Årsberetning Sarpsborg Seilforening 2015
Medlemmer:

Senior
Familie
Pensjonister/ uføre
Støttemedlemmer
Mannskapsmedlemmer
Junior tom 12 år
Junior 13-19 år
Totalt

2013
74
8
13
8
3
15
23
152

2014
103
9
15
9
3
17
11
176

Følgende tillitsvalgte har fungert:
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær/utleieansvarlig
Hyttesjef
Bredde & Sport
Bryggesjef

Espen Søyland
Helge Rognerud
Cato Lindbeck
Camilla Sandstrand
Kai Storeheier
Stian Aarum
Cato Hansen

Varamedlem
Varamedlem

Morten Harlem
Jostein Stordahl

Utdanningskontakt

Henning Asklien

Revisor

Terje Lyngaas

Valgkomite

Anne Beth Ulriksen (Leder)
Peter Brænne
Sverre Gjulem

I Østfold Seilkrets har Stian Aarum vært engasjert i styret.
I Union Race komiteen har Peter Brænne vært engasjert.

2015
98
37
21
13
4
12
22
207

Endring (15 vs 14)
-5
+28
+6
+4
+1
-5
+11
+31

Beretning
Det har vært avholdt 4 styremøte i løpet av perioden hvor det stort sett har vært årvisse saker
som har vært behandlet og det har i tillegg blitt behandlet saker per telefon og per e-post.
Styret har primært jobbet med følgende i 2015:
 Hvaler rundt, Glomma Papp Cup
Økonomi:
Foreningens økonomi er god. For 2015 avlegger styret et overskudd på kr 186 354. Dette er
mye bedre enn budsjettert overskudd på kr 23 000.
Noen nøkkeltall:






Det er generert et driftsresultat på NOK 269 305
Avskrivninger beløper seg til NOK 152 616
Rentekostnader beløper seg til NOK 90 845
Inntekt fra medlemskontingenter NOK 75 060
Inntekter fra bryggeleie NOK 546 426 Som idrettslag har vi i 2014 mottatt NOK
55 256 i støtte/tilskudd.

Øvrig:
Sverre Gjulem har bistått styret med å refinansiere lånet til foreningen, takk til Sverre for det.
Alle medlemmer er nå registrert inn på det lovpålagte fellesregister – KlubbAdmin. I forhold
til dette kan nå hvert enkelt medlem selv vedlikeholde sitt eget medlemskap. Dette er spesielt
viktig i forhold til ev. nye bostedsadresser og e-post adresser. Som det går frem av regnskap
ble bingoinntektene dårligere enn budsjettert. Vi håper at bingoen klarer å holde det gående i
flere år til, men det er fortsatt stor risiko for at disse inntektene bortfaller. Omgjøringene i
andre etasje er ferdige og vi har få flotte funksjonelle lokaler. Dette arbeidet har hovedsakelig
vært utført av Kai Storeheier med assistanse fra Arild Pettersen og Frode Marcussen. Uten
disse - og med den store dugnadslysten vi har i foreningen, hadde omgjøringen blitt mye
dyrere! Vi setter enormt pris på at disse 3 personene gjør denne jobben for oss. All honnør til
disse tre!
Det er også viktig at foreningen fortsetter med utdanning av dommere og arrangører, dersom
vi skal kunne fortsette å arrangere regattaer.
For styret i Sarpsborg Seilforening
Espen Søyland
Leder

Årsberetning for Bredde og Sport 2015
Det har vært fokus og kontinuerlig arbeid med rekrutering til seilsporten og særlig Jollegruppa har
gjennomført flere tiltak som har gitt gode resultater. De har vært aktive på skoler i kommunen og delt
ut informasjonsbrev, arrangert seilerskole og sommerleir med overnatting på Seilerhytta. I 2015 har
det i tillegg vært fokus på utdanning av dommere/arrangører samt trenere som har gitt resultater og vi
imøtekommer 2016 med ytterligere ressurser.
Vi har gjennomført vellykkede regattaer og arrangementer som har hatt fokus på det sportslig og
sosiale. Flere av våre seilere har hevdet seg godt i løpet av sesongen, Emile Homstvedt deltok i VM og
EM i sitt siste år i Zoom8, og vi har deltatt i NM og nordisk for optimist.
Norges Seilforbund sin siste satsningsprogram for regattaseiling er Seilsportsligaen der foreninger
konkurrerer mot hverandre i J/70 båter, her deltok Sarpsborg Seilforening og kvalifiserte seg til 2.
divisjon i 2016.
Jeg vil rette en stor takk til Arne Andersen og Vidar Andreassen for arbeidet de gjør i Jollegruppa. En
stor takk til Per Christian Kjølberg for alt arbeidet i Tur og Hav gruppen.
Bredde og Sport
Stian Roger Aarum

