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Årsmelding CK Nittedal 2016  

Styret 2016:  
Leder: Rune Hanken 

Nestleder: Trond Smestad 

Sekretær: Kristin Foskum  

Kasserer: Morten Kristiansen  

Sportslig leder: Rune Rikoll 

Materialforvalter: Petter Isdahl  

Informasjonsansvarlig: Christine Rehn Jensen  

Det er avholdt årsmøte og sju styremøter i løpet av året.  

Andre funksjoner:  
Revisor: Ellen Isdahl 

Revisor 2: Sverre Klonteig 

Rittleder: Tore Øygard 

Haugerkomité: Odd Terje Bjarkøy, Stig Arve Amdahl, Benthe Taug. 

 
Gruppeledere 2016:  

Terreng, aldersbestemt: Tor R. Moltzau  

Landevei, aldersbestemt: Frank Taug  

Veteran: Rune Rikoll  

Damegruppe: Annica Øygard  

Om CK Nittedal: 
Cykleklubben Nittedal ble stiftet 01.08.1994 under navnet Nittedal Mountain Bike (NMB) og 
godkjent av Norges Cykleforbund 15.05.1995. 
 
Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og, ved samarbeid og 
kameratskap, fremme og ivareta sykkelsporten på alle plan. 

Klubben er meget aktiv og har syklister i alle klasser. 
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Årsmelding fra Styret 
 
Styret i CKN har vært en god kombinasjon av kontinuitetsbærere og nytt blod. Rune Rikoll, Rune 
Hanken og Trond Smestad er nye. Christine Rehn Jensen, Kristin Foskum, Morten Kristiansen og 
Petter Isdahl var med i det forrige styret. Petter trakk seg i løpet av perioden, men skal ha en 
stor takk for innsatsen han la ned.  
 
Samarbeidet har vært bra, og styremøtene har blitt avholdt vekselvis hjemme hos Trond og 
hjemme hos Rune H. (Trond er forresten helt rå på å lage vafler, og har et veldig fint vaffeljern.) 
 
Rekruttering 
Styrets uttalte viktigste 
oppgave har vært rekruttering. 
Vi har diskutert forskjellige 
løsninger. For å få litt 
oppmerksomhet rundt klubben 
arrangerte vi en 
rekrutteringsdag hvor Eirik 
Ulltang og en til holdt to 
forrykende sykkelshow i mai. 
 
Det første var på Mosenteret 
og det andre i Varingskollen. Vi 
fikk tre positivt ladede artikler i 
Varingen i forbindelse med 
dette. Men været snakket 
bergensdialekt denne dagen og 
det hølja ned.  
 
Det viktigste bidraget for å ta 
vare på de unge utøverne vi har, har vært å investere i gode trenere. Vi har hatt to gode trenere 
i år. Emma Kristine Skjerstad og Eskil Evensen-Lie. Opprinnelig hadde vi også tegnet avtale med 
en teknikktrener, men han møtte ikke opp.  
 
Flere av våre unge utøvere har oppnådd gode resultater gjennom sesongen - både på terreng 
og landevei. Det ser ut til at mange av disse er sultne på å vise seg frem neste år også. De som 
vil satse og de som bare vil være med, har styrets fulle støtte i sine valg.  
 
Vi skal være en klubb med både bredde og spydspisser. 
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Norgesmester 
Jaggu har vi ikke tiltrukket oss en norgesmester. Selveste Jeanette Persson ble i 2016 
norgesmester i terrengmaraton for kvinner. Hun kjører nå for CK Nittedal.  
 
Grunnet private sponsorer (som er en realitet i toppidretten) vil hun ha en egen CKN-trøye. 
Dette blir CKN Elite-trøya for 2017.  
 
Ritt 
Klubbens årlige temporitt er med på å skape et godt inntrykk av klubben vår. Dette er ritt hvor 
vi får inn godt med penger, og de skaper mye glede. Her har mange gjort en god innsats. Takk til 
alle. Disse rittene er helt nødvendig for å få inn penger i kassa. 
 
I år har vi også introdusert Varingskollen som arena for terrengsykling. Vi arrangerte en runde i 
Kalascup og fikk svært gode tilbakemeldinger på løypa og arrangementet. Her var det veldig 
mange som la ned stor innsats. Tusen takk til alle.  
 
