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ÅRSMELDING HOVEDSTYRET 2019 

 

STYRETS SAMMENSETNING & KOMITEER 

Hovedstyret har I 2018 bestått av: 

 Leder:   Jarl Haugland 

 Nestleder:  Yvonne Gulbrandsen 

 Styremedl. (øk. Ansv): Tommy Lothe 

 Varamedlem:  Frode Stangeland 

 

Daglig leder Thomas Langholm Engen har fungert som styrets sekretær. 

Det er i 2019 avholdt 10 styremøter og 62 saker har vært til behandling. 

Gruppelederne har tiltrådt styremøtene og disse har vært: 

 Fotball bredde:                 Torleiv Håland 

 Fotball elite:  Else Karin Stangeland 

 Håndball:  Dag Folkvord 

 Turn & Barneidrett: Christopher Kaspersen 

 

KONTROLLKOMITÉ. 

 Leder:  Odd Særheim 

 Medlem: Rasmus Mellemstrand 

 Varamedlem: Ove Horpestad 

 

IDRETTSMERKEANSVARLIG. 

   Bjørg Storhaug 

 

NEMND FOR ÆRESTEGN. 

 Leder:  Magne Hodne 

 Medlem: Ståle Bore 

 Medlem: Martha Aase 

 Varamedlem: Jan Egil Øksnevad 

 



Side 5 av 30  

VALGKOMITÉ 2019. 

Leder:    Ove Horpestad 

 

ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE. 

Revisjon:  Bryne Revisjon AS 

Regnskapsfører:  Jæren Regnskap AS v/ Oddmund Wiig 

 

GENERELT 

For Klepp IL har 2019 vært det store jubileumsåret - vi har rundet 100 år. Og, vi har feiret en høyst oppegående 

og livskraftig 100-åring. Høydepunkter gjennom jubileumsåret har vært landslagssamling og landskamp for de 

norske håndballjentene i juli, en fantastisk flott jubileumsfest i oktober, og lansering av Klepp IL sin flotte 

jubileumsbok. Idrettslaget retter en stor takk til alle som har bidratt til en verdig markering av et stolt år for en 

fantastisk klubb. 

  

ØKONOMI 

Klepp IL hadde i 2019 en omsetning på 14 330 000 NOK, en økning på i overkant av 1 1/2 million kroner fra 

2018. Idrettslaget leverer også i 2019 et positivt resultat, med et driftsresultat på 144 084 NOK og er årsresultat 

etter finanskostnader på 74 004 NOK. Klubben leverer med dette et overskudd for sjette år på rad, men det er 

viktig å bemerke at overskuddet er mindre enn budsjettert. Videre viser hovedstyret til regnskapet i denne 

årsmeldingen. 

  

ANLEGGSUTVIKLING 

Klepp IL har også i 2019 utviklet sine anlegg. Den viktigste nyvinningen har dette året vært etableringen av 

idrettslaget sitt nye e-sport anlegg. På kort sikt er e-sport plassert i lokaler Klepp IL leier fra Coop Klepp. 

Anlegget inkluderer en kombinasjon av topp-spesifiserte spill-PCer, spill-stasjoner for medbrakte konsoll, og 

storskjermer. 

Som tidligere år bemerkes det tydelig fra hovedstyret at det er håndball/turn/barneidrett som står ovenfor de 

største anleggs-utfordringene i klubben. Hovedstyret har jobbet aktivt med realisering av Folkehelseanlegg i 

nærheten av Klepp Stadion. Dette anlegget så lenge ut til å bli vedtatt av politikerne i Klepp kommune 

sommeren 2019. Men, det ble dessverre besluttet å nok en gang utsette denne beslutningen, noe som betyr at 

et slikt anlegg tidligst kan være tilgjengelig for idrettsaktiviteter i 2025. Som en konsekvens av dette vedtaket 

har Klepp IL iverksatt alternative planer for en utvidelse av stadion-anlegget med fasiliteter for styrketrening og 

e-sport. Denne utbyggingen vil starte i mars 2020, og planlegges ferdigstilt innen utgangen av 2020. 
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SPORTSLIG 

Det har vært god aktivitet i alle grupper i idrettslaget i 2019. Turn & Barneidrett har høyere aktivitet enn på 

lenge, og har samtidig klart å krympe ventelister til et minimum, en veldig positiv utvikling. Klubbens elitelag i 

Toppserien leverte nok en imponerende sesong og tok bronsemedalje i Toppserien, og var eneste lag som var 

ubeseiret mot årets serievinner. På toppen av dette vant vårt eminente J19 lag igjen NM gull ved å slå 

Vålerengen hele 9-1! Både fotballgruppen og håndballgruppen har hatt meget god aktivitet i både yngre og 

eldre aldersklasser. Årets store skuffelse var imidlertid klubbens herrelag i fotball, som måtte ta den tunge 

veien ned i 5. divisjon, her må vi opp igjen veldig fort. Håndballgruppa har dette året hatt flere samarbeidslag 

med Voll IL, noe som har vært positivt og viktig for å sikre et godt tilbud for ungdoms-nivåene. Klubbens HU lag 

har lagt bak seg nok et flott år, der det store høydepunktet var trening og kamp sammen med det norske 

kvinnelandslaget i håndball, en uforglemmelig opplevelse for alle som deltok. Klubben startet i 2019 opp e-

sport aktiviteter, og har gjennom året hatt aktive lag innenfor CS, LoL og Rocket Leauge, og har i tillegg testet 

anlegget for ulike nye brukergrupper.  

For utvidet info om gruppenes aktivitet vises det til den øvrige årsmeldingen. 

 

Klepp Idrettslag 

Styret 
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ÅRSMELDING ADMINISTRASJON 

 

ADMINSTRASJONENS ANSATTE  

 

Tittel Navn Stillingsprosent 

Daglig Leder Thomas Langholm 

Engen 

100 % 

Økonomi- og administrasjonsmedarbeider Bente B. Gjerde 100 % 

Markedssjef Einar Braut 50 % 

Renholdsansvarlig  Panujnad Folkvord 40 % 

Hovedtrener Klepp Kvinner A  Oliver Harder 100 % 

Assisterende trener & hovedtrener Klepp 2 Nick Loftus 50 % 

Spillerutvikler KKE (finansiert av NFF) Astrid Grøttå Ree 100% 

Håndballtrener/Ansvarlig Folkepulsen (stilling delvis finansiert av 

Folkepulsen) 

Tomek Zacharski 100% 

Markedssjef Klepp Elite (finansiert av TFK) Hege Hansen 100% 

Utviklingsansvarlig Klepp Elite (f.o.m. 1. september 2019) 

(finansiert av NFF) 

Preben Stangeland 100% 

 

Martha Aase er medlemsansvarlig for Klepp IL og er ikke på oversikten over ansatte. Samtidig har daglig leder 

og medlemsansvarlig tett dialog, spesielt i perioden januar til mars når kontigenter blir sent ut. Å sende ut 

kontingent er en administrativ kjerneoppgave og Martha Aase skal ha en stor takk for jobben hun gjør, år etter 

år, på en forbilledlig måte.  

Merknad: Samtlige ansatte med en arbeidskontrakt er ansatt av klubben sentralt. Arbeidsforholdet er 
underlagt daglig leder, som skal være klubbens kontaktperson for saker som ikke angår sport.  

 

ARBEIDSOPPGAVER ADMINISTRASJON 

Administrasjonen i Klepp IL har ansvar for den operative og administrative delen av idrettslaget, mens klubbens 

gruppestyrer har ansvar for den sportslige aktiviteten. Administrasjonen har hatt et veldig godt samarbeid med 

klubbens gruppestyrer og samarbeider med gruppene i saker som angår inntektsbringende tiltak, sportslige 
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tiltak samt administrative gjøremål. Mengden administrative ressurser som blir brukt på hver gruppe varierer 

en hel del og det er Klepp Elite som drar størst nytte av klubbens administrasjon.  

