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Styrets sammensetning for 2022  
 

På ordinært årsmøte 9 mars 2022 ble følgende styre valgt:  
 
Styreleder: Ikke valgt  
Sportslig leder junior og senior, og nestleder: Heidi Tangen  
Sportslig leder barn og ungdom: Marie West Simonsen  
Økonomiansvarlig: Stine Houge Bastiansen  
Stevneleder: Ikke valgt  
Leder Foreldreutvalg: Hege Rimestad  
Utøverens representant: Daniel Nikolai Pedersen  
Vararepresentant: Mathias Hove Johansen  
Revisor: Ketil Helgevold og Dag Øxnevad  
  
På Fortsettende årsmøte 7 april 2022 ble styreleder valgt.  
Styreleder: Leif Madsen Bærheim  
  



Oppsummering 2022  
  
2022 starter med gradvis reduksjon av Covid-restriksjoner og når våren kom kunne vi endelig 
gjennomføre treninger og stevner uten restriksjoner. Gleden av å endelig kunne samles uten 
å tenke gruppestørrelser, avstand og nedspriting av utstyr har vært stor.   
Vi har fått arrangere Siddisløpet/Den Gule Banken-løpet sammen med vår nye hovedsponsor 
Den Gule Banken, i tillegg til Skjalg-stafetten, Mosvannsløpet, Jærcup og Nissestevne.  
Vi har fortsatt med åpne treningsgrupper, for å gi et godt treningstilbud til de som måtte 
ønske. Samtidig har rekruttering av trenere og frivillige vært utfordrende, en trend som 
dessverre er tydelig i store deler av idretten i Norge. For å opprettholde og videreutvikle et 
godt treningstilbud til våre medlemmer i BU, valgte styret sommeren 2022 å innføre lønnede 
trenere fra våre juniorutøvere for BU-gruppene våre. Dette har blitt positivt mottatt av 
foreldre og barn i BU, i tillegg til at det gir en positiv utvikling for våre juniorutøvere som 
bidrar som trenere.    
  
Vi har hatt dugnader på vår og høst, som har gitt kjærkomne inntekter for klubben. Vi takker 
alle som har bidratt og vil oppfordre enda flere til å bli med på dugnader og 
frivillighetsarbeid fremover. All idrett i Norge er tuftet på frivillighet, det vil si at hver enkelt 
av deres innsats er merkbar og gir tydeligere resultater for klubben. Godt jobba alle sammen 
og stå på videre!  
  
I sommer var det EM i friidrett i München. IL Skjalg-utøverne Elisabeth Slettum, Mathias 
Hove Johansen og Zerei Mezngi deltok. For første gang i IL Skjalg sin historie tok en Skjalg-
utøver medalje i et europamesterskap med Zerei Mezngi sitt fantastiske løp på 10 000m. Vi 
må tilbake til Bjørn Pulsen sitt OL-sølv i London ´48 for å finne tilsvarende resultat! Elisabeth 
Slettum tok seg til semifinale og Mathis Hove Johansen var skarve 5 hundredeler fra en plass 
i semifinalen! Fantastisk innsats som vi er stolte av og som har gitt masse inspirasjon og 
pågangsmot til våre yngre utøvere.   
  
Klubbens økonomi er stabil, men vi må presentere et svakt underskudd i år. Vi har fått noe 
høyere utgifter enn budsjettert, spesielt knyttet til reise og overnatting, samtidig som vi også 
har vært gode å spare penger der vi har mulighet. Sunn økonomisk drift må alltid ligge til 
grunn for de valg som tas og budsjettet for 2023 er basert på dette prinsippet.   
  
Det er blitt jobbet godt og målrettet på sponsorsiden og vi har fått en god tilstrømning av 
nye sponsorer, i tillegg til videreføring av eksisterende sponsorer. Vi er utrolig stolte av å ha 
fått en hovedsponsoravtale med Den Gule Banken, dette vil gi oss god økonomisk drahjelp 
de neste årene og gi muligheter for enda større profilering av Siddisløpet, Den Gule Banken-
løpet.   
  
Medlemstallet for klubben har sunket en del i år, en trend en også ser i andre 
friidrettsklubber. Klubben må i 2023 jobbe målrettet med dette, snu trenden og jobbe mot 
en økning i medlemsmassen.   
  
Vi vil i 2023 få flere nye styremedlemmer, hele tre posisjoner i styret skal nå tas videre av 
nye frivillige og i tillegg skal vi i 2023 ha en egen stevneansvarlig. Vi er ekstremt takknemlige 



for innsatsen avtroppende styremedlemmer har lagt ned i klubben og vi ser frem til godt 
arbeid i nytt styre i 2023.  
  



Profilering   
 

Profilering av klubben er viktig, både for å markere klubben utad og for å tiltrekke oss nye 
utøvere. Og ikke minst i forhold til sponsorer og muligens nye sponsorer.   
   