Tur og Hav
I april avholdt Tur og Hav regelkveld for medlemmene på Seilerhytta med Henning Asklien som
foredragsholder. Kappseilingsreglene ble gjennomgått med fokus på båt mot båt og situasjoner vi kan
oppleve på regattabanen. Takk for et svært informativt og oppfriskende foredrag.
Rett før sesongstart for T&H ble det avholdt oppstartsmøte for onsdagsteninger med gjennomgang av
baner, regler og datoer for klubbmesterskap med MK Båt som vert. Martin Kamperhaug disket opp
med kaffe og vafler samt invitert sin nye samarbeidspartner Quantum Sails for å holde et foredrag for
oss vedrørende seil og rigg trim.
Årets første treningsregatta var onsdag 6. mai med 10 båter til start. Antall deltagende båter har variert
gjennom sesongen og vi var på det meste 16 båter til start på treningsregattaene og hadde et snitt på
11,5 deltagende båter gjennom hele sesongen.
SSF sin første regatta, Hvaler Rundt, ble avholdt 23. mai det ble et lokalt derby rundt Hvaler med flott
seilvind og sosialt på Seilerhytta etter regattaen. Glomma Papp gikk ble avholdt 12. september med 27
båter til start. Som tidligere år ble det arrangert seilerfest med mat og livemusikk i forbindelse med
Glomma Papp og avslutning av Union Race serien med mange deltagere og god stemning.
Jeg vil takke samtlige deltagere, sponsorer og hjelpere i 2015, og ønsker dere alle en god 2016 sesong!
Spesielt vil jeg takke regattasjef Espen Søyland for hjelp under Glomma Papp og Hvaler Rundt og Per
Christian Kjølberg for alt arbeidet med organisering av onsdagstreninger for Tur og Hav og Markus
Kjølberg &Co som gjør en glimrende jobb i kiosken.

Resultater 2015
Klubbmesterskapet og Ola pokalen
1. Lakrisa Viola
2. Citius
3. Xpert’n
Ola pokalen gikk til Sarpsborg El installasjon med deltagelse i samtlige klubbregattaer.
På klubbmesterskapet deltok 4 båter på samtlige klubbmesterregattaer.

Hvaler Rundt
Hvaler Rundt ble et lokaloppgjør med 10 båter til start.
Racing
1. Citius
2. Team no limit
3. Lakrisa/Viola

Glomma Papp Cup
Racing
1. Lakrisa/Viola
2. MK Baat
3. Rainbow chaser
Shorthand
1. hanna
2. Bølgen og Meg
3. Maxi1300
Tur
1. Blåsder
2. KIDA

Union Race
Vi har at mange deltagere i Union Race serien, her er sammenlagtresultatene for 2015;
Racing
1. Lakrisa/Viola, Sarpsborg SF
2. Rainbow chaser, Fredrikstad SF
3. Team no limit, Sarpsborg SF
Shorthand
1. Bølgen og Meg, Sarpsborg SF

Færdern
Lakris Viola, 5 plass i R26 klassen
MY life, 16 plass i R26 klassen

Bohusracet
Hanna, overall 102, 16 plass i klasse 2
Bølgen og Meg, overall 115, 5 plass i klasse 3

NORC NM
Farrari, 24 plass

Helly Hansen Skagen Race
My life, 14. plass i Shorthanded 1 klassen

Ärtsoppan, Strömstad Segelsällskap
Team no limit, 1. Plass

Bra innsats alle sammen!
Vel møtt til 2016 sesongen!
Bredde og Sport,
Stian Roger Aarum