Det rettes en spesielt stor takk til Panujnad Folkvord som står for renhold i idrettslaget. Stiller opp på kort 

varsel når det trengs og gjør en utrolig viktig jobb for klubben.  

Klepp ILs administrasjon holder til i Klepp Turnhall. Her sitter daglig leder, økonomi- og 

administrasjonsmedarbeider samt markedssjef. De ansatte knyttet til elitesatsingen har kontorer på stadion.  

 

Thomas Langholm Engen 

Daglig Leder 

REGNSKAP 

Klubbens regnskapsfører er Jæren Regnskap v/Oddmund Wiig. Revisor er Bryne Revisjon v/Alf Danielsen. 

Administrasjonen scanner og fører egne bilag samt gjør alt arbeid vedrørende utfakturering.  

Ved utgangen av 2019 tok klubben i bruk nytt fakturasystem. Fakturering og oppfølging av utestående er blitt 

mye enklere. 

 

ÅRSRAPPORT KONTINGENT 

LAGETS HOVEDKONTIGENT 2019 

Barn 0-6 år:        800,-  

Medlemmer 7-12 år   1 400,- 

Medlemmer f.o.m 13 år  1 600,- 

Støttemedlemmer       350,- 

HU-laget      400,- 

Familiekontingent  3 565,- 

 

ANTALL MEDLEMMER 2019 

Aktive medlemmer for 2019                       934   

Passive/støttemedlemmer for 2019          89  

Livsvarige, ikke aktive for 2019                   15   

Æresmedlemmer                                            2  

 

Æresmedlemmer: Else Karin Stangeland og Magne Hodne 

 

Klepp IL hadde 36 aktive HU-spillere i 2019. 

 

Antall registrerte medlemmer totalt 2019: 1040       

Differansen mellom 934 og 1040 er at flere medlemmer er aktive i mer enn 1 gruppe. 
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MEDLEMSKONTINGENT 

Medlemskontingenten gjeldende for kalenderåret 2019 og ble sendt i slutten av januar. I tillegg ble rester sendt 

ut i løpet av både våren og høsten. Det er for 2019 innbetalt kr. 1 368 814 NOK.  

For 2018 var tilsvarende tall kr 1.523.202    

Hovedkontingent, treningsavgifter og støttemedlemskap blei fakturert fra KlubbAdmin og innbetalingene går 

via Buypass.  

GRUNNLAG FOR IDRETTSREGISTRERING FOR 2019 (RAPPORTERES TIL NIF I APRIL 2020)  

  Aktive Støttemedl Totalt 2019 Totalt 218 Totalt 2017 

Håndball inkl. HU 253 21 274 279 308 

Fotball 356 52 408 490 429 

Turn/Barneidrett 349 14 363 365 332 

KKE 60 14 74 97 83 

Orientering 2  2 4 3 

Hovedlaget   16 16 19 18 

Livsvarige, ikke aktive   14 14 16 18 

Æresmedlem  2 2 2 2 2 

 

 

KONTAKT MED KOMMUNEN, FYLKET, KRETS, FORBUND OG IDRETTSRÅDET 

Administrasjonen utarbeider og formidler søknader. 

 

KLEPP AKTUELT 

Klepp Aktuelt kom ut to ganger i 2019, vår og høst. Klepp Aktuelt er et viktig magasin for å informere om 

idrettslagets aktiviteter. Klepp Aktuelt blir veldig godt mottatt både av klubbens medlemmer, sponsorer og 

andre støttespillere. Samtidig ser vi at det er et krevende marked å generere inntekter i og det har vært en 

gradvis nedgang i rene salgsinntekter og flere av annonsene er nå en del av andre markedsavtaler klubben 

inngår med bedrifter. Gjennom 2019 har klubbens administrasjon og styre diskutert om laget skal gå fra to til 

en utgave i 2020.  

 I 2019 så genererte Klepp Aktuelt 119 601 kroner i annonseinntekter. 

Takk til alle gruppene i idrettslaget for bidrag.  

 

ÅRSRAPPORT FRA VAKTMESTERGRUPPEN  & RENHOLD 

Mens klubben har ansatt renholdsarbeider gjøres mesteparten av annet vedlikeholdsarbeid på ren dugnad. 

Klubbens håndballag trener i Klepphallen hvor arbeidet utføres av kommunens vaktmesterpersonell. Klepp 

Stadion og klubbens fotballbaner vedlikeholder klubben selv. Per Harald Pedersen er den viktigste personen i 

dette arbeidet og han gjør en utrolig innsats for å sørge for at fotballbanene er i topp standard. Per Harald tar 

seg også av vedlikehold på Klepp Stadion og har i 2019 også utført malerarbeid i garderobene.  
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For Administrasjonen 

Thomas Langholm Engen 

Daglig Leder 

ÅRSMELDING IDRETTSMERKET 201 9 

 

Navn 

 

Født 

Samlet 
poeng 

 

Merke/utmerkelse 

Magne Jakobsen 18.09.39 60 60 års-merke med NIF diplom 

Per Magne Tengesdal 25.10.41 60 60 års-merke med NIF diplom 

Anne-Karin Bore 03.06.39 45  

Mary Anne Stokland 14.12.46 41 

 

Reidun Ølberg 05.02.63 32  

Joan Helen Sele 23.12.61 29  

Terje Ivar Anda 17.08.73 24  

Annvor Erås 11.05.47 23  

Bente M. Rødland 02.12.1962 7  

Merknad: Det var like mange personer som gjennomførte idrettsmerke i 2019 som i 2018. Samtlige som 

gjennomførte i 2018 gjennomførte i 2019, men det er ingen flere som har kommet til de senere årene.   

Bjørg Storhaug 

Ansvarlig Idrettsmerket 
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ÅRSMELDING FOTBALL BREDDE 2019 

 

STYRET & KOMITEER 

 

STYRET 2019 

Leder/Økonomi:   Torleiv Håland 

Nestleder:   Frode Stangeland  

Sportslig leder sr. avd:  Sven Atle Bore 

Medlem:   Monica Aase 

Medlem:   Lill-Iren Vestly 

Medlem:   Nils Håland 

Medlem:    Inghild Versland 

Valgkomite: Breddestyret 

Avdelingen Fotball Bredde omfatter Herre A og B, juniorlaget, Veteranlaget og barne- og ungdomsavdelingen i 

Klepp Idrettslag.  

Det er blitt avholdt faste møter i gruppeutvalget en gang pr måned med unntak av juli måned. Styret har 

håndtert faste arrangement i henhold til årshjulet samt spesifikke saker når det har vært nødvendig. 

Etter å ha leverte ett resultat i 2018 som var 200k lavere enn det vi budsjetterte for, har vi tatt grep om den 

økonomiske utfordringen vi har hatt og jobbet målbevisst for å forbedre denne. Med fokus på kostnadskontroll 

og økte inntekter (spesielt dugnader) så leverer vi ett resultat i 2019 som er 75k bedre enn budsjettert og 275k 

bedre enn fjoråret. Dette har vi klart selv om juletresalget ble en stor skuffelse med en dramatisk nedgang i 

salget sammenligna med 2018. Oppfølgingen av kostnadene blir en viktig del av vårt arbeid fremover og vi 

kommer til å fortsette med de tiltakene vi har innført der spesielt oppfølgingen av utstyr har hatt fokus. Dette 

er også viktig i forhold til å sikre at vi leverer i henhold til vilkårene som er satt i forhold til utstyrsavtalen med 

Scantrader 

 

Vi har i 2019 bidratt aktivt inn mot at Klepp IL skal bli en kvalitetsklubb. Hele styret har, sammen med andre i 

Fotball bredde, bidratt aktivt i arbeidet med få Klepp sertifisert som kvalitetsklubb. Noe arbeid gjenstår 

fortsatt, men vi har nå på plass en oppdatert sportsplan og er representert i klubbhåndboka. Vi mangler 

fortsatt personer i noen viktige roller som vi må jobbe videre med sammen med KKE. Det gjelder rollene som 

trenerveileder, rekrutteringsansvarlig og fair-play ansvarlig. Spesielt trenerveileder blir viktig å få på plass da vi 

ser der er ett stort behov for dette i barne-og ungdomsavdelingen.  

