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Til medlemmene i IL Frea.
Takk for nok et fantastisk år, det 97. i lagets historie. Aktiviteten i laget er stadig stigende.
Se årsmeldingene fra de enkelte grupper. I tillegg er det flere aktiviteter som er underveis.
Sykkelinteressen viser seg, og de første samlingene sensommer og høst viser at det er noe
på gang. Dugnadsånden er på topp. På 11 dugnader er 223 personer registrert. Alle disse
dugnader gjør at IL Frea har muligheter til å gi ungene i Øvre Alta muligheter til å delta, uten at
vi trenger å pålegge store egenandeler i tillegg. Oversikten fra kasserer viser det økonomiske
resultatet av dette.
IL Frea er godt synlig i våre stillige dresser, både i altaområdet og ellers hvor vi befinner oss.
Reklameinntektene fra dressene blir brukt til å holde prisen på et gunstig nivå. IL Frea har
avtale med G-sport Hammari som gjør at alle medlemmer får 20 til 30 prosent på produkter som
handles der. Kasserer har kort som må forevises ved kjøp.
Skileikanlegget som ble tatt i bruk forrige år, er i år sluttført, og fremstår som skikkelig flott.
Julemessa er et nytt tiltak, satt igang av noen flotte damer. Gjennom høsten har de skapt
mange sosiale treff, og produsert de lekreste ting. Laget har fortsatt en sunn økonomi som gir
oss muligheter til en stor aktivitet.
Aktiviteter i laget.
IL Frea har tilbud innen Fotball, Håndball, Ski, Bordtennis, Barneidrett. I tillegg DameInnebandy, Offroadsykling, Old boys og Old girls trim. 32 trenere har vært i aktivitet siste år.
IL Frea har 454 betalende medlemmer pr 31/12-2013. Av disse er 72 kvinner og 75 menn
registret på en eller flere aktiviteter, og 147 aktive barn fra 0 til 14 år. 41 unger under
skolepliktig alder. 87 av elevene på Øvre Alta skole har deltatt i en eller flere aktiviteter.
Det er mange ledere, trenere, foreldre og andre støttespillere som stiller opp for IL Frea. Jeg er
en stolt styreleder for IL Frea. En stor takk til alle sammen.
Per Johansen, Styreleder
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Årsmøte mandag 17. mars kl. 19.00 på Øvre Alta skole!
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Hovedstyrets årsberetning 2012
Hovedstyret har bestått av:
Leder. Per Johansen
Nestleder. Trond Inge Heitmann
Sekretær. Anne Catrine Tokerud
Kasserer. Jorunn Sandberg
Styremedlemmer
Roar Søreng
Sturla Heitmann
Varamedlemmer
Stian Børstad
Vegard Ludvigsen
Gruppeledere
Ski. Jens Martin Nerdal
Fotball. Roy Birger Bjørkli
Handball. Heidi Røst
Bordtennis. Knut Johnny Franck
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Saker:
Styret har vært samlet 10 ganger og behandlet 44 saker.
På første styremøte ble det i forbindelse med arbeidsfordeling bestemt at Anne Katrine Tokerud
har ansvar for Politiattester i laget. Ellers ble en del oppgaver fordelt innen styret.
Av saker styret har behandlet kan nevnes:
Planlegging av aktiviteter i IL Frea, Økonomiske dugnader, Kjøp av Løypeutstyr, Prinsipper ad
overgang fra en idrett til en annen.(Årshjulet), Støtte til Rulleskiløype på hovedanlegget for
ski. Planlegging klubbhus, Møter med kommunen for å sikre fremtidig arealer for IL Frea, Lys
og strøm tilknytting til fotballbanen, Anskaffelse av betalingsterminal, Altaturneringen i fotball,
diverse søknader om økonomisk støtte.
Anleggene:
Ballbingen har fått lys. Det er lagt eget strømuttak til banen. Det har vært gjort
reklamasjonsreperasjoner på Kunstgressbanen. Baneskiltet er nesten på plass. Skuddvegg
er på plass. I forbindelse med Altaturneringen ble utstyrsbrakka flyttet og malt og gitt en
ansiktsløftning. Vårt skistadion har fått lys og oppgradering av traseèr. Resten forventes å bli
gjort sommeren 2014