 
Ny gren innen sykling  
Enduro er en voksende idrett. Enduro er en gren innen sykling hvor 80% av løypa er nedover, og 
20% er flatt/litt oppover. Enduro kjøres i konkurranse-etapper. Mellom konkurransene er det 
transport-etappe til neste startsted. Utøver må sykle/gå opp igjen til neste startsted innen et 
romslig tidsrom. Det er kun konkurranse-etappene som teller med tanke på plassering i rittet.  
 
CKN har inngått et samarbeid med en gjeng hyggelige folk (jeg kan ikke skrive gærninger siden 
dette er en årsmelding)  som kaller seg Hakadal Enduro. Stian T. Eilifsen i Hakadal Enduro tok 
kontakt med oss og la frem planene sine.  
 
For å gjøre en lang historie kort, vil CKN, Hakadal Enduro og Varingskollen skisenter arrangere 
Hakadal Enduro i september 2017. Stian starter opp en endurogren av CK Nittedal.  
 
Dette er store muligheter for oss, fordi enduromiljøet aldri har hatt noen tilhørighet i 
tradisjonelle sykkelklubber. CKN er den eneste sykkelklubben som satser på dette. Til neste 
sesong vil vi engasjere en teknikktrener som skal fungere som trener både for enduro og MTB.  
 
Vi starter med reduserte medlemssatser som en prøveordning for den nye endurogrenen. Så 
langt vi vet er det ingen andre klubber som tilbyr et opplegg for enduro i Stor-Oslo. Stian vil få 
møterett i styret i år, da han stiller til valg som gruppeleder for enduro.  
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Nye spinningsykler 

Vi sto overfor et valg om å videreføre leie av lokaler på Hauger. Vi tegnet kontrakt for tre år. De 
spinningsyklene vi hadde var svært slitte. Vi la ut en melding på Facebook-siden vår og ba folk 
hente seg en sykkel hvis de ville. Ingen kom. For å slippe kostnaden for bortkjøring, la vi dem ut 
på Finn.no. Da ble de hentet. Rune Rikoll skaffet oss to år gamle sykler til en svært god pris. En 
fjerdedel av nypris. Disse syklene er forventet å holde ut leieperioden på tre år, så vi har gode 
spinningsykler de nærmeste årene.  
 
Bingo 
CKN er nå godkjent av lotteritilsynet, og vi har en avtale med den nystartede bingoen i de gamle 
Peppes Pizza-lokalene ved Mosenteret. Dette er en avtale som ikke krever noe særlig aktivitet 
fra oss, men kan gi oss opp til 30.000 i ekstra inntekter per år. Dette avhenger av hvor godt 
bingoen går. Vi har ikke budsjettert med inntekter, men forventer at det blir noe.  
 
Økonomi 
Økonomien er god. Vi har brukt omtrent som budsjettert.  
 
En spesiell takk til: 

● Våre sponsorer.  
● Alle dere foreldre som er med på å forme denne sykkelklubben. Uten dere har vi lite å 

tilby utøverne.  
● Alle dere som har brukt timer, biler, maskiner, traktorer, materiell, og annet for ubetalt 

dugnad.  Uten å nevne noen spesielt, vil jeg spesielt nevne Bottel, Frank, Wilskog, Tore, 
Per Rune Larsson for den dugnadsjobben de har lagt ned gjennom mange år. 

● Kristin som nå går ut av styret. Takk for dine to år som sekretær.  
 
 
Styret 2016 
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Årsmelding fra kasserer 
 
Medlemsoversikt 

Klubben benytter nå KlubbAdmin til registering av medlemmer og systemet oppfyller idrettens 

krav til medlemsregistrering. Systemet er koblet opp mot MinIdrett som hver og en kan 

benytte. Her kan man melde seg inn eller ut av klubben samt holde personlige opplysninger 

oppdatert. Medlemskort kan man også hente på MinIdrett. Appen heter Mi eller Min idrett. 

 

I KlubbAdmin ligger det også fakturamodul for fakturering av medlemskontingent og 

aktivitetsavgift. Systemet er i 2016 benyttet til fakturering av kontingenter og aktivitetsavgift og 

distribuert per e-post (brev til de som ikke har e-post).  

 

Medlemstallet er ganske stabilt, men det har vært en liten nedgang. Årsaken er nok at ved 

gjentatte purringer på manglende betaling av kontingent så melder man fra om at man ikke 

ønsker å være medlem.  

 

I april hadde vi ca. 190 medlemmer også tar det seg opp mot slutten av året. Under viser vi 

utviklingen mellom 2015 i parentes og 2016. 