Sportslig så har vi denne sesongen vært en stor skuffelse med Herre A sitt nedrykk til 5.divisjon etter en høyst 

dramatisk siste runde der vi manglet ett mål for å holde seg i 4.divisjon. Med mange rutinerte spillere som 

sluttet etter 2018 sesongen visste vi at det ville bli en tøff sesong med en tropp bestående av mange unge 

urutinerte spillere, men det var likevel overraskende og veldig skuffende at vi ikke klarte å holde oss. Etter en 
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grundig evaluering ble Styret og sportslig utvalg enig om at vi må få inn nye krefter på trenersiden, noe vi 

gjorde, og nå er det kun ett mål som gjelder for 2020 sesongen, å rykke opp til 4.divisjon på første forsøk. Klepp 

2 holdt seg i 5.divisjon, men siden Herre A rykket ned, må også Klepp to ned ett nivå i 2020 sesongen. Eller så 

må det nevnes at juniorlaget vant sin avdeling i 2.divisjon med klar margin noe som er imponerende gitt ett 

stort frafall av spillere der vi ikke var sikker på om vi hadde lag eller ikke. 

Vi har i 2019 tilbudt både ekstra treninger og keepertreninger en gang i uken for enkelte årsklasser både for 

jenter og gutter. Dette har vært en suksess med godt oppmøte og gode tilbakemeldinger. Vi kommer til å 

fortsette med denne ordningen til neste år. Vi har også i år arrangert dommerkurs i forkant av Jæren Sparebank 

cup og vi har klart å få en bedre ordning rundt interne dommere i klubben. Men detter er en av de største 

utfordringene vi har og selv om flere nå dømmer så trenger vi flere som kan dømme og da spesielt for 9-er og 

11-er fotball. Vi kommer til å jobbe videre med dette til neste år. 

I god tradisjon arrangerte vi også i år Jæren Sparebank cup, denne gang med rekord stor deltakelse på over 140 

lag. Mange dugnadstimer blir lagt ned her og dette har blitt ett stort og flott arrangement med gode 

tilbakemeldinger fra deltakende lag. I tillegg har vi også arrangert Tine fotballskule, dette året med mange flere 

påmeldte enn i gjor (ca. 90 stk). Vi åpnet opp for 6 åringene og flyttet til første helgen etter skolestart i august 

noe som gjorde at vi fikk mange flere påmeldte. 

Som ett tiltak i å styrke trener kompetansen i klubben så har vi også arrangert grasrottrener delkurs 1 for 

trenere i ungdomsavdelingen. Her hadde vi 7 påmeldte og ett godt opplegg med vår egen Petter Eide som 

instruktør. 

Rekrutteringen på guttesiden er god selv om vi ser en tendens til færre spillere i enkelte årsklasser, spesielt i 

alderen 13-16 år. I aldersgruppen 6-12 år har vi lag i alle klasser og det gror og jobbes godt i barne og ungdoms 

fotballen i klubben. På jentesiden er der litt færre spillere, men det har vært stabilt med spillere spesielt i 

aldersgruppen 12-15 år som lover godt for fremtiden og rekrutteringen inn mot KKE. 

For mer detaljer angående barne- og ungdomsfotballen, se egen årsmelding fra barne- og ungdomsavdelingen 

og årsmeldinger fra alle lag i gruppa. 

Med dette vil vi i gruppeutvalget for fotball bredde takke alle og enhver som har stått på og bidratt i ulike 

utvalg og inn mot arrangementer. I tillegg vil vi takke alle trenere og lagledere som bruker mange timer for at 

alle de unge skal ha ett godt sportslig tilbud og kunne utvikle seg i Klepp. Det er godt å se at vi fortsatt har 

mange engasjerte medlemmer som legger ned mange dugnadstimer og det er vi veldig takknemlige for. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 13 av 30  

ÅRSMELDING TURN/BARNEIDRETT 2019 

 

STYRETS SAMMENSETNING & KOMITEER: 

STYRET 2019 

Leder:  Christopher Kaspersen  

Sekretær: Lene Kaspersen 

Medlem: Kristine Braut 

Medlem: Bjørn Tegle Fedreheim 

Medlem: Nelly Engelsvoll 

Valgkomité: Styret 

I 2019 har det vært et travelt år for turnen og barneidretten. Det har vært stor pågang på de minste partiene. 

Vi splittet 1-4 på trampett inn i to partier, 1-2 og 3-4 klasse for å få plass til flere. 1-4 klasse for turn er også fullt 

men vi har desverre ikke hatt anledning til å splitte dette partiet men jobber for det i 2020. Det er nye trenere i 

år for både trampetten og turnen som gjør en kjempejobb! Det er fortsatt venteliste på de minste partiene så 

interressen er definitivt til stedet for turn i klepp. 

Barneidretten er en gjeng glade unger som trives med lek og balansetrening. Det er bånn gass på hver trening 

med ca 70 barn fordelt på 2 treningsdager. Det trenes mandag og onsdag alt etter alderstrinn. Til sommeren 

ble det avslutning med utdeling av medaljer og til jul var de med på juleoppvisningen sammen med resten av 

turnen. 

I 2019 arrangerte Turngruppa Ungdommens turntreff i turnhallen og idrettshallen. Vi hadde en helg med rundt 

80 ungdommer og trenere med aktiviteter, kino og sosialt samvær. Dette var en vellykket treff og vi fikk gode 

tilbakemeldinger. 

Vi var 14 voksne som deltok på Gymnaestrada i Østerrike 7-13 juli 2019. Dette er verdens største turnsamling 

som klepp deltok på oppvisning med felles landsprogram for norge. 

Trenere stiller opp når vi har arrangementer å går dugnad. Dette er noe vi i styret er veldig takknemmelige for. 

Styret vil rette en stor takk til alle som hjelper med dugnad i turnen. Uten denne hjelpen hadde det ikke vært 

mulig å drive turnen. 

Det er alle fra de minste gymnastene som selger Kleppkort, leverer gevinster til basar og juleoppvisning, til de 

eldre som og leverer gevinster, selger Kleppkort og er med å går dugnad. 

Tusen takk til alle. 

Hilsen Christopher Kaspersen 

Leder av Turngruppa 
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MØTER 

Det har vært avholdt 4 styremøter. 19 saker har blitt behandlet.  

 

REPRESENTASJON 

Lene Kaspersen deltok på kretstinget 8-9. mars.  
 

TILLITSVERV 

Magne Hodne: Leder RGTKs ærestegnutvalg, leder NGTFs hedertegnskomite 

Reidun Skretting: varamedlem Rogaland Idrettskrets. 