Beretning for jollegruppa 2015
Internasjonal og nasjonal deltakelse.
Emilie Homstvedt har vært svært aktiv i sin siste sesong i Zoom 8. I april deltok hun i EM i Zoom8,
Palamòs, Spania der hun ble nr. 3 av 13 jenter. I VM på Wolfgangsee i Østerrike ble Emilie nr. 8 av
47 jenter. Det har også blitt mye reising til nasjonale regattaer i Norge, Sverige og Danmark.
Emilie avsluttet Zoom 8 karrieren med andre plass i uoffisielt EM i lagseiling i Zoom 8 i Kaløvig i
Danmark. Med på laget var Ingrid Andreassen og Cecilia Andersen fra Sarpsborg samt Christoffer
Sørlie fra Fredrikstad seilforening.
Våre ivrige jolleseilere har hatt en aktiv sesong i sommer. Vi hadde deltakere i Zoom 8 og Optimist i
Norges Cup i Tønsberg, Bergen, Moss, Bærum og Bunnefjorden. Vi hadde også deltakere i Optimist i
NM på Nesodden og i Junior Nordisk mesterskap i Kantvik i Finnland. Tre Optimist seilere tok turen
til vinterregatta i Tønsberg 14 november.

Lokal Deltakelse
Også i sommer har noen nye jolleseilere fått prøve seg utenfor Løkkevika for første gang
Østfold Cup 1 i Moss 1. mai. Kollisjon med reise til NC1 i Bergen. Ingen deltakere fra Sarpsborg.
Østfold Cup 2 i Strømstad 6 juni. Avlyst pga. mye vind. 7 skuffede Sarpsborg seilere dro hjem til
Løkkevika og trente der i stedet.
Østfold Cup 4 i Fredrikstad 23 august. 8 deltakere fra Sarpsborg.

Østfold Cup 3. Dusa Cup 13 og 14. juni
Hele 15 av 22 seilere som deltok var fra Sarpsborg. Lørdag arrangerte vi treningssamling med
eksterne trenere fra Moss. Søndag var det regatta inne i Løkkevika for Optimist C og utenfor
Granholmen for de andre klassene.

Klubbmesterskap 30. august
Klubbmesterskap for Zoom 8 og Optimist. 9 Optimister og 3 Zoom 8 stilte til start.

Kretsmesterskap 26 og 27. september
Vi arrangerte KM for joller for andre sesong på rad. 6 Optimister og 5 Zoom 8 stilte til start.
Deltakelsen ble ikke så bra som vi hadde håpet i slutten av sesongen. To Optimist C seilere tok turen
fra Moss slik at det ikke ble et klubbmesterskap. Starten av høstferien var nok ikke riktig helg for en
slik regatta.

Seilleir uke 26
Første uke i skoleferien var det som vanlig seilleir for jolleseilerne. Sommerens Seilleiren var svært
populær. 23 barn var innom en eller flere dager. De fleste jollene til foreningen var i bruk hver dag.
Forårets suksess med overnatting på Seilerhytta ble gjentatt. Paralympics seiler Marie Solberg stilte
opp i år også. Det er populært med en så erfaren regattaseiler som trener. Uken ble avsluttet med
foreldreregatta.

Treninger og seilskole
Jolletreningene startet tirsdag 21. april. Siden var det trening tirsdager og torsdager fram til
skoleferien. Etter ferien startet vi opp tirsdag 18. august og seilte ut september.
Mange barn deltok på hele eller deler av årets seilskole. Utfordringen vår er å motivere mange til å
prioritere seilingen gjennom hele sesongen og å få flere til å komme tilbake til våren.

Barne- og ungdomsvennlig seilforening
Nye garderober på seilerhytta ble tatt i bruk i sommer. Garderober er et av kravene som bør oppfylles
for å bli godkjent av seilforbundet som barne- og ungdomsvennlig forening. For å få godkjenning må
vi gjøre en jobb med dokumentasjon og søknad.

Prosjekt Seiling for alle
Lørdag 22.8 var Seilingens dag. Seilforeninger over hele landet åpnet dørene for alle interesserte. Vi
ønsket velkommen til Sarpsborg Seilforening nede på B-brygga. Vi rigget joller for barn i alle aldre så
det var muligheter for å prøve seg på en liten tur i seiljolle. Seilingens dag er en del av prosjekt
«Seiling for alle» som vi har fått to RS Feva joller fra.

Anlegg
B-brygga begynner å bli gammel. Den ytterste delen ble reparert i sommer slik at den holder en stund
til. Men det bør legges en langsiktig plan for vedlikehold. For sesongen 2016 planlegger vi å fornye
lemmen/slippen ved siden av krana.