  

Her er medlemsoversikt pr. 31.12.16. 

MEDLEMSOVERSIKT 2016 (2015)   
Alder Kvinner Menn 
0-5 år   
6-12 år   7 (11) stk   15 (19) stk 
13-19 år 11 (12) stk   24 (24) stk 
20-25 år   2  (4)  stk     8 (10) stk 
26 + 29 (24) stk 110 (115) stk 
   
Totalt 206 (219) 49 (51) stk 157 (168) stk 

 

Regnskap 

Klubben er godt fornøyd med regnskapssystemet Visma eAccounting, som vi bruker. Systemet 

er et nettbasert verktøy til fakturering og føring av regnskap. Alle data ligger lagret hos 

leverandøren, videre sikres lett tilgang hvor enn du måtte være.  

 

Systemet er integrert med DNB sin bankløsning og vil fra 2017 ha integrasjon mot 
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betalingsløsningen i KlubbAdmin, noe som gir nye fordeler. Alle banktransaksjoner legger seg 

automatisk inn i regnskapssystemet og man trenger bare å kontere bevegelsen. Systemet har 

også en egen fakturamodul som benyttes i fakturering av samarbeidspartnere og medlemmer 

hva gjelder sponsormidler, egenandeler etc. Systemet har funksjoner for enkel purring, 

fakturering per e-post, eiendelsoversikt, samt øvrige funksjoner som et godt regnskapssystem 

skal ha. 

 

Økonomisk situasjon 

Klubbens økonomi er stabil og 2016 gir et lite overskudd på 10.097 kroner. På inntektssiden kan 

det nevnes at våre to klubbritt (Sport 1 Mila og Kalas Mila) ga en samlet en inntekt på 115.000 

kroner noe som er 25.000 mer enn budsjettert, det ble også noen inntekter på Kalas Cup, men 

ikke så mye dette året.  

 

Det må også nevnes at inntekter på aktivitetsavgift nå har doblet seg etter at vi tok i bruk 

KlubbAdmin og fakturamodul i den. Derimot faller inntekten fra 

samarbeidspartnere/sponsoravtaler. 

 

På utgiftssiden er det nå trenerkostnader med ca. 80.000 kroner som er klubbens høyeste 

utgiftspost, videre er kostnadene stabile for spinninglokalet på med 65.000 kroner, noe som 

snart kan forsvares ved økte inntekter på aktivitetsavgift.  

 

Det meste går ut igjen til sportslige aktiviteter som startkontingenter på ritt (kr 48.000), 

kostnader i forbindelse med overnatting/deltagelse (kr 9000), Rekrutteringstiltak (kr 34.400). 

 

Klubben har også investert i 22 spinningsykler som var pent brukt. Kostnaden på kr 82.500 

kroner er bokført i sin helhet uten avskrivninger. Ritthenger og gjenværende verdi av 

utlånsykler er også avskrevet med resterende verdi og utgjør 19.000 kroner. 

 

Klubben har hatt en stabil gruppe med sponsorer som gir viktige inntekter. Noen av 

sponsoravtalene gir også gode medlemsrabatter.  

 
Kasserer Morten Kristiansen 
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Årsmelding fra MTB, aldersbestemte 

Gruppa har hatt ca. 30 registrerte medlemmer med fødselsår fra 1998-2007.  
Vi har hatt en snittdeltakelse på mellom 10-20 ryttere på hver trening fordelt på henholdsvis 
8-13-gruppa og de over 13 år. Hovedtyngden er 8-13 år. Jenter og gutter har i år trent sammen i 
to grupper for å få trenerkabalen til å gå opp. 
 
Sesongen startet med den årlige turen til Slettestrand i Danmark første halvdel av påsken, hvor 
det også var mulighet for familier til å delta. 
 
Denne sesongen lyktes vi å få på plass terrenglandslagsutøver Eskil Evensen-Lie som 
hovedtrener for aldersbestemte. Eskil har trent den eldste gruppa 13 år + en dag i uken, noe 
som har gitt mye motivasjon til utøverne og bidratt til utforsking av nye løyper.  
 
Gruppa hadde også opplegget klart for de under 13 år med egen yngre-inspirator, men 
dessverre ble ikke dette opplegget helt som tenkt. Takket være Magnus Gustavsson som har 
stilt opp på stort sett alle treninger, med hjelp av Dagfinn Matre og Jon Thingvold og andre 
hjelpende foreldre som hjelpetrenere, har vi lyktes å ha et opplegg to ganger i uka for de over 
og under 13 år. 
 
