regnskapet til 
VAREKOSTNAD 2 076 18 450 Senior fotballen, istedenfor gi netto-bidrag. 
LØNNSKOSTNAD 2 783 12 855 Dette for å samkjøre ansvar lette drift. 
ANNEN DRIFTSKOSTNAD 15 599 22 846
Fotball Senior Totalt 20 458 29 991

LBM
INNTEKTER -196 473 -211 662 LBM er gjennomført. Budsjett 2020 er  
VAREKOSTNAD 94 330 110 500 iht faktiske tall, med visse avsetninger. 
LØNNSKOSTNAD 3 500 5 000
ANNEN DRIFTSKOSTNAD 44 944 50 000
LBM Totalt -53 699 -46 162

Skiutvalg
INNTEKTER -11 211 -10 000
VAREKOSTNAD 45 016 17 500 Deltageravgifter for SIF barn og Ungdom
ANNEN DRIFTSKOSTNAD 13 617 24 000
Skiutvalg Totalt 47 422 31 500

Sørkedalsløpet
INNTEKTER -233 768 -240 000
VAREKOSTNAD 48 644 60 000
LØNNSKOSTNAD 6 197 10 000
ANNEN DRIFTSKOSTNAD 103 463 116 500
Sørkedalsløpet Totalt -75 464 -53 500

Sørkedalsrennet
INNTEKTER -48 867 0 ikke avholdt i 2020
VAREKOSTNAD 15 997 0
ANNEN DRIFTSKOSTNAD 31 466 0
Sørkedalsrennet Totalt -1 404 0

Voksen Idrett
INNTEKTER -2 737 -27 000 Ikke komplett fakturert i 2019. Det er 
LØNNSKOSTNAD 10 000 mulig 2020 tall blir påvirket av dette. Budsjett
ANNEN DRIFTSKOSTNAD 20 149 17 500 er satt opp iht aktivitet 2020
Voksen Idrett Totalt 17 412 500
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RESULTATREGNSKAP

Konto og navn Bokført 
2019

Bokført 
2018

Budsjett 
2020

 3030 - PARKERING 88 392 103 442 103 645
 3040 - STARTKONTINGENTER 403 045 457 475 360 000
 3100 - KIOSK 36 930 51 859 43 017
 3110 - SALG SIF BEKLEDNING 17 630 14 850 15 000
 3120 - SPONSOR/ANNONSE INNTEKTER 8 000 10 000 5 000
 3130 - DUGNADSINNTEKTER 85 360 0 0
 3300 - MEDLEMSKONTINGENT 67 303 69 244 70 000
 3350 - TRENINGSAVGIFT 54.74568 37 402 67 088 86 160
 3400 - TILSKUDD 302 125 314 829 300 000
 3420 - GRASROT/BINGO 82 285 76 068 80 000
 3600 - LEIEINNTEKTER 1 600 8 600 0
 3900 - ANDRE INNTEKTER 54 629 72 529 55 000

INNTEKTER Total 1 184 701 1 245 984 1 117 822
 4000 - START KONT. UTGIFT PÅ EGNE ARR. -31 235 -37 865 -23 500
 4010 - SANITETSUTGIFTER -7 630 -23 816 -5 000
 4100 - LEIE TIDTJENESTER -90 635 -83 493 -102 000
 4200 - INNKJØP AV VARER 0 -18 799 -8 500
 4210 - PREMIE KOSTNAD -39 955 -116 220 -54 500
 4220 - VAREKOST SIF-KLÆR -50 930 -14 850 -25 000
 4600 - START- OG LAGS KONT. EGNE MEDL. -36 010 -90 825 -21 450

VAREKOSTNAD Total -256 395 -385 868 -239 950
 5500 - TRENERKOSTNADER / LØNNSKOSTNAD -53 735 -72 934 -97 855
 6200 - STRØM KOSTNADER -19 500 -17 099 -20 000
 6300 - LEIE LOKALET -73 000 -77 000 -72 000
 6301 - LEIE ANDRE LOKALER -29 588 -49 179 -32 250
 6310 - BRØYTING OG KLIPPING -55 625 -85 844 -60 000
 6400 - LØYPELEIE -23 949 0 -25 000
 6550 - DRIFT OG VEDLIKEHOLD -145 165 -148 480 -150 000
 6560 - MATERIELL -9 781 -50 599 -221 346
 6840 - TRYKK KOSTNADER -18 344 -14 610 -21 500
 6850 - DAGLIVARE-KOST -938 -49 153 0
 6870 - ARRANGEMENTSUTGIFTER -232 519 -226 448 -242 000
 6940 - PORTO OG ABBONEMENT -24 715 -21 948 -25 000
 7420 - GAVER OG BLOMSTER -640 -4 456 -20 000
 7460 - MVA REFUSJON 92 816 74 083 90 000
 7500 - FORSIKRING -19 419 -6 894 -22 100
 7770 - BANK GEBYRER -2 415 -2 723 -2 500
 7780 - IZETTLE OG VIPPS GEBYR -3 488 -3 270 -4 000
 7790 - ANDRE KOSTNADER -35 540 -17 925 -53 200

ANNEN DRIFTSKOSTNAD Total -655 545 -774 479 -978 751
 8040 - RENTEINNTEKTER 5 963 3 241 5 000

ANNEN FINANSINNTEKT Total 5 963 3 241 5 000
 8500 - EKSTRAORDINÆR KOSTNAD -200 000 -100 000 0

EKSTRAORDINÆR KOSTNAD Total -200 000 -100 000 0
ÅRS-RESULTAT 78 724 -11 122 -95 879


