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Vel møtt!

Styret for 2019 har hatt følgende sammensetning:
Leder: Werner Olsson – verv 1 år til.
Nestleder: Hege Prag Øra – på valg.
Styremedlem Økonomi: Tove Fleischer – på valg.
Styremedlem Bordtennis: Frank Larsen – på valg.
Styremedlem BIG/mosjon: Jørn Jakobsen– på valg.
Styremedlem Fotball: Gun-Mari – står på valg.
Styremedlem Anlegg: Pål Bristol – verv 1 år til.
Styremedlem Håndball: Anniken Fleischer Bristol – 1 år til.
Varamedlem: Ubesatt
Styremøter:
Det er avholdt 10 styremøter i 2019

Daglig leder: Andres Metssalu.

Eiendeler
Klubben eier eget klubbhus og diverse inventar i hall.
Idrettslaget har gjennom avtale med kommunen disposisjonsrett til Larkollhallen og Park Lane
Idrettslaget har gjennom avtale med Larkollen skole disposisjonsrett til garderobeanlegg på skolen..

Styret i Larkollen Idrettslag
23. mai 2020
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Årsberetning Leder Larkollen IL
Første året etter å ha «solgt» Larkollhallen har vi i år hatt en god og stabil økonomi, noe som har gjort det
mulig til å investere i større grad enn de senere årene.
Aktiviteten går som vanlig i bølgedaler. For tiden har vi ikke mange fotballag, men bordtennisen øker
fortsatt. Barneidretten går stort sett greit, men vi skulle gjerne hatt litt mer hjelp av foreldre. Håndballen
har gjort det bra, og har forbeholdt seg retten til å ikke rykke opp, da ambisjonene er å ikke bli for
«seriøse».
Vi holder på å utarbeide en handlingsplan for idrettslaget som vil være ferdig i løpet av 2020. Vi greide i
2019 også å arrangere et skirenn, med stor suksess.
Vi har planer om å pusse opp klubbhuset i løpet av 2020.
I løpet av året har vi hatt «gubbetrim» og en ikke serieaktiv fotballgruppe som trener i hallen og på Park
Lane.
Vi har også hatt utleie av både hall og Park Lane dette året.

Med vennlig hilsen
Werner Olsson
Leder Larkollen IL

Årsberetning fra bordtennisgruppa 2019
Medlemsutvikling - ca 40 medlemmer ( 15 voksne , 16 barn , 8 pensjonister 75+)
På ungdomsside vi har kjernegruppe av 6 gutter, som trener 4-5 ggr i uke og omtrent 10 nybegynnere)
Antall som har sluttet: 5 (ungdommer fra Øreåsen)
Antall nye : 5 yngre fra Larkollen og ca 5 fra Moss
Deltar i serie - vi har 3 lag i seriespill: 3. div og 2 lag i 4. div
Deltatt på turneringer NM yngre , Stiga 11ern( Sølv medalje i double Mikkel Johan Åsnes Birch drømmeresultat etter 3 måneder garasjespill med pappa og 2 uker trening i Larkollen IL ) , Veteran NM
(bronsemedaljer for Hilde, Frank og Ernest), EM veteran , Regions Cup ,Regionsmesterskap ,
treningssamling i Estland (Mikkel Birch) , treningssamling i Polen(Richards Joan Valenzuela)
Egne arrangement - vi har arrangert 5 serierunder i 3. og 4. div (26.01.19,30.03.19 , 14.09.19 , 26.10.19 ,
02.11.19)
Utleid hall til bordtennisarrangement - veteran samling 1-3.02.19 , Regionssamling 23,24 .03.19 , Fokus leir
4-10.08.19 , Regionssamling 28-29.09.19 , NBTF samling 18-20.10.19 , Regionssamling 2,3.11.19 , NBTF
samling 13-15.12.19

Med sportshilsen fra
Bordtennisgruppa i Larkollen IL
Frank Larsen

Årsrapport fotball 2019
Larkollen IL har i 2019 bare hatt ett guttelag i seriespill i årsklassen gutter 8 år, 4 gutter fra 2012 har også
vært med denne sesongen på dette laget. I tillegg kommer allidrettsgruppa (f. 2012) som har hatt fotball
som en av grenene i allidretten og Larkollen IL fotball trim for senior som trener på søndager. Reglene fra
Norsk fotballforbund rundt aldersbestemte klasser i seriespill endret seg dette året, noe som både gjorde
at barna startet 7 er fotball ett år tidligere og at de minste barna (2012) ikke fikk tilbud om ordinært
seriespill gjennom kretsen. For Larkollen IL, med få aktive fotballspillende barn, ble en slik regelendring en
utfordring, da det ble ett år mindre i seriespill 5 er fotball. Konsekvensen for 2019 ble færre barn i seriespill
og at vi ikke greide å stille lag i 7èr fotball.
I 2019 investerte fotballen i to nye 5-er mål.