Julemessa
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Økonomi
IL Frea har stabil økonomi. Vi venter ennå på utbetalingene fra Norges idrettsforbund for
kunstgressbanen. Klubben betaler dermed ennå på mellomfinansieringen av banen, dette utgjør
ca kr 82 000 ,- i året.
En stor andel av våre driftskostnader relateres direkte mot aktiviteter for barn og unge. Dette er
blant annet innkjøp av baller, aktivitetsutstyr og påmeldingsavgifter.
IL FREA har i 2013 hatt et høyt aktivitetsnivå innenfor alle våre aktiviteter. Dette medfører
noe høyere kostnader, men samtidig har våre inntekter gjennom dugnader og lignende økt
betraktelig. Dette gjennom bla sykkeltelling og salg i forbindelse med Altaturneringa i fotball.
Den langsiktige gjelden på kunstgressbanen ble redusert med kr. 200 000,- i 2013.
Medlemmer og medlemsavgift
Vi i IL FREA ønsker å få flere, både aktive medlemmer og støttemedlemmer.
Økning i medlemsmassen vil gi merinntekter til klubben.
Medlemsavgiften har vært stabil på kr 250,- for familiemedlemskap. Medlemsavgiften fastsettes
av årsmøtet og skal følgelig opp til ny vurdering på årsmøtet i 2014.
For innmelding kan kasserer Jorun Sandberg kontaktes på e-post: jorsandb@online.no
Aktivitetsavgift
I 2010 ble det innført aktivitetsavgift på kr 200,- pr. aktiv utøver. Avgiften skal dekke
all aktivitet i IL Frea sin regi.
Grasrotandelen
I 2013 har IL Frea mottatt ca. kr 87 500,- fra grasrotandelen hos Norsk Tipping.
Dette er en viktig inntektspost for idrettslaget, og er et område vi kan bli enda bedre på.
En oppfordring til alle våre medlemmer og sympatisører, gi din støtte til IL Frea ved neste
innlevering til Norsk Tipping.
Jorun
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Årsmelding Håndballgruppa
Håndballsesongen 2013/2014 har igjen vist at man må regne med oss i IL FREA. Spillerne våre
har stor framgang på alle nivå. Frea e best ingen protest.
Denne sesongen har spillerstallen vår bestått av 75 aktive gutter og jenter i alderen 6-15
år. Vi har stort sett hatt 10 lag med i turneringene i vinter. Vi prøver og være med på alle
turneringer her i Alta med alle minilagene. Vi taper og vinner med samme sinn….ikke alltid
like enkelt! Vi har i tillegg deltatt med 1 mix lag i 10 års Regionserienserien i vinter. Det har
gått bra. Det er mange år siden Frea har hatt med så mange serielag i Regionserien. Vi har
hatt med Gutter 12 i seriespill i Regionserien, og de har gjort det kjempebra. På jentesiden
har vi hatt med J12 og J14 i Regionserien. Vi har ikke rene årsklasser, men vi gjør det veldig
bra. Vi har deltatt på Ishavskraftcupen til Bul og Kirunaturneringa høsten 2013 med de største
lagene. Det var kjempeartig i Kiruna. Altaturneringa 2014 ble en kjempefin markering for Frea.
Alle legger fortsatt merke til oss. Vi er godt synlige i mengden, med fine Freadresser, og vi
har mange gode handballspillere. Det merkes at vi har gode spillere, for vi har hatt en veldig
pågang om å få «låne» spillerne våre, og at Frea skal være med på samarbeidslag. Vi har ikke
deltatt i Tromsøturneringa denne sesongen, vi prioriterte Kiruna. Og vi har hatt veldig mange
seriekamper.
Hvis man ser utgangspunktet vårt for treningsmuligheter i hall, så har vi gjort det suverent bra.
Vi har kun hatt 2 treningstimer i BUL-hallen og 2 treningstimer i Altahallen denne sesongen, og
de har vært forbeholdt til Jenter og Gutter10, Jenter 12, Gutter 12 og Jenter 14 år. Resten av
minilagene våre har trent i gymsalen i Øvre-Alta. Vi må ha flere timer hvis vi skal kunne ha like
godt utgangspunkt som andre lag i Alta, Vi vil jo gjerne trene mer.
Avslutningen for sesongen for minilagene var Altaturneringen, og uka etter hadde vi pizza og
saft med foreldre i Gymsalen i Øvre-Alta. For de største tar vi avslutningsfest når serien er
ferdig.
Vi benytter anledningen til å takke små og stor håndballentusiaster for en strålende sesong. Har
allerede begynt å planlegge neste sesong…
Stor takk til alle trenere som er med på og gjøre IL Frea så bra for barna i Øvre-Alta området.
Håndballklem fra Heidi Røst

