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Inntekter 2021 Note 

Sponsorinntekter 96000 Hytteplan (36.000) og Sparebank1(30.000), 
Ringerikskraft (20.000),  annen stevnespons(10.000), 

Kiosksalg 5000 Kiosk på Høststevne  - håper på mindre covid 19 
tiltak og kiosk med grill 

Medlemskontingent, medlemsnett 65000 Stabilisering av medlemsmasse etter utrensning i 
medlemsbase. Litt utmeldinger etter mye pause.  
120 deltakere på friidrettsskolen som også blir meldt 
inn og 36.000 ekstra vil da komme i 
kontingentpuljen, men budsjetteres under 
friidrettsskolen. 

Startkontingent, egne stevner 27230 Dvi skal forsøke å opprettholde samme antall som i 
2020. 

Friidrettsskole vår og sommer 130800 Tre uker i sommerferien, estimert 120 deltakere, 
prisen er økt litt ift året før 

Tippemidler 95292 Stabilisering 

Støtte Idrettsforbund og Olympiatoppen 110000 Basert på utbetalt beløp 2019 

Dugnader 0 Utgår 

Salg av treningsklær 2500 20 t-shirts 

Leieinntekt 0  
Inntekter total 531822   
 

  
 

Utgifter   
 

Innkjøp premier 15000 Sparte på dette i 2020 

Startkontigent 35000 Halveres da vi ikke stiller på Holmenkollstafetten og 
halvparten av årets stevner er kansellerte 

Godtgjørelse trenere og aktivitetsledere 192000 2 rekrutt trenere, to rekrutt assistenter samt 2 
ungdomstrenere, inkludert aktivitetsledere til F-
skole sommer og vinter. Inkludert daglig 
leder/styreleder, samt godtgjørelse for stevner. Til 
2019 nivå 

Annen godtgjørelse 1000 vil skje 

Kostnad friidrettskolen 20000 Litt bedre forhold for aktivitetsledere 

Leie treningfasiliteter 20000 Squashhallen + Bærum Idrettspark (leie for R-hallen 
utgår) 

Treningsutstyr 30000 Ny  piggmatte til tjukkasen 

Sosiale aktiviteter   10000 Avslutninger, felles pizzakveld 

Treningsleir/alternative tiltak 15000 Som alternativ til treningsleir bør det avholdes 
aktiviteter både sommer og vinter med spesialfokus 
for de som ønsker å trene utover vanlig mandag og 
onsdagssamling. Enten i Bærum idrettspark, på 
Bislett eller likn. (kostnader til aktiviteter, mat, utstyr 
og spesial trenere, inngår her, ikke leie av anlegg) 

Treningsklær for videresalg 5000 
 

Gave til ansatte og andre hjelpere, 
fradragsberettiget 

2000 Standard 

Gave til ansatte og andre hjelpere, ikke 
fradragsberettiget 

2000 Standard 

Andre varekostnader 16000 Til utekiosk/stevne og nytt inventar til klubblokalet 



Datautstyr   TV skjerm 

Leie datasystemer 4000 Tripletex, Whereby 

Annen leiekostnad 1240 Basert på 2019 tall 

Kontorrekvisita 4000 Skriverblekk og papir + kulepenner oa. 

Leie transportmidler 0  1 arrangement med felles buss 

Driftsmateriale 2000 Trykksaker og utskrift av plakater 

Møte, kurs, oppdatering o.l. 10000 Basert på 2019 tall, men blir nedjustert vesentlig 

Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 2500 Basert på 2019 tall 

Reklamekostnad   En liten økning ift reelle kostnader 

Honorar regnskap 15000 
Fast håndtering, må forvente mer tid hvis 
kasserer utgår 

Forsikringspremie 4631 inkludert squahshallen og lokalet i Schjongshallen 

Bank og kortgebyrer 3720 Basert på 2019 tall, vi kjøper et visakort til dekning 
av utgifter for å unngå utlegg som koster 
administrasjon 

Pulje til anlegg 71876 Hvis ikke benyttes settes beløpet inn på en 
oppsparingskonto som bare skal gå til langsiktige 
investeringer i anlegg. 

Andre driftsutgifter 50000 Herunder kostnader til ombygging av brakke til 
tidtakerhus, som dekkes av sponsor plakater med 24 
K per år 

Utgifter total 531967   
 

  
 

Renteinntekt 145 Basert på 2019 tall 
 

  
 

Forventet resultat  0 
 

 
  

 

Inngående saldo på konto per 1. januar    

Forventet utgående saldo per 31. desember   
 

 
  

 

Note   
 

Det forventes at økt aktivitet skal gi større synlighet i lokalsamfunnet og at vi med flere aktiviteter 
også kan få inndratt flere foresatte i dugnadsarbeidet. 

 
 