Gruppene har kjørt varierte treninger med stisykling og lek. Treninger har blitt kjørt på tirsdager 
og torsdager, i området rundt Sørli skole, Lahaugmoen og Varingskollen. 
 
Det har videre vært satset på ritt som Kalascup. I august arrangerte klubben det 5. rittet i 
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Kalascup, noe som nok var en av de mest krevende løypene i en serie av sju ritt i årets Kalascup. 
Rittet, som ble arrangert i alpinanlegget Varingskollen, ble meget vellykket og utfordrende. 
 
Gruppa deltok også i NM Terrengsykkel 2016 i rundbane i Svelvik med resultater innenfor topp 
10.  
 
I Ungdomsbirken fikk Sara Kristine Ulvang K12, Emilie Frosting Taug K13 og Silje Marie Ulvang 
K16 fine plasseringer innenfor topp 10.  
 
Gruppa deltok også i klubbmesterskapet i terreng i slutten av sesongen som i år ble kjørt i 
samme løype som Kalascup i Varingskollen. 
 
En flott sykkelsesong ble avsluttet med klubbkveld for alle medlemmer på  
NIL-huset med foredrag av Jeanette Persson som vant NM i terrengmaraton 2016. Årets 
innsatspokaler ble tildelt Sara Kristine Ulvang og Martin Andersen. 
 
Utfordringen for kommende sesong blir trenersituasjonen med trenere som kan heve og 
utfordre de eldste og yngste da nivåforskjellen er forholdsvis stor i gruppa. En oppdeling er 
nødvendig for at alle skal kunne oppleve det å mestre.  
 
Vi gleder oss allerede til våren og en ny, utfordrende sykkelsesong i 2017. 
 
Gruppeleder MTB Tor R. Moltzau 
 

Årsmelding fra landevei, aldersbestemte 
En aktiv og fin sesong for landeveisgruppa er nå over og vi kan se tilbake på mange gode 

opplevelser og minner.  

Det har vært en sesong preget av høy aktivitet, mange ritt og mange gode prestasjoner. 

Landeveisgruppa består av en gjeng jenter og gutter i alderen 10 til 16 år. Denne sesongen har 

det vært rundt 2-4 jenter og 3-4 gutter som har vært med, noen mer trofaste enn andre.  

Sesongen 2016 startet med trening rett etter påske på mandager og torsdager. Stor takk til 

trenerteamet som  også denne sesongen har stått på. Teamet har bestått av hovedtrener 

Emma Skjerstad med Morten og Claus på slep ☺ 

Emma har vært en stor motivasjonskilde for de få utøverne som er igjen, og har gitt dem 

effektive og morsomme treninger som har løftet utøverne mange hakk opp. 

Vi startet rittsesongen med Landeveiscup region øst som hadde sitt første ritt på Harestua. 
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Landeveiscupen besto av åtte ritt som ble avholdt gjennom sesongen. Våre utøvere bidro med 

flott innsats og fin-fine plasseringer. 

Helgen 5.-7. august ble det avholdt ungdomsleker og ungdomsmesterskap for aldersbestemte 

klasser i Levanger. CK Nittedal stilte med seks utøvere. Sara Ulvang i klasse 12 år i 

ungdomslekene og Emilie Taug og Line Kristiansen i klasse jenter 13 år, Ståle Nilsen i klasse 

gutter 14 år, Hedda Kristiansen i klasse jenter 15 år og Silje Ulvang i klasse jenter 16 år.  

Øvelsene var en tempoetappe og en fellesstart. Løypene var krevende, kuperte og harde. I de 

eldste klassene var bl.a. konkurransetiden under fellesstarten over to timer og det er lenge i en 

svært kupert løype som ble kjørt opptil tre runder. 

Utøverne var fornøyde med egne prestasjoner 

og det ble medaljer og pallplasseringer på flere 

av deltakerne disse dagene 

Når det gjelder klubbmesterskapene våre var 

det også stor innsats av de få deltakerne som 

stilte, håper flere kan se nytteverdien av disse 

rittene og stille neste år ☺ 

Vi var også representert i U6 Sverige med noen 

av våre beste ryttere, hvor vi fikk flere fine 

plasseringer. 

Rekrutteringen var i år også laber, så vi bør ha 

fokus på dette neste sesong!  