Aktiviteter
Gjennom året har både guttelaget og allidrettsgruppa deltatt på ulike cuper. Ekholtcup, Spenst cup,
avslutningscup og Lervik cup er noe av det vi har deltatt på. Larkollencup gikk som vanlig av stabelen 2019
og ble en suksess med over 30 påmeldte barn. Cupen var gratis for påmeldte lag, noe som gjorde mange
klubber sendte flere lag på samme alderstrinn. For anledningen ble det kjøpt inn et lykkehjul hvor små og
store kunne prøve lykken sin under cupen, til stor glede for både små og store. Trenere og lagledere som
har bidratt inn i fotballen i 2019 er Glenn Møller Johannessen, Jørn Jacobsen, Even Myrvold, Fredrik
Hassel, Anniken Fleischer, Odd Fleischer, Sverre Farbu, Gunn-Mari Farbu og Veronica Spange. I tillegg er
det mange kakebakene foreldre som har stilt opp på hjemmekamper og heiet gutta frem.

Økonomi: Larkollen Il Fotball har god økonomi.

Fremover:
Det er en utfordring å beholde og bygge nye lag i Larkollen IL, da barnekullene i Larkollen ikke er store.
Allidretten bidrar til å hjelpe barna å finne gleden i ballidrett og fotballen må fortsette å være en
bidragsyter inn i den gruppen for at barna skal finne glede i fotball.

Årsrapport håndball 2019
Håndball har trent 1 gang i uka i tillegg til kamper. Damer senior disponerer treningstid på onsdager fra kl.
19.30-22.00. Gutter 7 har trent tirsdager fra 16.30-17.30. Jenter 8 har trent mandager fra 17.30-18.30. I
tillegg har fotball gutter født 2011 deltatt på treninger før cuper og minirunder. Styremedlem/leder for
håndballgruppa har i denne perioden vært Anniken Fleischer Bristol, som har ett år igjen som
styremedlem.

Aktiviteter:
I år har vi fortsatt hatt ett senior håndballag for damer i seriespill i 5. divisjon Region Øst. Det er ca. 20
jenter som jevnt og trutt er med på treninger. På grunn av Koronanedstengingen 12. mars ble sesongen
avsluttet uten at alle kamper ble ferdig spilt. Sesongen ble avsluttet som den var fra Region Øst og vi endte
da på 2. plass på tabellen. Vi rakk å spille 19 av 22 kamper – 14 seire, 2 uavgjorte og 3 tap. Vi valgte å vegre
oss for opprykk til 4. divisjon, og fortsetter derfor nest sesong i 5. divisjon.
Tove Fleischer har også dette året vært trener. I tillegg til utvikling av enkeltspillere, fører hun egentlig
laget opp til 4. divisjon med en finfin 2. plass på tabellen. Laget har fortsatt en god blanding av rutinerte
spillere, som har spilt håndball jevnlig de siste årene, til spillere som er tilbake etter lang pause fra
håndballen, til jenter som har fått et år håndball til i ryggsekken. Med seg på benken har Tove hatt Lisbeth
Waak som oppmann også i år, i tillegg har Thea Emilie Fleischer bidratt som lagleder da hun ikke har spilt
siste del av sesongen grunnet graviditet. Alle har gjort en fremragende jobb rundt laget og alle spillere og
lagledere har sagt seg positive til å være med videre også neste sesong.
Gutter 7 har i år også deltatt i Loppetassen-cupene i regi av Region Øst. Med stor innsats og iver har vi spilt
4 kamper på en dag 3 ganger i løpet av høsten/vinteren. Dessverre fikk vi ikke avsluttet med Stjernerunden
i mars, grunnet Korona. Vi rakk to runder i Vestby Arena og en runde i Gaustadhallen.
Jenter 8 har i år startet eget lag med Hege Prag Øra og Lise Bunæs Pedersen som trenere. De har denne
sesongen deltatt på 5 av 6 minirunder. Dessverre ble siste runde avlyst på grunn av Korona, og barna gikk
derfor glipp av årets pokal.
Gutter 8 har også deltatt på minirunder, 4 runder. De har vært få, men ivrige og har fått spillerhjelp ved
behov fra Gutter 7. Barna har vist stor håndballiver og idrettsglede, og vi håper at vi kan opprettholde
håndballtilbud videre neste sesong, med både Loppetassen for 2014- og 2013-barna og Minirunder for
2012- og 2011-barna.