Lene Kaspersen: Medlem GU Ungdom RGTK 

Heidi Marie Taksdal: Medlem av teknisk komite Gymnastics for Alle i UEG (Den europriske turnunionen), 

Ledere Breddekomite NGTF, revisor RGTK  

ARRANGEMENT 

- 23. februar – Turnfest 
- 19. oktober - Basar 
- 16-17 november – Ungdommens Turnstevne 
-  1. desember – Juleoppvisning 
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ÅRSMELDING KLEPP KVINNER ELITE 2019 

 

STYRETS SAMMENSETNING: 

Leder Else Karin Stangeland 
 

Styremedlem sport Tor Åge Rises 

Styremedlem sport Sveinung Moen 

Styremedlem Monica Hermansen 

Styremedlem Per Harald Pedersen 

Styremedlem Silje Thorsen  

Det er i år avholdt 6 styremøter og behandlet 33 saker.  

I tillegg har det vært avhold diverse arbeidsmøter.  

 

REPRESENTASJONER: 

Repr. på RFK kretsting: Else Karin Stangeland 

NFFs forbundsting: Tor Åge Risnes og Else Karin Stangeland 

 

ORGANISASJON 

Styret har fungert god i år. Thomas Langholm Engen og Bente Gjerde er flinke bidragsytere når vi behøver 

hjelp, Hege Hansen er ansatt som markedsmedarbeider. Hege gikk ut i fødselspermisjon i oktober. Einar Braut 

har ivaretatt hennes oppgaver i perioden. Mathilde Alsaker Rogde har håndtert Instagram, Facebook etc. Det 

frivillige apparatet har fungert god og styret er takknemlig for det arbeidet som legges ned hver dag av de 

frivillige. Tusen takk til dere. En stor takk til Per Harald Pedersen som bidrar med mye dugnadsarbeid både på 

anleggs siden og inn mot trenere, spillere og styret i KKE. Per Harald og Karl Nærland jr. gjør en formidabel 

innsats for at alle skal komme til en flott stadion. 

Gjennom midler mottatt fra Norges Fotballforbund er Kirsty Yallop vårt spillerutvikler da Astrid Grøttå Ree har 

vært i fødselspermisjon. Toppspillerutvikler sin oppgave er å utvikle og følge opp de beste talentene i alderen 

15-20 år i egen klubb, bistå i utvikling av spillerutviklingsarbeidet i klubbens junior- og rekruttlag, utvikle et godt 

samarbeid med NFF’s aldersbestemte lagdslagsspillere og spillerutvikler i krets samt utvikle et samarbeid med 

utvalgte breddeklubber i sitt område. Kirsty har gjort en god jobb i Astrid sitt fravær. 

Gjennom Norges Fotballforbund og Toppfotball kvinner fikk klubber i Toppserien og 1.divisjon mulighet til å 

søke på midler til ansettelse av Utviklingssjef i 12 klubber. Det kom inn søknader fra 20 klubber. Klepp ble 

plukket ut til å delta her, og NFF tildelte Klepp midler høst 2019. Dette er en 3 -årlig prosjektstilling. Klepp 

ansatte Preben Gausland Stangeland som Utviklingssjef i oktober 2019. Preben sine primærarbeidsoppgavene 

vil være som følger: Lede klubbens utviklingssamarbeid, i tett samarbeid med klubbens trenere og 

spillerutvikler, styrke kompetanse hos trenere i egen aldersbestemt avdeling, Koordinere trenerarbeidet i egen 

klubb,, videreutvikle klubbens dynamiske rekrutteringsstrategi ved å opparbeide seg en omfattende kunnskap 

om spillere i regionen, Samarbeide med regionale klubber for å kunne optimalisere spillerutviklingen i andre 
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klubber, arbeide tett med NFF Rogaland for å fortsatt styrke klubbens posisjon som Sør-Rogalands kraftsenter 

for kvinnefotball, jobbe tett med sportslig leder for klubbens A-lag. 

ARRANGEMENT  

Vi har gjennomført gode arrangement på våre hjemmekamper gjennom hele sesongen. Vi har gjennomført 

kampmøter i god tid før avspark foran hver kamp i Toppserien. Publikumsinteresse i 2019 var litt lavere enn 

fjoråret. Grunnen til dette er en kombinasjon av at Toppserien hadde spillefri under VM i sommer og at 

kampene har blitt spilt på typiske helligdager hvor folk reiser bort. Vi var med i medaljekampen gjennom hele 

sesongen så sett på bakgrunn av dette burde publikumsinteressen vært større. Enn stor takk til til alle jentene 

på våre aldersbestemte Klepp lag som har vært ballhentere. 

Et viktig tiltak for oss i forhold til å bygge relasjoner mellom de unge og de etablerte. Toppseriejentene har også 

i år vært på besøk rundt i klubber for å markedsføre idretten og klubben. Jentene har vært på klubb besøk i 

lokale klubber også i år. I tillegg har lokale klubber vært balljenter i tillegg til våre egne aldersbestemte lag. 

 

ØKONOMI 

Inntektene ble ca.kr 4.341.mill, mot budsjettert kr 4.125 mill. Utgiftene var på ca. kr 6.072 mill. mot budsjettert 

kr 5.658. Vi har i år blitt tilført midler fra Toppfotball kvinner med kr 300.00 for markeds og media stilling, 

utviklingssjef kr 150.000, markedsmidler kr 70.000 og proffdag kr 100.000. Proffdagen gjør det mulig for oss å 

trene en dag på dagtid hvor klubben disponerer spillerne hele dagen. Årets bronsemedaljer i serien ga oss 

premiepenger på 200.000,-. Også i år fikk vi ekstraordinært tilskudd fra Klepp Kommune. Dette ble redusert fra 

110.000 i 2018 til kr 85.000 i 2019.Fra NFF har vi fått tilskudd for Toppspillerutvikler kr 500.000, utviklingssjef kr 

350.000 og generelt tilskudd på kr 700.000.  

 

SPORT  

Det var mye å glede seg over i 2019. Klepp Elite tok bronse i serien. Dette var en meget sterk prestasjon og vi er 

veldig stolte over det arbeidet som trenerapparatet med Oliver Harder og Nick Loftus spissen har fått til med 

årets lag. Igjen tok Klepp tok skalpen til LSK i deres egen lekestue i LSK hallen. Vi kjempet lenge om å blir nr.2 

som ville gitt Klepp plass i Champions League i 2020. Dessverre så tapte vi to avgjørende kamper mot 

Sandviken og Trondheims/Ørn på hjemmebane med 3-2 etter å ha leder 2-0. Dette gjorde at vi til slutt kjempet 

om bronsemedalje. Kampen om medaljer ble avgjort i siste serierunde hvor Klepp møtte tabelljumbo Fart på en 

snødekt bane på Hedemarken. Klepp viste styrke her og fikk sine velfortjente medaljer. Følgende spillere ble 

tildelt bronsemedaljer: 

Lindsey Burke Harris, Elisabeth Terland, Madeleine Mellemstrand, Tuva Hansen, Lena Soleng Hansen, Hanne 

Kogstad, Marie Hella Andresen, Kristin Rage, Susanne Vistnes, Tameka Butt Yallop, Gry Tofte Ims, Miriam 

Byberg, Mathilde Alsaker Rogde, Marthine Østenstad, Zaneta Wyne, Amanda Paige Frisbie, Havana Solaun, 

Anette Snørteland Jensen, Julie Austdal, Kaja Karlsen, Marte Leine. 

Klepp Akademi som spiller i 2.divisjon gjorde også en flott sesong og plasserte seg som nr.6 på tabellen. 

Spillerne på dette laget danner grunnstammen til laget som spiller J 19 NM. Også i år spilte vi oss frem til NM 

finalen for J 19. Etter å ha slått ut Kolbotn i semifinalen var vi klar for finale i Telenor Arena mot Vålerenga. 