Årsmelding Fotball
Fotballsesongen har for IL FREA vært god og fylt med masse aktivitet. Fotballbanen i Øvre Alta
er full av barn og voksne i alle aldre gjennom sommeren, fra tidlig i mai til mørke september
dager.
Året starter som vanlig med Bend it cup på Aronnes i mai. IL FREA er godt synlig, med mange
aktive lag i byens turneringer. Spekteret på lag som har deltatt i turneringene er fra mygg og
opp til små – lag, dvs. fra 6 år og opp til 14 år.
Lille jenter og gutter, samt små jenter og gutter har deltatt i seriespillet denne sesongen. Alle
lagene har bemerket seg med strålende spill i mange av sesongens kamper.
Mygg og mini lagene har deltatt på Øksfjordturneringen. En flott lørdagsturnering som avvikles
hvert år. Det er flotte rammer rundt turneringen, med god mat og effektiv planlegging.
Vi hadde tradisjon tro med «lille»- lagene i Nordreisa, (St.hans turneringen) i juni.
Tilbakemeldingene fra turene til Nordreisa er bestandig bra. Det er en kjempeflott
helgeturnering. En bra start på turneringslivet for våre små og håpefulle.
Altaturneringen er blitt en stor begivenhet for klubben. Vi hadde nok et år med flott
arrangement, og stor oppslutning i Øvre Alta. Det var riktignok litt færre kamper i år, enn fjor
året men vi fikk kjempegod tilbakemelding på arrangementet.
Videre har «gubbetrimmen» gått gjennom vinteren, hver onsdag kl 2030, med oppmøte av
gamle og trofaste slitere. Noen nye er og kommet til, og hyggelig er det.
Vi får håpe og tro at det nye året bringer med seg mye lek og moro, på banen i Øvre Alta, i år
som tidligere år. Det er virkelig morsomt og se barn og voksne på anlegget, fra morgen til kveld.
Tror ikke jeg har kjørt forbi banen på sommeren og opplevd at det ikke var noen aktive sjeler
ute på gresset.
Vi benytter anledningen til å takke alle foreldre og trenere som gjør det mulig og opprettholde
så god aktivitet i den lille klubben som IL Frea er.
For fotballgruppen, Roy Birger Bjørkli

Årsmelding Bordtennis
Andre året med bordtennis er over. Vi er en liten stabil krets med unge og voksne som møtes
tirsdager i gymsalen på Øvre-Alta skole.
Oppmøtet gjennom 2013 varierte litt etter årstidene. Mange av de unge er ivrige både med
ski, håndball og fotball og når de ulike treningstidene kolliderer med hverandre merker vi at de
større idrettene prioriteres.
Bordtennisgruppen kjørte i november bordtennisskole hvor alle 6. klassinger i Alta fikk
invitasjon. Det møtte opp 4 stk. hvor 2 av disse fortsatte å spille etter bordtennisskolen.
Der har også vært noen henvendelser fra voksne folk som har lyst til å komme og spille men når
de hører at vi er på Øvre-Alta skole så synes de det er for langt unna!!