Økonomi:
Håndballgruppa har god økonomi, grunnet mange betalende deltakere og sponsorinntekter. I tillegg har vi
noe inntekt på inngang og kiosksalg på hjemmekampene. Tusen takk til våre sponsorer Aztek Økonomi,
ProfilNorge, Larkollteamet, Joker, Meny, ToppForm Fitness og Moss Båt og Motor AS. Tusen takk også til
våre gode hjelpere med kiosk, inngang, sekretariat, plakatlaging, fotografering etc.

Fremover:
For neste sesong har vi ambisjoner om at seniorlaget skal holde seg i 5. divisjon, gjerne i øverste del av
tabellen. Det har vi vist oss gode nok for. I tillegg fortsette rekrutteringen til håndballen med lag
deltakende i Loppetassen for 6-7-åringer i samarbeid med barneidrettsgruppa, og at 2012- og 2011-barna
fortsetter med Minirunder.

Til slutt litt statistikk:
Antall skårede mål senior: 468

Tre på topp sesongen 19/20:
Anniken Fleischer Bristol: 145 mål
Therese Marthinsen-Waak: 58 mål
Stine Selmer Thorgersen: 56 mål

Med sportslig hilsen,
Håndballgruppa Larkollen IL
Anniken Fleischer Bristol

Barneidrettsgruppa årsberetning 2019
Tumling:
Ant medlemmer: 5
Tumlinga gir barna muligheten til å få boltre seg sammen i fri lek, hopping på tjukkas, balansere på bom og
benker. Sammen med foreldre og de andre barna håper vi at barna får en gøy time med blandet lek.
Ingen spesielle aktiviteter, juleavslutning med nisse og nisseposer ble arrangert 16.12.2019

Idrettsskolen:
Ant medlemmer: 13
Idrettsskolen er et tilbud til barn i Larkollen i alderen 4-6 år. I år har gruppen bestått av 8 barn (omtrent
halvparten gutter og jenter). Målet med idrettsskolen har vært å skape gode opplevelser i forbindelse med
fysisk aktivitet, samt å stimulere fin- og grovmotorikk, balanse og koordinering.
Timen har som regel vært oppdelt i samling, oppvarming, hovedaktivitet, frilek og avslutning.
I samling har vi ønsket velkommen og informert om dagens trening.
Oppvarmingen har bestått av ulike typer lek slik som "stiv heks", "alle mine duer", ”snipp&snapp”, div
hermeleker samt musikk/dans.
Hovedaktiviteten har variert mellom hinderløyper, løp med hinder, og ulike idretter som håndball og
bandy. Alle ballaktiviteter har i år hatt fokus på samspill samt forsøk på lagspill. Frileksdelen har barna fått
holde på med det de selv vil. Treningen har blitt avsluttet med en felles samling mens foreldrene har
ryddet. Foreldrene har som regel kun vært tilskuere under treningen, men har også hjulpet til ved behov.
Ingen spesielle aktiviteter, juleavslutning med nisse og nisseposer ble arrangert 16.12.2019

Barneidretten:
Ant medlemmer: 0
Barneidretten har som mål å holde larkollbarn i aktivitet i Larkollen IL så lenge som mulig ved å skape et
bredt aktivitetstilbud i Larkollhallen. Allidrett er for 6-7-(8)-åringer. Det har ikke vert aktivitet i denne
gruppen dette året, foreldregruppen klarte ikke å stille verken trenere eller støtteapparat, det ble en stund
tatt mål om oppstart etter nyttår men her klarte heller ikke foreldregruppen samle sammen nok deltagere.

BIG håper å fortsette rekrutering via foreldregruppe i barnehage og på skolen slik at alle tre aktiviteter
igjen kan gjennomføres som før.

Årsberetning Økonomi 2019
Regnskapet viser et overskudd i 2019 på kr. 325.765,- mot et overskudd på kr. 781.983,- året før.
Budsjettet for 2019 var på kr. 75.870,-.
Klubbens totale omsetning var på kr. 1.221.920,- mot kr. 1.803.448,- året før, altså en nedgang på kr.
581.528,-. Årsaken til nedgangen i omsetning fra 2018 til 2019 er gevinst ved salg av hallen grunnet
tidligere års avskrivninger (kr. 507.193,-).
Regnskapet viser nå et rett bilde av selve aktiviteten i idrettslaget. Det er meget god aktivitet på yngres
avdeling (BIG og fotball), på håndball og bordtennis. Treningsavgiften er stabil på 2018 nivå, men
medlemskontingenten er øket med ca kr. 14.000,-. Nye medlemmer er kommet til + at laget fortsetter
inndriving av «gammel» utestående.
Kostnadene er totalt på kr. 896.375,- mot kr. 894.176,- i 2018.
Likviditeten har vært god.
Styret anser lagets økonomi som sunn og god, og man håper å kunne sette kr. 100.000,- på egen
høyrentekonto som en buffer til senere.
Det planlegges også for en større oppgradering av klubbhuset.
I budsjettet for 2020 har alle gruppene budsjettert med overskudd.