Utstyr
Ny Rib ble kjøpt inn før sesongen og den eldste ble solgt i sommer. Øvrige båter og motorer er
konservert for vinteren og klare for en ny sesong.
Seiljollene har behov for noe oppgradering. En del seil begynner å bli slitt. Vi ønsker oss en 4.7 rigg til
Laseren slik at den blir tilgjengelig for flere. Vi må også vurdere hvilke joller det er hensiktsmessig å
ha ut fra aktivitet hos oss og i distriktet.

Joller.
2 RS Feva. Forpliktelser til prosjekt «Seiling for Alle» i tre sesonger. 2015-2017.
8 kurs Optimister for nybegynnere/seilskole
3 regatta Optimister for utleie
3 Zoom 8
1 Laser

1 2-Krona
1 Seilbrett

Sikringsbåter
Quicksilver Ocean Runner 420 RIB, 2014 med Mercury 30 hk, 2015 - Ny
Pioner 15, 2011 med Selva 20 hk, 2011
Quicksilver Ocean Runner 410 RIB, 2011 med Selva 25 hk, 2010
Pioneer Multi, 2009 med Yamaha 50 hk, 2009
Zodiac YL340R RIB, 2005 med Yamaha 9.9 hk, 2003 - Solgt
Valiant D-340 RIB, 2006 med Yamaha 9.9 hk, 2006
Gul With 400 med Yamaha 9.9 hk, 2005
Blå jolle

Årsberetning hytta
Utleie
Det har dette året vært god etterspørsel etter hytta. Det har vært økt etterspørsel også i høst så
sesongen har blitt utvidet, men vi har fortsatt litt for lite utleie i den «mørke tiden».
Firmaet som driver renholdet hos oss gir oss noen utfordringer. De må passes på slik at de
rengjør til riktig tid. Vi har valgt å fortsette med samme firma fordi det er vanskelig å finne
renholds firma som holder samme prisnivå.
Vi har leid ut hytta for til sammen kr 81.300 fordelt på 17 ganger.

Dugnad
Dugnadsgjengen består av 4 personer hvorav en ikke er medlem av foreningen. Det fungerer
bedre enn å prøve å få med folk som ikke vil.

Vedlikehold
Vedlikeholdsplanen er oppdatert og følgende er utført 2015:







2. etg er ferdigstilt med ny dusj, to garderober og regatta/styre rom.
Utvendig spiraltrapp og ny inngangsdør er på plass.
Det er ryddet i seilforeningens dokumenter og satt opp på kontoret. Verdifulle bilder
er lagt i safen.
Gulvet i gangen og trappen opp til 2. etg samt veggen i trappegangen er malt
Utvendig vegetasjon er ryddet
Hytta er vasket utvendig. Den trenger en snarlig oppgradering når det gjelder utvendig
panel.

Drift
Stor bruk av lokalet medfører mer tilsyn og stiller større krav til at utstyr og anlegg er i orden.
Uteanlegget har blitt renset for søppel jevnlig, graset klippes, det er mange leietagere som
ikke klarer å handtere søppelet på en anstendig måte som igjen medfører mye arbeid,
supplering av utstyr og papir mm gjennom sesongen og småreparasjoner av eksempelvis bord
og stoler er foretatt jevnlig.

Dessverre brøt pumpen for svartvannet sammen og det ble valgt å oppgradere denne. Det ble
en kostbar affære, men den må fungere dersom vi skal leie ut lokalet.

Utvikling
Toalettene i 1. etg er slitt og det er behov for bøttekott. Ved en rehabilitering av disse bør det
skal etableres et nytt toalett under trappen og utvide kjøkkenet. Kjøkkenet har for liten
kapasitet på kjølene og det burde ha vært en skyllestasjon før oppvaskmaskinen. Det er til
stadighet klager på oppvaskmaskinen selv om denne er ny. Stort sett skyldes dette at ikke
dekketøy og bestikk er skikkelig skyllet før det settes inn i maskinen. Kjølene står nå i
naborommet. Husarkitekt Løvholen er satt på saken.
Camilla Sandstrand
Hytteutleieansvarlige
Kai J Storeheier
Hyttesjef

Årsberetning brygger
A-brygge
På A-bryggen ble det gjort forandringer våren 2015, på dugnad ble 10 stk. 4m plasser på sørsiden av
brygga gjort om til 7 stk. 4.5m plasser 1 stk. 5m plass og 1 stk. 3.5m plass.
Dette ble gjort ut i fra etterspørsel etter større båtplasser da flere av 4m plassene ble stående tomme, de
fleste plassene ble besatt i løpet av sesongen.
Det burde på disse nye plassene vært lengre utriggere når båtene har blitt lengre, og ikke minst p.g.a.
at de er ganske værutsatt.
I løpet av vinteren i fjor hadde mange av pongtongene på bommer og utriggere på sørsiden forskjøvet
seg og var og var i ferd med å falle av, jeg fikk tak i leverandøren skjærgårdsbrygger som kom og
ordnet opp i dette (dette punktet bør følges opp).