En stor takk til ryttere, trenere og foreldre for 

en fantastisk sesong.  Vi sees i 2017! 

Gruppeleder landevei, Frank Taug 

Årsmelding fra damegruppa 
CK Nittedals Damegruppe har utviklet seg til å bli en ren spinning-gruppe. Alt i alt har ca. 25 

damer vært innom i løpet av 2016 med en «fast kjerne» på åtte stykker som kommer hver 

gang. Treningen var en gang i uken fra slutten av november og frem til påsken. Vi er 

takknemmelige, glade og stolte for at vi er en del av CK Nittedal.  

 

Gruppeleder Annica Lindén Øygard 
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Årsmelding fra veterangruppa 
For 2016-sesongen ble det satt et tøft mål med 430 

kilometer lange Jotunheimen Rundt. Vi var 18 

påmeldte - 17 fullførte. 

Vi har hatt spinning på Hauger en gang i uken hvor 

vi har vært mellom 6-13 stykker på trening. Mange 

var ivrige på ski og utesykling. 

Det ble Mallorca-samling på mange fra 7-10 dager 

rundt påsketider. Vi startet med tre utetreninger fra 

april med vekt på intervaller tirsdager og torsdager 

mens søndager ble det langturer (3t +). Dette ble 

gjennomført frem til Jotunheimen Rundt (JR). Vi var 

mellom 15-23 på treningene. 

Rittsesongen startet med Enebakk Rundt. Deretter kom Nordmarka Rundt, Randsfjorden Rundt 

og Tyrifjorden Rundt (og Rundt). Rittene ble gjennomført med så mange som mulig samlet til 

mål (god lagånd). Mange var med på USK-karusellen i tillegg.  

Det har også kommet flere kvinner til gruppen. Noe som er veldig positivt. Fortsett det gode 

arbeidet damer, dere er beintøffe Frøydis, Tove Irene, Hege og Heidi. 

JR var en tøff tur for alle. Det ble tider på mellom 14.46.12 og 19.41.43. I Sogndal ble det en 

liten samling på en sliten gjeng som spiste og drakk minimalt før sengen kalte :-) 

Høstsesongen ble ikke organisert som på forsesongen men flere var med på ritt både på 

landevei og terreng. Sesongen ble avsluttet med Birken på terreng, og på landevei sluttet 

sesongen med Femsjøen Rundt 2. helgen i september hvor det ble dobbeltseier til CK Nittedal. 

Veteranene startet oppkjøringen til 2017 med to spinningøkter + 1 søndagsøkt på sykkelen for 

og være rustet til målet som er satt, Trondheim-Oslo. Meget godt oppmøte på treninger. 

Takk til Eivind Olsen for treningsopplegget og takk til dere alle i veterangruppa for den positive 

holdningen og humøret dere bidrar med. Det gjør det mer morsomt enn slitsomt å være deres 

trener og kaptein :) 

Jeg gleder meg til 2017-sesongen med dere.  

Gruppeleder veteraner landevei, Rune Rikoll 
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Årsmelding fra rittleder 
Da er sesongen 2016 over og jeg sitter igjen med mange flotte minner fra arrangementene 

våre. Det som får dette til å funke er alle dere som stiller opp i klubbens farger og, ifølge 

sjefskommissær fra NCF, «oser av selvtillit» og «vet hva dere skal gjøre» på våre viktige 

dugnader hvert år, tusen takk! 

 

Sport1 mila, 10.mai 

Ny sponsor og nytt navn på mila. Bra tilbakemeldinger fra forbundet igjen. Vi har litt flere med i 

år enn i fjor, medvirkende årsak er nok Landeveiscup Region Øst for aldersbestemte. Godt 

gjennomført! 202 ryttere i mål.  

 

Klubbmesterskap Landevei Tempo, 10. mai 

Vi inkluderte den i Sport1 Mila for å spare litt rittdager, det kom ikke noen flere for det, 

mangler en del av de voksne. (Mange er på dugnad) Vi ønsker selvfølgelig flere ryttere til start 

neste år, her har vi fortsatt en jobb å gjøre. 

 

Kalas Rekordmila 11.august 

Vi hadde et bra ritt igjen og erfaringsmessig er det litt færre deltagere på sensommeren, men 

bra deltagelse i år og tett opptil rekordfart. Meget bra tilbakemeldinger fra både ryttere og 

forbund. 167 ryttere i mål. 