Kampen ble vist på NRK 2 den 22.11.19 og våre jenter måtte finne seg i å være favoritter. Vålerenga tok 

ledelsen 1-0, men Klepp overtok sakte men sikkert initiativet i kampen.  Vi var vitne til en fotballkamp hvor 

Klepp til slutt vant 9-1 over Vålerenga. Det ble sagt at dette var den beste finalen i J 19 mesterskapet 

noensinne.  Mathilde Alsaker Rogde ble tildelt premien som finalens beste spiller med 6 målgivende og 1 

scoring. Kaja Karlsen og Elisabeth Terland scoret 3 mål hver, Marie Hella Andresen 1 mål, det ble scoret et 
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selvmål av Vålerenga En fantastisk kamp av alle jentene og flott omtale i alle medier. Seieren gav også klubben 

kr 30.000 i premiepenger fra Telenor. I tillegg vanket det seiersbonus fra noen av våre samarbeidspartnere. 

Sakset fra fotball.no: «En oppvisning i fantastisk angrepsfotball. Driblinger, kombinasjonsspill og scoringer fra 

øverste hylle. Vi gratulerer Klepp med nok en NM-tittel i J19-klassen. Dette var imponerende!» 

Følgende spillere ble Norgesmestere  

Kristin Rage, Amalie Reed Kolnes, Ida Hetland Pedersen, Tiril Østvold, Emma Braut Brunes, Martine Østenstad, 

,Anette Snørteland Jensen, Marie Hella Andresen, Julie Austdal, Ingrid Synnøve Nødland, Ine Tveit, Celine 

Mjelde, Vilde Johansen Nilsen, Martine Eikeskog, Christina Moen, Madeleine Hille Mellemstrand, , Heidi 

Byberg, Elisabeth Terland, Matilde Alsaker Rogde, Alice Håversen Lindseth, Kaja Karlsen, Lisbeth Ekse, Emilie 

Klippen, Ine Agnete Aarskog. 

Det har vært jobbet målbevisst og godt av det sportslige apparat og spillerne for å nå målene som er satt. 

Styret er evig takknemlig for den jobben som legges ned for å nå målet om å stå øverst på pallen. Spesielt må vi 

framheve Olli Harders og Nick Lofthus for svært omfattende og utrettelige innsats både på treningsfeltet, og 

ved alle andre aktiviteter han gjennomfører for å videreutvikle laget og rammene rundt laget. Han har vært 

godt assistert av Kirsti Yallop og Preben Gausland Stangeland.  

  

Else Karin Stangeland, leder 
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ÅRSMELDING HÅNDBALL 2018/2019 

Håndballsesongen avviker fra de andre idrettene i idrettslaget. Dette er årsaken til at 

årsmelding for håndball er basert på årsmelding ferdigstilt andre kvartal 2019.  

STYRETS SAMMENSETNING & KOMITEER: 

 

STYRET: 

Leder:    Svein Axel Johannessen 

Nestleder:   Kjell Holstad 

Medlem:   Alice Friestad  

Økonomi:   Dag Folkvord  

Sekretær:  Monica Orstad 

 

Ansvar mini:  Monica Aase 

Ansvar 9-11 år:  Silje Haga 

Ansvar 12 år+:  Monica Orstad 

 

REPRESENTASJON: 

Thorir Hergeirsson: Landslagssjef Kvinnelandslaget i håndball 

Svein Axel Johannessen: Styremedlem NHF Region Sørvest frem til mai 2018 

 

STYRETS SAMMENDRAG 

Vi har lagt bak oss et nytt år med høyt aktivitetsnivå der både sportslige og økonomiske målsetninger har blitt 

nådd. Vi har i denne sesongen hatt et utvidet samarbeid med Voll rundt 3 av våre lag. I tillegg har vi hatt 

samarbeid med Kåsen rundt et lag.  Økonomisk har driften vært solid og håndballgruppa klarte å nå budsjett 

takket svært god dugnadsånd. Ny dugnad i år var servering under Landsdelsamlinga i regi av NHF region 

sørvest, en dugnad som var i samme mal som bylags-NM som vi fikk året før. Våre viktigste inntekts-kilder 

utenom har vært Potetcupen og basaren.  

HU laget er fortsatt en del av håndballgruppa, men administreringen av denne er nå lagt til administrasjonen. 

Ny klubbhåndbok er nå klar for bruk. Håndballen gikk over til grønne traktordrakter og samtlige lag har fått nye 

drakter. Håndballgruppa står pr i dag uten leder. 

 

ANSATT TRENER 

Vi har også i år hatt ansatt trener i Tomaz Zacharski i en 50 % stilling. 

 

ARRANGEMENT 
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Den 15. Potetcupen ble gjennomført med god oppslutning. Sportslig og økonomisk et vel gjennomført 

arrangement.  

Håndballgruppen arrangerte fellesturer til landskamp i DNB Arena.  

 

UTFORDRINGER FORAN SESONGEN 2019/20 

• Håndballgruppa står overfor store utfordringer når det gjelder hallkapasitet. Den manglende hallkapasiteten 

er prekær og begrenser og svekker kvaliteten på det tilbudet vi kan gi til våre treningsvillige og 

håndballinteresserte barn og ungdommer.  

• Rekruttere nye tillitsvalgte i styrer og komiteer Håndballgruppa står uten leder.  

• Opprettholde høy kvalitet i alle ledd nå som gruppa blir stor og mindre oversiktlig.  

• Nyrekruttering  

• Klare å opprettholde gode treningsmiljø blant ungdom og voksne der spillere stiller opp for laget sitt og 

møter til treninger og kamper i henhold til det de har blitt enige om før sesongstart 
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IDRETT FOR ALLE 2019 

 

HU LAGET 

HU laget har nå snart fullført sitt 12. år. Det er gledelig at aktivitetsnivået holder seg stabilt høyt, noe 

som må tilskrives kontinuitet på trener/ledersiden, et godt verdimessig fundament, dyktig trener og 

at laget er godt integrert i Klepp IL. 

 

Totalt sett består nå laget av 33 spillere i alderen 19-65 år. Det er ca 25 på hver trening. 

Av disse 33 spillerne så er: 

• 20 fra Klepp 

• 6 fra Time 

• 4 fra Hå 

• 2 fra Sandnes 
 

Laget har i 2019 fortsatt den positive utviklingen og framstår i dag som et lag med godt samhold, stor 

trivsel og sterk tilhørighet.  

Vi vil rette en stor takk til trener Marianne Rangen, med hjelp fra Lene Iren Rangen og «spillende 

manager» Ingve Tullin Haugland. Jobben disse legger ned rundt vårt HU lag er imponerende. 

Vi vil også rette en stor takk til Lisbeth Midtun Ueland som har vært trener i mange år for HU-laget, 

sammen med Marianne. Lisbeth «gikk av» før denne sesongen. Hun er savnet av både spillere og 

støtteapparat.  

En stor takk også til vår hovedsponsor Hatteland Elektriske, sponsorer Auestad Montasje, Farstad 

Catering, Jæren Industripartner samt støttespiller Team Bygg. 

 

LANDSTURNERINGEN 

Dette er HU lagets store høydepunkt. Turneringen er Norges største massemønstring for HU utøvere 

i fotball og håndball. Årets turnering foregikk i Stjørdal. Klepp stilte med 17 spillere, 6 ledsagere og 4 

trenere/ledere (totalt 27personer). I 2020 arrangeres turneringen i Kristiansand. 