Med vennlig hilsen
Tove Fleischer
Økonomileder Larkollen IL

Regnskap 2019 og budsjett 2020
Regnskap 2019 mot 2018 . Budsjett 2020
AC2018

AC2019

Budsjett 2020

-60 036

-388 127

-32 000

3001 Drakter/treningsdresser avgiftspliktig

0

-42 541

-15 000

3002 Barteravtale

0

0

0

3100 Sponsorstøtte avgiftsfri

0

-9 266

0

3101 Drakter/treningsdresser avgiftsfritt

-13 025

-6 205

-1 200

3102 Arrangementsinntekter

-56 866

-66 894

-95 000

3440 Offentlige tilskudd

-197 365

-124 143

-460 000

3600 Utleie til skolebruk

-537 627

0

0

-57 975

-105 715

-60 000

-507 193

0

0

-1 819

-6 520

-21 000

0

0

0

-48 179

-122 958

-115 000

-264 688

-289 675

-240 000

INNTEKTER
3000 Sponsorstøtte avgiftspliktig

3601 Utleie arrangementer / idrett
3807 Gevinst salg Larkollhallen
3900 Andre inntekter
3902 Hall- og Fasislitetsavgift
3905 Lotteri,bingo,basar
3907 Treningsavgift
3930 Medlemskontigent

-45 875

-59 375

-50 000

8031 Gave

0

-500

0

8032 Diverse

0

0

0

-1 790 648

-1 221 919

-1 089 200

SUM DRIFTSINNTEKTER

0
KOSTNADER

0

4220 Deltagelse cuper, turneringer, arrangementer

14 547

37 620

29 000

4221 Seriespill og mesterskap,spillovergang

28 975

22 615

26 500

4223 Trenings- og instruktørtiltak

0

0

0

4224 Leie anlegg

0

0

0

102 731

53 097

32 000

0

1 805

2 000

34 580

36 413

57 000

0

31 630

53 500

323 093

340 631

376 000

9 046

13 757

15 000

4225 Materiell og utstyr
4226 Medisinsk utstyr
4300 Innkjøp arrangementer
4303 Kjøp av treningsdress / drakter
5000 Lønnskostnad (brutto)
5945 Pensjonsforsikring
6000 Avskrivning hall

0

1 211

0

6300 Leie anlegg

630

200

200

6320 Renovasjon

9 045

594

0

121 466

0

0

6340 Elektrisitet
6341 Strøm lysløypa

1 086

2 644

1 000

6360 Renhold

112 358

122 119

125 000

6600 Rep.- og vedlikehold av utstyr

-30 612

30 502

132 000

2 914

1 246

0

59 278

59 156

60 000

0

244

0

9 270

18 173

10 000

10 779

5 502

3 000

6620 Andre kostnader hallen
6700 Regnskapshonorar
6800 Kontorrekvisita
6810 EDB-utgifter
6830 Diverse driftskostnader
6860 Møte-/kursutgifter

860

2 790

8 000

6900 Telefon/mobil/bredbånd

8 675

9 499

10 000

6940 Porto og medlemsservice

1 384

0

0

7000 Drivstoff

2 197

1 218

2 000

7100 Kjøregodtgjørelse trenere

5 779

8 638

6 000

7140 Reisekostnader

1 796

781

11 000

160

2 600

5 000

7320 Reklamekostnader

3 219

12 549

5 000

7400 Kontingenter

2 795

1 550

2 500

12 295

13 302

15 000

3 450

816

4 000

7500 Forsikringspremie

36 927

11 550

13 000

7720 Sosiale aktiviteter

600

32 217

33 000

7750 Eiendomsskatt og festeavgift

0

0

0

7760 Kommunale avgifter

0

0

0

1 259

70

0

-4 075

12 013

9 000

886 507

888 752

1 045 700

0

0

-904 141

-333 167

-43 500

7 583

7 622

0

0

0

0

-84

-265

0

127 373

0

0

8170 Valutatap

0

0

0

8151 Annen rentekostnad

0

0

0

134 872

7 391

0

0

0

-769 269

-325 810

7150 Diettkostnader

7411 Dommere
7430 Gaver, merker, medaljer

7790 Andre kostnader
7830 Tap på krav
SUM DRIFTSKOSTNADER
SUM DRIFTSRESULTAT

0
7770 Bank og kortgebyrer
8032 Andre gaver
8050 Renteinntekter
8150 Renter lån 1080.74.45389

SUM FINANSKOSTNADER
ÅRSRESULTAT

-43 500