 

Klubbmesterskap Landevei Fellesstart, 6. september 

Dette ble kjørt fra Hakadal stasjon med ulike rundealternativer for de ulike aldersklassene. Her 

hadde vi proft opplegg som vanlig med målbrakke og masterbil i front av startfeltet. Dette ble 

arrangert i hui og hast med initiativ fra Trond Smestad, veldig bra! Det er liten oppslutning på 

alle våre klubbmesterskap, så her må det gjøres noen tiltak for å få mer engasjement rundt 

disse. Frukt og drikke til alle deltagere. 

 

Klubbmesterskap MTB, 8. september 

Det ble arrangert klubbmesterskap i Varingskollen. Der stilte det mange spente til start i vår nye 

arena på denne ettermiddagen i september. Vi har i 2016 oppgradert og fornyet mye av 

«riggen» rundt rittene våre og det så mye mer proft ut i år. Det ble også kommentert at det 

føltes mer sikkert når gjerder etc. ble brukt. 

 

Takker så mye igjen for 2016 og med et ønske om et godt og enda bedre samarbeid i 2017. Ta 

sikkerheten på alvor og sykle klokt! 

Rittleder Tore Øygard 
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Årsmelding fra Rittleder Kalas Cup 2016 

I Februar 2016 fikk klubben en henvendelse fra Oslo Terrengsykkelcup som står bak Kalas Cup 
(tidligere UB Cup og Nissan Cup). Dette var en mulighet vi bare måtte gripe når den endelig 
kom. For en del år siden var nemlig dette et punkt i klubbens sportslige plan og punktet er nå 
oppfylt. 
 
Med rittdato 24. august var det bare å starte arbeidet. Varingskollen AS stilte opp og ga 
tillatelse til å sykle i anlegget, videre ble samarbeid med Hakadal IL Langrenn etablert, berørte 
parter kontaktet og avklaringer med grunneier Nittedal Kommune gjort. 
 
Varingskollen har mange stier, men skal man sykle runder og få flyt måtte noe gjøres. Bottel 
Skøyen tok ansvaret som løypesjef og etter flere befaringer ble løypene sikkert tegnet inn og 
ryddearbeidet kunne starte. En gjeng av klubbens voksne stisyklister stilte opp og la ned en 
betydelig innsats. Med godt humør, arbeidslyst og utstyr har de flittig stilt opp og lagt ned rundt 
250 – 300 dugnadstimer. Stor takk til gjengen som gjorde det mulig å arrangere Kalas Cup. 
 
Dette er første gang klubben skal arrangere et så stort terrengritt så en fersk organisasjon trår 
til. Forberedelser dagen i forkant var viktig for at vi skulle lykkes og det er gøy å være rittleder 
når mange tar eierskap til oppgavene de har fått og løser dem på en utmerket måte. På selve 
rittdagen stilte rundt 30 ivrige klubbmedlemmer til dugnad og bidro til et vellykket 
arrangement. Så en riktig stor takk til alle. 
 
Tilbakemeldingene fra kommisærer, Oslo Terrengsykkelcup var positive og vi bestod ildprøven. 
Det betyr at klubben nå er fullverdig medlem av Oslo Terrengsykkelcup og nye ritt står for tur. 
Så da er det bare å glede seg til 16. august 2017. Da er vi i gang igjen. 
 
Tusen takk alle sammen! 
 
Rittleder Morten Kristiansen 
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Takk til CK Nittedals sponsorer: 
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RESULTATREGNSKAP FOR 2016
Cykleklubben Nittedal

Org. Nr. 992382716

Gjelder periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Tidligere konto Note

Driftsinntekter

3100 Payback klær -22 316kr             -12 000kr              -11 085kr                  

3120 Egenandel Slettestrand og L-O -kr                     -28 950kr                  

3123 Samarbeidsavtaler -83 560kr             -85 000kr              -100 000kr               

3400 Norsk Tipping -11 798kr             -13 000kr              -9 571kr                    

3440 Offentlige tilskudd -43 283kr             -35 000kr              -38 311kr                  

3441 Rammetilskudd (NCF, NIF) -22 601kr             -30 000kr              -31 124kr                  

3900 Andre driftsrelaterte inntekter -3 868kr               -5 000kr                -8 531kr                    31,32,36, 399