 

DA LANDSLAGET KOM TIL KLEPP 

Vi hadde gledet oss lenge, så var dagen her. Norge var på plass på Bryne Kro & Hotell. Når verdens 

beste håndballspillere kommer til Klepp så var det jo selvsagt naturlig at de fikk møte verdens beste 

HU lag. Spenningen var til å ta og føle på og det fikk både Stein Løland og Mariann Nielsen kjenne på 

når de mandags morgen måtte inn på NRK lokalen og snakke om den store «snakkisen» - Norge mot 

Klepp IL HU lag. Mandag ettermiddag var Kåsenhallen fylt opp av publikummere som fikk se 

meritterte landslagsjenter møte HU laget. Dette møte var mer enn en showkamp. Den viste de aller 

beste sidene ved den norske idrettsmodellen, topp mot bredde. Men med fellesnevnerne lidenskap, 

fellesskap, idrettsglede, begeistring og samhold.  
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FOLKEPULSEN 

Klepp IL har drevet tiltak i Folkepulsen siden 2016. Folkepulsen var frem til 2019 finansiert av 

Rogaland Idrettskrets, Rogaland Fylkeskommune og Norges Idrettsforbund. Da støtten til prosjektet 

«personlig trener» forsvant i 2019 stilte Sparebanken Vest opp med midler som dekket 

lønnskostnader. «Sprek» prosjektet ble finansiert av Klepp Kommune i 2019.  

PERSONLIG TRENER  

Tomek Zacharski har ledet trening for personer som har behov for å komme i gang med fysisk aktivitet, enten 

det er for å komme tilbake til arbeidslivet eller for å tilpasse seg et sykdomsbilde. Det har vært omtrent 10-12 

deltakere gjennom 2019, hvor noen av deltakerne trener individuelt og noen i mindre grupper. Tom har gjort 

en strålende jobb og har fulgt opp deltakerne på en strålende måte. Flere av deltakerne har hatt enorm gevinst 

av å være med på prosjektet og dette har store samfunnsmessige gevinster.  

Som en følge av at støtten forsvinner ser klubben seg nødt til å avvikle prosjektet fra og med 31. januar 2020. 

Idrettslaget ønsket å fortsette, men Folkepulsen var ikke interessert i videre finansiering av prosjektet.  

«SPREK» - TRENING FOR INNVANDRERKVINNER  

Sprek startet opp i 2016 og hadde som hensikt å aktivisere inaktive kvinner i innvandrermiljøet på Klepp. Det 

har vært ca. 15 aktive deltakere i prosjektet som har hatt trening en gang i uken. Fokuset har vært på styrke, 

balanse og tøying. Miriam Byberg har vært trener for denne gruppen i 2019.   

 

E-SPORT 

Hovedstyret i idrettslaget besluttet andre kvartal 2019 å påbegynne en satsing på E-Sport som ny gruppe i 

idrettslaget. E-Sport er i 2019 en del av gruppen «Idrett for Alle», men det er en klar målsetning at det skal bli 

opprettet et eget gruppestyre i løpet av 2020. Klubben har leid lokaler av Coop Klepp og det har vært god 

aktivitet de fleste dager. Axis har fått låne lokalet en dag i uken vederlagsfritt og dette har vært meget 

populært. Klubben har opprettet lag innenfor forskjellige kategorier av spill, men det har vært noen 

utfordringer knyttet til organisering av de forskjellige lagene. Klubben trenger å knytte til seg ressurspersoner 

som kan bidra med sportslig organisering.  
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ÅRSREGNSKAP 2019 

Klepp Idrettslag er et fler-idrettslag som driver idrettslig tilbud i Klepp kommune. 

Resultatet 2019 for Klepp Idrettslag totalt og for gruppene (beløp i 1000 kr): 

 

Hver avdeling er ansvarlig for sitt budsjett og sitt regnskap. Hovedandelen av sponsorinntektene føres på 

hovedlaget og fordeles på gruppene i forbindelse med årsoppgjøret. 

Driftsresultatet for 2019 er kr.144.084 og årsresultatet etter finansposter er kr.74.004 som styrker 

egenkapitalen til laget. Egenkapitalandelen er pr.31.12.2019 på 43,0%. 

Gruppene har gjennom året vist god budsjettdisiplin og resultatet pr gruppe er derfor i all hovedsak i henhold 

til avtalt ramme.  

Administrasjonen i KIL har i 2019 bestått av daglig leder, administrasjonsmedarbeider, markedssjef, renholder 

og ansvarlig for Folkepulsen. De øvrige ansatte i Klepp Elite har daglig leder som sin overordnede, men er 

lønnet av Klepp Elite. 

Takk til: 

• Leder og økonomiansvarlig i hver av gruppene for godt samarbeid og vel utført arbeid  

• Alle som har arbeidet dugnad for laget og med det bidratt til en sunn økonomi 

• Medlemsansvarlig for god oversikt og oppfølging av kontingent innbetaling  

• Administrasjons sekretær og daglig leder for godt samarbeid og for daglig oversikt i forbindelse med 
fakturering, betaling, kontering, oppfølging og daglig oversikt 

• Regnskapsfører og revisor for godt samarbeid samt tidsriktige og pålitelige leveranser til KIL 

 

Tommy Lothe 

Kasserer 

Klepp Idrettslag  

Resultat

Inntekt Kostnad
Drifts 

Resultat

Års-

resultat

etter 

intern 

fordel.

10 Hovedlaget 6 699 2 538 4 160 4 160 1 920

13 FFO 123 178 -54 -54 -54

14 Uteanlegg 28 757 -730 -765 -765

15 Stadionbygg 61 784 -723 -758 -758

16 Turnhall 210 500 -290 -290 -290

20 Idrett for alle 379 442 -63 -63 -63

30
Fotball 

Bredde
970 1 347 -377 -377 0

40 Håndball 876 1 004 -128 -128 0

50 Turn 365 282 84 84 84

60 O-gruppe 278 282 -4 -4 0

80 Klepp Elite 4 341 6 072 -1 731 -1 731 0

KIL totalt 14 330 14 186 144 74 74

Gruppe
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BALANSE PR 31.12.2019 

 

 

 

 

 

UB UB Balanse

Note 31.12.2018 31.12.2019 Endring

Anleggsmidler

Investering stadionbygg 4 5 631 608 5 131 608           -500 000 

Investering stadiontilbygg 4 0 88 720              88 720 

Forskuddsbetalt leie baner 313 000 248 500             -64 500 

Driftsløsøre 4 396 449            396 449 

SUM ANLEGGSMIDLER 5 944 608 5 865 277 -79 332

Omløpsmidler

Varelager 5 156 905            156 905 

Kundefordringer 6 254 237 172 501             -81 736 

Andre kortsiktige fordringer 0 8 320                8 320 

Bankinnskudd og kontanter 1 951 147 1 281 775           -669 372 

SUM OMLØPSMIDLER 2 205 384 1 619 501 -585 883

SUM EIENDELER 8 149 992 7 484 778 -665 214

Egenkapital

Egenkapital 3 3 059 573 3 141 077              81 504 

Årets resultat 81 504 74 004               -7 500 

SUM EGENKAPITAL 3 141 077 3 215 081 74 004

Gjeld

Pante-& obligasjon og byggelån 3 935 210 3 329 790           -605 420 

Sum langsiktig gjeld 3 935 210 3 329 790 -605 420

Leverandørgjeld 6 338 873 149 864           -189 009 

Skattetrekk, arb.giv.avg, mva 64 969 304 946            239 977 

Skyldige feriepenger o.a. lønn 409 955 390 954             -19 001 

Annen kortsiktig gjeld 259 909 94 143           -165 766 

Sum kortsiktig gjeld 1 073 705 939 907 -133 798

SUM GJELD 5 008 915 4 269 697 -739 218

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 8 149 992 7 484 778 -665 214
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Regnskap 2019 – Budsjett 2020 

KLEPP IDRETTSLAG 

 