B-brygge
På B-brygge slet den ytre bryggedelen seg, i løpet av vinteren i fjor.
Jeg fikk tak i en dykker det viste seg at sjakkelen for den ytre moringen hadde rustet i stykker.
Det ble laget en solid hengsle mellom indre og ytre bryggedel og nytt moringstau og sjakkel ble festet,
dette ser ut til å holde bra. Det er også montert en ny rednings/badestige ytterst på bryggen.
B-bryggens er i ganske dårlig forfatning, betongen rundt flyteelementene er i ferd med å forsvinne,
pongtongene på utriggere brekker og må sveises, noen er i ferd med å synke. Det bør i løpet av dette
året settes sammen en kompetent bryggekomite som kan arbeide med å utarbeide en brygge som
tilfredsstiller jollegruppa og de småbåtene som bruker brygga i dag.

C-brygge
C-Brygga har hatt fullt belegg i 2015, det har ikke vært rapportert noen større feil i 2015.

Det ble skiftet ut en utrigger som pongtongen var full av vann og bjelken rustet hull i. Det ble brukt en
utrigger som ble til overs når vi lagde bredere plasser på A-brygga, dette ble utført samme dag. Hvis
det blir noe av å skifte ut bommer og utriggere på A-brygga kan disse benyttes på C-bryggen.
Denne brygga er også klar for en sjekk av innfestinger for bommer og utriggere, dette må gjøres på en
bryggedugnad føre sesongstart.
Det bør også sjekkes moringer, sjakler og tau på både B og C-brygger i løpet av våren, det bør
benyttes profesjonelle dykkerfirmaer til dette.
Vannet ble satt på i slutten av april, stengt og tømt slanger og rør midt i oktober. Vannslangene ligger i
bua ved A-brygga og kiosk bua ved C-brygga.

Dugnad
Når det gjelder dugnader på bryggene så har det ikke vært sendt ut noen varsler til medlemmene, jeg
har fått noen reaksjoner på dette.
De dugnadene som er gjort har jeg samlet noen medlemmer etter en ringerunde.
Cato Hansen
Bryggesjef