3920 Medlemskontingenter -64 290kr             -64 000kr              -63 970kr                  

3930 Aktivitetsavgifter -57 450kr             -40 000kr              -29 400kr                  

3945 Stevneinntekter, Ritt -132 572kr           -90 000kr              -105 063kr               

3948 Lotterier, bingo etc. -6 432kr               1

-448 170kr           -374 000kr           -426 005kr               

Driftskostnader

4390 Beholdningsendring, vidersalg -kr                     -kr                     19 121kr                   40

5000 Godtgjørelse trenere og instruktører 61 239kr              130 000kr             54 394kr                   50

5401 Forskuddstrekk skatt 18 253kr              -kr                     -kr                         

6010 Av- og nedskrivninger av Anleggsmidler 19 000kr              -kr                     7 490kr                     2

6300 Leie, kostnader lokaler 63 868kr              65 000kr               65 036kr                   63, 662

6580 Idrettsutstyr 82 500kr              -kr                     -kr                         3

6810 Datakostnad 8 058kr                 8 000kr                 8 641kr                     67

6820 Trykksaker -kr                     -kr                     1 625kr                     

6890 Annen kontorkostnad 1 300kr                 -kr                     135kr                         68

6940 Porto og Postboksleie 1 050kr                 3 000kr                 3 704kr                     69

7395 Øreavrunding -kr                     0kr                         0kr                             

7410 Kontigenter NCF, NIF 6 500kr                 5 500kr                 5 500kr                     74

7415 Kontigent Ritt og Arrangementer 48 089kr              60 000kr               53 544kr                   511

7416 Deltagelse ritt Terreng 6 000kr                 15 000kr               13 753kr                   515

7417 Deltagelse ritt Landevei 3 290kr                 20 500kr               43 736kr                   512,513,514

7430 Gaver og Blomster 3 845kr                 1 500kr                 1 450kr                     77

7500 Forsikringspremier 9 098kr                 6 000kr                 2 660kr                     75

7701 Utdanning og Kurs 650kr                    4 000kr                 -kr                         53

7702 Treningsleir 6 300kr                 -kr                     49 133kr                   541

7703 Rekrutteringstiltak, sosiale tiltak 34 436kr              10 000kr               5 196kr                     543,544 4

7704 Klubbmøter og Arrangementer 3 035kr                 5 000kr                 4 017kr                     546

7705 Egne stevner 55 678kr              40 000kr               88 070kr                   52

7706 Dugnadsbidrag Bingo 3 859kr                 1

7770 Bank og kortgebyrer 5 675kr                 5 000kr                 3 411kr                     

441 723kr            378 500kr             430 615kr                 

Driftsresultat -6 447kr               4 500kr                 4 610kr                     

8040 Renteintekter -3 600kr               -4 500kr                -5 093kr                    

8056 Påminnelsesavgift -50kr                     

81 Finanskosntander

Ordinært resultat -10 097kr             kr                      0 -482kr                       

Årsresultat -10 097kr             kr                      0 -482kr                       



Balanserapport

Cykleklubben Nittedal

992382716

Gjelder periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

Ved periodens start Endring Ved periodens slutt

EIENDELER

Anleggsmidler

  1200 Sykler 9 000kr                       -9 000kr             0

  1249 Tidtakerhenger 10 000kr                     -10 000kr           0

19 000kr                     -19 000kr           0

Omløpsmidler

  1500 Kundefordringer 5 000kr                       -5 000kr             0

  1900 Kontanter 0 0 0

  1920 Foreningskonto 1594 08 42287 100 223kr                   -72 072kr           28 151kr                         

  1922 Sparekonto 1602 58 28171 355 766kr                   -335 471kr         20 295kr                         

  1923 Depositumkonto 1201 60 51053 12 621kr                     95kr                    12 716kr                         

  1924 SB1 Plasseringskonto -kr                           403 161kr          403 161kr                       

473 610kr                   -9 288kr             464 323kr                       

SUM EIENDELER 492 610kr                   -28 288kr           464 323kr                       

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Egenkapital (innskutt og opptjent)

  2050 Annen egenkapital -454 225kr                 -10 097kr           -464 323kr                      

Udisponert resultat

Udisponert resultat 0 0 0

Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -454 225kr                 -10 097kr           -464 323kr                      

Gjeld

Kortsiktig gjeld

  2400 Leverandørgjeld -38 385kr                    38 385kr            0

Sum gjeld -38 385kr                    38 385kr            0

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -492 610kr                 28 288kr            -464 323kr                      