Årsmelding Skigruppa
Innledning
2013 har for skigruppa vært et år med mye aktivitet, både med og uten ski. Det hersker en
meget god dugnadsånd i idrettslaget, noe som gjør det mulig å legge til rette for, og å skape et
godt og aktivt idrettsmiljø. At mange foreldre stiller opp på mange plan er en forutsetning for å
få til det vi har klart i 2013.
Treningsaktivitet
I sesongen har det vært gjennomført trening, en dag i uken for ungene fra 1-4 klassetrinn, og
to ganger for 5-7 klassetrinn. Når forholdene utendørs ikke har gjort det mulig å trene med ski
på beina, så har det vært gjennomført varierte treningsøkter som sykling, barmarkstrening og
innendørs styrketrening. Torsdagstreningene har vært avsluttet med kveldsmat, noe som har
vært et populært og flott tiltak.
Konkurranser
Telenorkarusellen var en stor suksess med meget god deltagelse i samtlige renn. IL Frea har
også representert med bra deltagelse på skirenn i regi av andre idrettslag.
Samarbeid og utvikling
Det er tatt initiativ til et nærmere samarbeid med Alta IF og BUL både for å øke
trenerkompetansen i gruppa, og for å sikre et tilbud til de over 13 år.
Vi har ryddet skog, planert trase og montert belysning i den nye skitraseen ved Freahytta. Det
har totalt vært et 20 talls personer involvert i denne dugnaden, og allsidige ferdigheter og
kompetanse har vært nøkkelen til suksess
Avslutning
Vi har god grunn til å være fornøyd med det vi fikk til i 2013. IL Frea har mange ivrige,
og dyktige medlemmer som stiller opp der de har mulighet. Dette er en forutsetning for å
opprettholde et høyt aktivitetsnivå. Målsetting må være å opprettholde aktiviteten, og kanskje
heve oss enda et lite hakk i året som kommer.
Mot slutten av året besluttet ALI å gi Frea penger til innkjøp av nytt løypeprepareringsutstyr. Det
er noe vi setter stor pris på, og som vi vil ha mye glede av i årene framover.

KtoNr

KontoNavn

KontoSum

Regn.Ifjor

Budsjett

Resultatregnskap
Driftsinntekter
3000

Medlemskontingent

27 950,00

20 200,00

25 000,00

3001

andelsbrev

0,00

13 000,00

0,00

3002

Andelsbrev Bedrift

6 000,00

46 000,00

50 000,00

3010

Treningsavgifter

17 000,00

12 200,00

15 000,00

3012

5 DIVISJON HERRER

16 900,00

8 225,00

20 000,00

3013

Inntekt julemessa

30 635,00

0,00

0,00

3014

Tilskudd skileikanlegg

50 000,00

0,00

50 000,00

3015

Inntekter Skigruppa

9 831,00

0,00

10 000,00

3016

Inntekter Fotball

33 900,00

7 986,00

15 000,00

3017

Inntekt Håndball

65 940,00

15 500,00

50 000,00

3020

Inntekter Dugnader

20 000,00

63 171,00

20 000,00

3021

salg adventskalendre

2 700,00

47 845,00

45 000,00

3030

LAM midler

52 618,00

53 476,00

45 000,00

3210

Tilskudd Utstyr

22 969,00

16 000,00

11 500,00

3211

Grasrotandel Norsk Tipping

85 745,26

31 795,16

80 000,00

3220

Kulturmidler

18 973,00

13 330,00

7 000,00

3225

Tilsk. kommune vedl. idrett

10 000,00

5 000,00

5 000,00

3230

Tilsk. strøm & vedl lysløype

13 550,00

0,00

0,00

3400

Offentlig støtte

236 073,00

43 568,00

165 000,00

3401

Annen støtte

50 000,00

0,00

0,00

3402

Inntekter Årsfest

31 217,00

36 250,00

40 000,00

3404

Mva komp investering

0,00

562 172,00

0,00

3406

gave hjertestarter

0,00

14 000,00

0,00

3407

Inntekt altaturnering

55 768,00

45 719,00

0,00

3500

Salg diverse

229,00

0,00

0,00

3600

Leieinntekter Frea hytte

48 000,00

48 000,00

48 000,00

3700

Sponsorinntekter

22 500,00

0,00

45 000,00

3703

Diverse inntekter

2 200,00

0,00

0,00

3710

Inntekter freadresser

2 150,00

13 023,50

2 000,00

Sum DriftsInntekter

932 848,26

1 116 460,66

748 500,00

KtoNr

KontoSum

Regn.Ifjor

Budsjett

KontoNavn

Resultatregnskap
Driftsutgifter
6010

Vedl. & Drift Klubbhytte

-3 656,00

-3 317,00

-10 000,00

6013

Julemessa

-2 073,07

0,00

0,00

6020

Vedlikehold Fotballbane

0,00

-2 120,50

-20 000,00

6021

avskriving kunstgressbane

-200 000,00

-600 000,00

-150 000,00

6040

Vedlikehold Ballbinge

0,00

0,00

0,00

6050

Handballgr.