Økonomi
Balanse
BALANSE

2015

1100 SEILERHYTTA

2014

525 312,00

547 200,00

1101 UTHUS

16 107,00

16 778,00

1105 HYTTE VANNTILKOBLING

30 451,50

33 835,00

497 775,00

518 516,00

1 636 887,00

1 705 091,00

2 706 532,50

2 821 420,00

150 913,50

116 847,00

150 913,50

116 847,00

2 857 446,00

2 938 267,00

1400 Lager premier

15 520,00

13 058,00

1401 Lager klubbartikler

39 851,00

10 248,00

55 371,00

23 306,00

0,00

1 500,00

1190 BRYGGER
1191 NY A

BRYGGE

TOMTER, BYGG, MASKINER
1220 JOLLER
TR.SPORTMIDLER, INV,MASK
ANLEGGSMIDLER

VARELAGER OG FORSK.LEV
1500 KUNDEFORDRINGER
KUNDEFORDRINGER
1820 ANDEL BORG BINGO

1 500,00
2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

74 882,29

39 640,73

519 081,04

948 263,31

KONTANTER, BANK OG POST

593 963,33

987 904,04

OMLØPSMIDLER

651 834,33

1 015 210,04

3 509 280,33

3 953 477,04

3 509 280,33

3 953 477,04

-1 455 952,33

-1 455 952,33

-1 455 952,33

-1 455 952,33

ANDRE FORDRINGER
1920 DNB NOR 1090.05.01736
1921 PLASS KONTO 1203.63.86515

EIENDELER
Sum:
2050 OPPTJENT EGENKAPITAL
OPPTJENT EGENKAPITAL
ÅRETS RESULTAT
EGENKAPITAL

-218 417,33
-1 674 369,66

-1 455 952,33

-1 364 570,22

-2 092 704,88

LANGSIKTIG GJELD

-1 364 570,22

-2 092 704,88

LANGSIKTIG GJELD

-1 364 570,22

-2 092 704,88

2292 LÅN 1211.80.21302

2400 LEVERANDØRGJELD
LEVERANDØRGJELD
2600 Skattetrekk

-75 340,45

-6 205,83

-75 340,45

-6 205,83

0,00

-1 989,00

-1 989,00

SKATTETREKK/ANDRE TREKK
2915 Brygge Fond

-395 000,00

-395 000,00

2930 Skyldig lønn

0,00

-1 625,00

ANNEN KORTSIKTIG GJELD

-395 000,00

-396 625,00

KORTSIKTIG GJELD

-470 340,45

-404 819,83

EGENKAPITAL OG GJELD

-3 509 280,33

-3 953 477,04

Sum:

-3 509 280,33

-3 953 477,04

Regnskap 2015 og budsjett 2016
Budsjett
2016
-75000

Regnskap pr.
31.12.2015
-75 060

3380 GRASROTANDEL

-3500

-3 691

3400 SARPSBORG KOMMUNE

-15000

-55 256

3402 INNTEKTER MVA KOMPENSASJON

-40000

0

0

0

3404 STØTTE FRA NORGES SEILFORBUND

-23000

0

3406 BINGOUTBYTTE

-40000

-45 939

3411 UTLEIE JOLLER

-6000

-6 000

3410 TRENINGSAVGIFT

-30000

-35 375

Sarpsborg Seilforening
3010 MEDLEMSKONTIGENT

3403 STØTTE FRA DIVERSE

3412 SALG AV UTRANGERTE JOLLER

0

-9000

3413 SEILSKOLE

-30000

-34 750

3600 HYTTE LEIEINNTEKTER

-85000

-85 800

3611 BRYGGE LEIEINNTEKTER

-525000

-546 426

3612 BRYGGE LEIEINNTEKTER VINTER

-12000

-12 000

3618 REGATTA STARTAVGIFT

-20000

-20 800

3620 Salg ved arrangement

-20000

-26 287

3702 Diverse inntekter
3710 SALG KLUBBARTIKLER

0

0

-15000

-12 980

-939500

-969364

0

33 853

5000 TRENERLØNN

30000

26 650

6000 AVSKRIVN/AVSETNINGER

150000

152 616

6300 OFF AVGIFTER/ FESTEAVGIFT

25000

23 412

6550 DRIFTSKOSTNADER HYTTE

95000

50 806

6600 REP./ VEDLIKEHOLD HYTTE
DRIFT/ VEDLIKEHOLD BRYGGER INKL
6601
STRØM
6602 DRIFT /ADMIN B&S

50000

137 508

85000

38 041

2000

1 319

6604 REKRUTTERING /UTDANNING

20000

1 198

6605 VEDLIKEHOLD UTSTYR

20000

15 915

6606 SEILSPORTSAKTIVITETER

35000

26 831

6607 DRIFT BARN OG UNGE

14000

1 105

6700 KONTIGENTUTGIFTER

30000

28 552

6705 REGNSKAPSHONORAR

15000

13 921

6804 DATA / EDB KOSTNADER

15000

13 697

6808 LEIE LAGRINGSPLASS

3000

2 200

SUM DRIFTSINNTEKTER
4710 KJØP KLUBBARTIKLER

6809 DIVERSE UTGIFTER
6901 PORTO

0

497

500

325

7100 REISEUTGIFTER

10000

2 318

7150 BILGODTGJØRELSE

7000

4 806

7301 MØTER, TILSTELNINGER,JUBILEUM

25000

42 868

7321 ANNONSER

5000

3 687

7420 GAVER

15000

9 326

7450 PREMIER

15000

10 906

7500 FORSIKRINGER

56000

55 520

7770 BANKGEBYR

2000

2 182

SUM DRIFTSUTGIFTER

694 500

639 556

INNLØST HYTTE/JUB.FOND
8040 RENTEINNTEKTER

-5000

-7 894

8140 RENTEUTGIFTER

80000

90 845

SUM
FINANSPOSTER

124640

82 951

ÅRSRESULTAT

-215829

-186 354