Avvik 0 0 0



BUDSJETT FOR 2017
Cykleklubben Nittedal

Org. Nr. 992382716

Gjelder periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

Budsjett 2017 Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015

Tidligere 

konto

Driftsinntekter

3100 Payback klær 11 000kr                   22 316kr             12 000kr              -11 085kr                 

3120 Egenandel Slettestrand og L-O -kr                    -28 950kr                 

3123 Samarbeidsavtaler 75 000kr                   83 560kr             85 000kr              -100 000kr              

3400 Norsk Tipping 11 000kr                   11 798kr             13 000kr              -9 571kr                   

3440 Offentlige tilskudd 32 000kr                   43 283kr             35 000kr              -38 311kr                 

3441 Rammetilskudd (NCF, NIF) 22 000kr                   22 601kr             30 000kr              -31 124kr                 

3900 Andre driftsrelaterte inntekter 4 000kr                     3 868kr                5 000kr                -8 531kr                   31,32,36, 399

3920 Medlemskontingenter 64 000kr                   64 290kr             64 000kr              -63 970kr                 

3930 Aktivitetsavgifter 55 000kr                   57 450kr             40 000kr              -29 400kr                 

3945 Stevneinntekter, Ritt 130 000kr                 132 572kr           90 000kr              -105 063kr              

3948 Lotterier, bingo etc. 6 432kr                

404 000kr                 448 170kr           374 000kr            -426 005kr              

Driftskostnader

4390 Beholdningsendring, vidersalg -kr                    -kr                    19 121kr                  40

5000 Godtgjørelse trenere og instruktører -75 000kr                  -61 239kr            -130 000kr           54 394kr                  50

5401 Forskuddstrekk skatt -20 000kr                  -18 253kr            -kr                    -kr                        

6010 Av- og nedskrivninger av Anleggsmidler -19 000kr            -kr                    7 490kr                    

6300 Leie, kostnader lokaler -65 000kr                  -63 868kr            -65 000kr             65 036kr                  63, 662

6580 Idrettsutstyr -82 500kr            -kr                    -kr                        

6810 Datakostnad -8 500kr                    -8 058kr              -8 000kr               8 641kr                    67

6820 Trykksaker -kr                    -kr                    1 625kr                    

6890 Annen kontorkostnad -2 000kr                    -1 300kr              -kr                    135kr                       68

6940 Porto og Postboksleie -1 100kr                    -1 050kr              -3 000kr               3 704kr                    69

7395 Øreavrunding 0kr                       0kr                        0kr                            

7410 Kontigenter NCF, NIF -7 000kr                    -6 500kr              -5 500kr               5 500kr                    74

7415 Kontigent Ritt og Arrangementer -60 000kr                  -48 089kr            -60 000kr             53 544kr                  511

7416 Deltagelse ritt Terreng -20 000kr                  -6 000kr              -15 000kr             13 753kr                  515

7417 Deltagelse ritt Landevei -30 000kr                  -3 290kr              -20 500kr             43 736kr                  512,513,514

7430 Gaver og Blomster -2 000kr                    -3 845kr              -1 500kr               1 450kr                    77

7500 Forsikringspremier -4 500kr                    -9 098kr              -6 000kr               2 660kr                    75

7701 Utdanning og Kurs -4 000kr                    -650kr                  -4 000kr               -kr                        53

7702 Treningsleir -20 000kr                  -6 300kr              -kr                    49 133kr                  541

7703 Rekrutteringstiltak, sosiale tiltak -40 000kr                  -34 436kr            -10 000kr             5 196kr                    543,544

7704 Klubbmøter og Arrangementer -3 000kr                    -3 035kr              -5 000kr               4 017kr                    546

7705 Egne stevner -40 000kr                  -55 678kr            -40 000kr             88 070kr                  52

7706 Dugnadsbidrag Bingo -3 859kr              

7770 Bank og kortgebyrer -5 500kr                    -5 675kr              -5 000kr               3 411kr                    

-407 600kr                -441 723kr          -378 500kr           430 615kr                

Driftsresultat -3 600kr                    6 447kr                -4 500kr               4 610kr                    

8040 Renteintekter 3 600kr                     3 600kr                4 500kr                -5 093kr                   

8056 Påminnelsesavgift 50kr                     

81 Finanskosntander

Ordinært resultat Kr.                         0 10 097kr             -kr                    -482kr                      

Årsresultat Kr.                         0 10 097kr             -kr                    -482kr                      