-168 465,28

-121 554,35

-120 000,00

6051

utgifter adventskalendre

0,00

-9 589,00

-10 000,00

6070

Hopp anlegg Eiby

0,00

0,00

-5 000,00

6080

Kostnader Bordtennis

-1 000,00

-1 000,00

-1 000,00

KtoNr

KontoNavn

KontoSum

Regn.Ifjor

Budsjett

Resultatregnskap
Driftsutgifter
6100

Kostnader Fotballgruppe

-128 609,80

-67 301,95

-95 000,00

6101

Kostnade Kunstgressbanen

-14 458,20

16 443,00

0,00

6102

Kostnader 5.divisjon herrer

-30 696,00

-21 773,55

-20 000,00

6103

kostnader Altaturnering

-17 155,02

-11 556,04

0,00

6110

Kostnader Skigruppe

-20 211,63

-14 306,55

-15 000,00

6121

Kostnader Barneidrett

0,00

0,00

-10 000,00

6122

skileikanlegg

-113 269,75

-18 195,88

-50 000,00

6200

Strøm Klubbhytte

-19 594,09

-18 844,50

-20 000,00

6202

Strøm lys Fotballbane

-8 992,69

-4 115,82

-5 000,00

6203

Strøm Hoppanlegg

-4 517,43

-3 751,44

-5 000,00

6300

Forsikringer

-13 429,00

-26 025,00

-15 000,00

6450

Kostnader Freadresser

-78 446,00

0,00

-60 000,00

6801

Trykking, kopiering, brosjyrer

0,00

-800,00

-4 000,00

6804

Data/EDB-kostnader

-13 049,00

-589,36

-14 000,00

6809

Diverse utgifter

-13 719,90

-1 699,00

-1 000,00

6840

Festeavgift o.l

-1 986,00

-5 806,00

-4 000,00

6850

Møtekostnader

0,00

-599,67

-1 000,00

6901

Porto/ fakturakostnader

0,00

-560,75

0,00

7300

Reklame og annonser

-4 144,00

0,00

-1 000,00

7401

Kostnader Fester o.l

-280,00

0,00

0,00

7406

innkjøp hjertestarter

0,00

-13 227,00

0,00

7600

Oppmerksomhet

-1 332,09

-1 460,00

-2 000,00

7790

Diverse driftsutgifter

-11 619,00

-19 570,76

-20 000,00

Sum DriftsKostnader

-870 703,95

-951 321,12

-658 000,00

62 144,31

165 139,54

90 500,00

Driftsresultat

Finansposter
8040

Renteinntekter

18 082,82

15 622,00

10 000,00

8140

Renteutgifter og gebyrer

-491,00

-444,00

-500,00

8141

Rentekostnad kunstgressbane

-81 951,00

-123 700,00

-96 000,00

Sum Finansposter

-64 359,18

-108 522,00

-86 500,00

-2 214,87

56 617,54

4 000,00

0,00

0,00

0,00

-2 214,87

56 617,54

4 000,00

Resultat før skatter
Årsoppgjørs disp, skatt
Sum Årsoppgjørs disp, skatt
Årsresultat
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KtoNr

KontoNavn

KontoSum

Regn.Ifjor

1210

Klubbhus

1,00

1,00

1220

Ballbinge

1,00

1,00

1230

Hoppanlegg Eiby

1,00

1,00

Eiendeler
Anleggsmidler

1240

Kunstgressbane

1 400 000,00

1 600 000,00

1250

Snekanonsameie

1,00

1,00

Sum Anleggsmidler

1 400 004,00

1 600 004,00

1920

Folio 4963.20.01516

132 419,49

178 642,18

1930

Kapitalkonto 4963.56.02669

594 676,96

550 669,14

1950

Konto Hoppanlegg Eiby 4901.14.06237

5,00

5,00

Sum Omløpsmidler

727 101,45

729 316,32

2 127 105,45

2 329 320,32

Omløpsmidler

Sum eiendeler
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
2000

Egenkapital

729 320,32

729 320,32

2099

Årsresultat (Opptjent egenkapital)

-2 214,87

0,00

Sum Egenkapital

727 105,45

729 320,32

Langsiktig gjeld

1 400 000,00

1 600 000,00

Sum Langsiktig Gjeld

1 400 000,00

1 600 000,00

2 127 105,45

2 329 320,32

Langsiktig gjeld
2290

Sum egenkapital og gjeld
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