Varekjøp for salg

Rente-/finansinntekter

Årsresultat 81 504 218 470 74 004 125 650

197 441259 372 182 000 172 000

69 600

195 250

Rente-/finanskostnader                    79 878 70 000 70 080

Driftsresultat 161 382 288 470 144 084

Sum Driftskostnader 12 584 031 12 641 530 14 185 937 13 454 950

Andre driftskostnader               3 670 836 2 626 000 4 060 257 2 995 000

Reis/opphold serie/cup/leir                  919 083 966 000 1 101 490 1 121 000

Vedlikehold bygg/anlegg/bane                  459 497 485 200 473 392 454 800

Administrasjon 10                  915 775 849 320 792 345 799 200

7 392 950

Avskrivninger                  500 000 500 000 500 000 520 000

Lønn&godtgjørelse km/kost 7/8/9 5 859 468 7 033 010 7 061 012

Sum Driftsinntekter             12 745 413 12 930 000 14 330 021 13 650 200

Andre inntekter 2 219 142 1 540 000 2 272 198 1 670 200

Medlemskontingent 1 523 203 1 586 000 1 368 814 1 603 000

Leieinntekter 176 645 181 000 210 068 200 000

Egne arrangement 819 438 829 000 1 219 900 865 000

Dugnad 205 777 329 000 326 625 264 000

Tilskudd 3 121 332 3 375 000 4 507 700 4 385 000

Annonser 116 800 180 000 119 602 130 000

Sponsor og skiltreklame 3 969 587 4 540 000 3 968 516 4 198 000

Salg kafe og varer 519 121 270 000 265 104 255 000

Billettinntekter 74 368 100 000 71 495 80 000

Konto Note Regnskap 2018
Budsjett 

2019

Regnskap 

2019

Budsjett 

2020
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RESULTATREGNSKAP AVD. 10 –  14 

 

2019 10 10 10 10 13 13 13 13 14 14 14 14

Klepp IL Hovedlaget Hovedlaget Hovedlaget Hovedlaget FFO FFO FFO FFO Anlegg Anlegg Anlegg Anlegg

R-2018 B-2019 R-2019 B-2020 R-2018 B-2019 R-2019 B-2020 R-2018 B-2019 R-2019 B-2020

Resultatregnskap

Hovedposter

Billettinntekter                          -                            -                             0                          -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                          6                          -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                   3 225                    3 420                    3 434                    3 800                    -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                      117                       180                       120                       130                    -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

Tilskudd                       870                    1 210                       836                    1 280                    -                      -                      -                      -                       -                             -                           28                      -   

Dugnad                           1                          -                             0                          -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                        25                          -                         173                          -                     49                 110                   88                 110                     -                             -                            -                        -   

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                   1 148                    1 200                    1 032                    1 210                    -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                      868                       500                    1 103                       450                    -                      -                     35                    -                    108                           -                            -                        -   

Sum driftsinntekter 6 260 6 510 6 699 6 870 49 110 123 110 108 0 28 0 

                         -                            -                           44                          -                       4                    -                     12                   12                     -                             -                             5                      -   

                   1 429                    1 574                    1 489                    1 781                   75                   66                 166                   36                    36                           33                         40                     33 

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                    250                         250                       250                   250 

                      412                       410                       270                       330                    -                      -                      -                      -                      26                           27                         32                      -   

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                    156                         220                       236                   240 

                          9                         10                          -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                      413                       369                       736                       549                     2                    -                      -                       5                  219                         105                       196                   132 

Sum driftskostnader 2 263 2 364 2 538 2 660 81 66 178 53 688 635 757 655

Resultat (før renter og finans) 3 998 4 146 4 160 4 210 -32 44 -54 57 -580 -635 -730 -655 

Rente-/f inansinntekter                          -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

Rente-/f inanskostnader                          -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                      40                           35                         35                     35 

Resultat etter renter og finans 3 998 4 146 4 160 4 210 -32 44 -54 57 -620 -670 -765 -690 

Andre driftskostnader

Salg kafe og varer

Egne arrangement

Varekjøp for salg

Lønn & godtjørelse km/kost

Avskrivninger

Administrasjon

Vedlikehold  bygg/anlegg/bane

Reis/opphold; serie/cup/leir

Sponsor og skiltreklame

Annonser 

Leieinntekter

Medlemskontingent

Andre inntekter
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RESULTATREGNSKAP AVD. 15 –  20 

 

 

 

 

2019 15 15 15 15 16 16 16 16 20 20 20 20

Klepp IL Stadion Stadion Stadion Stadion Turnhall Turnhall Turnhall Turnhall Idrett for alle Idrett for alle Idrett for alle Idrett for alle

R-2018 B-2019 R-2019 B-2020 R-2018 B-2019 R-2019 B-2020 R-2018 B-2019 R-2019 B-2020

Resultatregnskap

Hovedposter

Billettinntekter                          -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                      75                           75                         90                     80 

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

Tilskudd                         88                          -                            -                            -                     29                    -                      -                      -                    326                         245                       289                      -   

Dugnad                          -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                        6                           -                            -                        -   

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                          9                         16                           1                          -                   167                 165                 209                 200                     -                             -                            -                        -   

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                        65                         55                         60                         52                    -                      -                       1                    -                       -                             -                             1                      -   

Sum driftsinntekter 163 71 61 52 196 165 210 200 407 320 379 80 

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                      100                         82                       108                         87                 100                   98                 107                   85                  241                         209                       242                     80 

                      250                       250                       250                       250                    -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                      210                       149                       225                       190                 267                 263                 265                 280                     -                             -                            -                        -   

                      183                       180                       126                       150                 120                   85                 111                   65                     -                             -                            -                        -   

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                      38                           90                         80                     40 

                      140                       116                         74                         81                     1                   10                   17                    -                      37                           10                       120                      -   

Sum driftskostnader 884 776 784 758 488 456 500 430 317 309 442 120

Resultat (før renter og finans) -721 -705 -723 -705 -292 -291 -290 -230 90 11 -63 -40 

Rente-/f inansinntekter                          -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

Rente-/f inanskostnader                         40                         35                         35                         35                    -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

Resultat etter renter og finans -761 -740 -758 -740 -292 -291 -290 -230 90 11 -63 -40 

Andre driftskostnader

Reis/opphold; serie/cup/leir

Sponsor og skiltreklame

Annonser 

Egne arrangement

Leieinntekter

Medlemskontingent

Andre inntekter

Varekjøp for salg

Lønn & godtjørelse km/kost

Avskrivninger

Administrasjon

Vedlikehold  bygg/anlegg/bane

Salg kafe og varer
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RESULTATREGNSKAP AVD. 30 –  50 

 

2019 30 30 30 30 40 40 40 40 50 50 50 50

Klepp IL Bredde Bredde Bredde Bredde Håndball Håndball Håndball Håndball Turn Turn Turn Turn

R-2018 B-2019 R-2019 B-2020 R-2018 B-2019 R-2019 B-2020 R-2018 B-2019 R-2019 B-2020

Resultatregnskap

Hovedposter

Billettinntekter                          -                            -                            -                            -                      -                      -                       0                    -                       -                             -                            -                        -   

                      115                          -                           71                         20                 213                   90                   72                 115                     -                             -                            -                        -   

                          9                         20                         30                         20                     5                    -                     29                    -                        2                           -                           10                      -   

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

Tilskudd                          -                            -                            -                            -                     30                    -                   160                    -                      26                           -                           12                      -   

Dugnad                         65                       180                       146                       180                   93                   69                   76                   34                      3                           -                            -                        -   

                      209                       200                       296                       195                   71                 144                 332                 150                  233                           -                           67                     60 

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                      179                       185                       158                       170                   64                   65                   58                   65                    62                           55                         56                     75 

                      172                       240                       269                       265                 211                 210                 150                 200                  207                         155                       221                   168 

Sum driftsinntekter 750 825 970 850 687 578 876 564 533 210 365 303 

                        76                          -                           49                         10                   70                   42                   32                   53                     -                             10                          -                       10 

                      399                       460                       398                       605                 316                 374                 340                 391                    93                         125                         82                   125 

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                       20 

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

                      162                       180                         66                         85                   19                   37                 304                   46                   -15                             4                          -                        -   

                      746                       635                       835                       625                 522                 379                 328                 379                  385                         124                       200                   148 

Sum driftskostnader 1 383 1 275 1 347 1 325 927 832 1 004 869 463 263 282 303

Resultat (før renter og finans) -633 -450 -377 -475 -240 -254 -128 -305 69 -53 84 0

Rente-/f inansinntekter                          -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

Rente-/f inanskostnader                          -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

Resultat etter renter og finans -633 -450 -377 -475 -240 -254 -128 -305 69 -53 84 0

Vedlikehold  bygg/anlegg/bane

Reis/opphold; serie/cup/leir

Andre driftskostnader

Administrasjon

Salg kafe og varer

Sponsor og skiltreklame

Annonser 

Egne arrangement

Leieinntekter

Medlemskontingent

Andre inntekter

Varekjøp for salg

Lønn & godtjørelse km/kost

Avskrivninger
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RESULTATREGNSKAP AVD. 60 –  80, OG KLEPP IL SAMLET 

2019 60 60 60 60 80 80 80 80

Klepp IL O. gruppa O. gruppa O. gruppa O. gruppa Klepp Elite Klepp Elite Klepp Elite Klepp Elite Sum Sum Sum Sum 

R-2018 B-2019 R-2019 B-2020 R-2018 B-2019 R-2019 B-2020 R-2018 B-2019 R-2019 B-2020

Resultatregnskap

Hovedposter

Billettinntekter                          -                            -                            -                            -                     74                 100                   71                   80                    74                         100                         71                     80 

                         -                            -                            -                            -                   184                 180                 122                 120                  519                         270                       265                   255 

                         -                            -                            -                            -                   654              1 025                 376                 298               3 970                      4 540                    3 969                4 198 

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                    117                         180                       120                   130 

Tilskudd                          -                            -                         240                          -                1 753              1 920              2 943              3 105               3 121                      3 375                    4 508                4 385 

Dugnad                          -                            -                            -                            -                     37                   80                 105                   50                  206                         329                       327                   264 

                         -                            -                            -                            -                   233                 375                 264                 350                  819                         829                    1 220                   865 

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                    177                         181                       210                   200 

                          0                           1                           0                          -                     70                   80                   64                   83               1 523                      1 586                    1 369                1 603 

                        15                         15                         38                         40                 573                 365                 395                 495               2 219                      1 540                    2 272                1 670 

Sum driftsinntekter 15 16 278 40 3 577 4 125 4 341 4 581 12 745 12 930 14 330 13 650 

                         -                            -                            -                            -                   109                 130                   56                   87                  259                         182                       197                   172 

                         -                            -                            -                            -                3 072              4 013              4 090              4 170               5 859                      7 033                    7 061                7 393 

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                    500                         500                       500                   520 

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                       1                    -                    916                         849                       792                   799 

                         -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                    459                         485                       473                   455 

                         -                            -                            -                            -                   706                 645                 652                 950                  919                         966                    1 101                1 121 

                        45                           8                       282                          -                1 159                 870              1 272              1 076               3 671                      2 626                    4 060                2 995 

Sum driftskostnader 45 8 282 0 5 046 5 658 6 072 6 283 12 584 12 642 14 186 13 455

Resultat (før renter og finans) -30 8 -4 40 -1 468 -1 533 -1 731 -1 702 161 288 144 195

Rente-/f inansinntekter                          -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                       -                             -                            -                        -   

Rente-/f inanskostnader                          -                            -                            -                            -                      -                      -                      -                      -                      80                           70                         70                     70 

Resultat etter renter og finans -30 8 -4 40 -1 468 -1 533 -1 731 -1 702 82 218 74 126

Avskrivninger

Administrasjon

Vedlikehold  bygg/anlegg/bane

Reis/opphold; serie/cup/leir

Andre driftskostnader

Lønn & godtjørelse km/kost

Salg kafe og varer

Sponsor og skiltreklame

Annonser 

Egne arrangement

Leieinntekter

Medlemskontingent

Andre inntekter

Varekjøp for salg

TOTALT
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NOTER TIL REGNSKAP FOR KLEPP IDRETTSLAG 201 8 

Note 1 Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse der inntekter og kostander regnskaps-føres når de er 

henholdsvis opptjent og påløpt.   

Resultat og balanse er ikke satt opp i henhold til regnskapslovens oppstillings-plan da benyttet oppstillingsplan 

anses i samsvar med god regnskapsskikk i Norge for foreninger og lag. 

Note 2 Ansatte 

Det har i regnskapsåret 2019 vært ansatt personell innen administrasjon og drift tilsvarende 3 årsverk.  Utøvere 

og trenere kommer i tillegg. 

 

Note 3 Egenkapital 

Egenkapital er pr. 31. desember 2019 er styrket med kr. 74.004,- fra kr. 3.141.077,- til kr.3.215.081,-. 

Pr.31.12.2019 utgjør egenkapitalen 43,0% av totalkapitalen. 

Det er betydelige verdier i turnhall, stadion og tilhørende arealer som ikke kommer frem i balansen. 

 

Note 4 Eiendeler/driftsmidler 

Anlegg er oppført til kr.5.131.608 i balansen pr. 31.12.2019, knyttet til stadionbygg og kunstgrasanlegg.   

Anlegget er i 2019 avskrevet med kr.500.000. 

I tillegg kommer balanseførte prosjektkostnader knyttet til stadiontilbygg på kr 88.720,- samt driftsløsøre på kr 

396.449, - knyttet til inventar og utstyr for turn og e-sport. 

 

Note 5 Varelager 

Klubben har pr 31.12.2019 varelager knyttet til orienteringskart og jubileumsbok på totalt kr 156.905, -. 

 

Note 6 Kundefordringer/leverandørgjeld 

Utestående fordringer og kreditorer er oppført til pålydende.  Ingen fordringer forfaller mer en ett år etter 

regnskaps årets slutt. 

 

Note 6 Lønn daglig leder 

Daglig leder lønn i 2019 har vært kr.553.227. Dette er ført konto #5000 avd.10 Adm/Hovedlaget i regnskap.  

 

Note 7 Lønnskostnader fast ansatte 
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Regnskapet for 2019 er belastet med: 

• Lønnskostnader på kr.5.806.867,- (konto #5000, #5005, #5010, #5100, #5150) 

• Godtgjørelser på kr.154.337,- (konto #7100, #7110 og #7111) 

• Arbeidsgiveravgift knyttet til lønnskostnader utgjør kr.826.851,- (konto #5400) 

 

Note 8 Innskuddspensjon 

Ihht. lov om obligatorisk tjenestepensjon er idrettslaget pliktig til å ha denne ordningen og i 2019 er det betalt 

inn kr.33.073,-.  Dette er ført mot konto #5250/5945 avd. 10 Adm./Hovedlaget i regnskap. 

 

Note 9 Honorar til revisor selskap 

Det er i 2019 kostnadsført kr.43.125,- i revisjonshonorar for revisjon utført av selskapet Bryne Revisjon.  Dette 

er ført mot konto #6721 avd. 10 Adm./Hovedlaget i regnskap.  

 

Kleppe, 13.februar 2020 

Tommy Lothe 

Kasserer 

 

 