Vi har i 2023 fått profilering i Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis, Sandnesposten, Kondis 
og flere andre medier. Gode resultater fra utøvere i norgestoppen hjelper til med å gi 
klubben spalteplass og oppslag. Klubben fikk veldig god omtale i forbindelse med klubbens 
første medalje i EM.   
Det samme gjør arrangementene våre og tiltak for å favne bredden, og det er viktig å jobbe 
aktiv med dette videre.   
    
Sponsorarbeid og andre inntektsbringende tiltak   
Dette arbeidet er i hovedsak utført av klubbens Daglig leder.   
   
Daglig leder ønsker flere velkommen til å ta del i markedsføringsarbeidet da samlede verdier 
(kroner, varer og tjenester) utgjør en høy andel av IL Skjalgs inntekter og bidrar til reduserte 
kostnader.   
   
   
Klubbsponsorer for 2022  
Trimtex   
Løplabbet   
Helgø Meny   
Hognestad Trafikkskole   
   
Samarbeidspartnere Siddisløpet – Den Gule Banken løpet  
Den Gule Banken, Sandnes Sparebank   
Løplabbet   
Stangeland Maskin AS   
Helgømeny   
Logtec   
PS Selskapsutleie   
Sverdrup Steel   
   
Samarbeidspartnere Mosvannsløpet   
Stangeland  
Mosvangen Camping   
Løplabbet   
Helgø Meny   
   
   
 
 
 



Samarbeidspartnere Sommerskolen   
Norges Friidrettsforbund   
   
Arenareklame på Stavanger Stadion   
NOR Klinikken   
Bambusa   
Hognestad Trafikkskole    
Helgø Meny   
Løplabbet   
Stangeland Maskin AS   
Pizzabakeren  
   
Det jobbes med å få flere klubbsponsorer og arena sponsorer til Stavanger Stadion.    
   
Andre sponsorer og støtte    
Lyse Spirer   
OBOS Jubel   
Norges Friidrettsforbund   
Sparebankstiftelsen SR-Bank   
Det Gule Gavefondet, Sandnes Sparebank   
Stavanger Kommune   
Kommunedelsutvalgene – Eiganes og Våland  
Sparebank Vest  
Ikea nabofond  
  

  
 

  



Medlemsmassen  
  

Etter noen år med kraftig vekst fram til 2020 har antallet medlemmer gått ned med 121 
medlemmer i 2022 til 393 ved utgangen av året, noe som utgjør en reduksjon på 24%. Aktiv 
bruk av Spond og annen oppføling av medlemsmassen har økt kvaliteten på medlemsarkivet 
ytterligere I 2022, og noe av reduksjonen i medlemsmassen kan skyldes dette.  
De yngste ugjør en stor del av medlemsmassen (175 stk), og det er også her antallet er gått 
ned mest med 94 stk (35%). Her er det størst frafall hos jentene (56 stk) vs guttene (38 
stk).  Nedgangen I antall medlemmer I gruppen 13-19 er mindre (7%), men her har vi en 
forskyvning mellom gutter og jenter, der det ved utgangen av året var 13 flere jenter enn 
året før. Antall medlemmer 20-25 er ganske stabilt, med netto nedgang på 5 hvorav kvinner 
har en nedgang på 6. Medlemmer over 26 år er i hovedsak trenere, men veterangruppen 
utgjør også en stor gruppe særlig herrene. Her er det en nedgang antall medlemmer med 14 
stk, noe som I hovedsak skyldes færre trenere. Her bemerkes at klubben høsten 2023 
begynte å benytte junior-trenere for å supplere foreldre i trenerrollen.   

  Kvinner  Menn  Totalt  

0-5  0  0  0  

fra 6 - 12  65  110  175  

fra 13 - 19  49  50  99  

fra 20 - 25  4  12  16  

26+  40  63  103  

   158  235  393  

  
Målet for 2023 må være å snu den negative utviklingen, både I barnegruppene og for de 
eldre. Særlig det å få bygg opp igjen antallet jenter vil være I fokus, samt å ha fokus på å 
beholde medlemmer når de går over fra barnegrupper til junior/senior. Det kan også nevnes 
at det er startet opp en trimgruppe på nyåret 2023 som vil øke antall medlemmer over 26 
år.  
  



Økonomi  
  

Underskuddet for 2022 er på kr 26 931, driftsunderskuddet er på kr 33 310. Driftsresultatet 

er på kr 77 690 bedre enn budsjett og kr 156 534 under fjoråret. Bokført egenkapital etter 

årets resultat er på kr. 2.431 972.  

Regnskapet for 2022 viser driftsinntekter på kr. 3 294 459, som er kr 54 541under budsjettet, 

men kr 297 521 mer enn i 2021.   

Sponsorinntektene var budsjettert til kroner 454 000. Klubben (v/daglig leder) har gjort en 

solid innsats og endte på kroner 702 056 i sponsorinntekter. Det er kroner 283 811 mer 

enn  fjor. Salgsdugnaden i år havnet på kroner 408 054, noe som var kroner 141 946 under 

budsjett og kr 123 561 mindre enn året før. Dette til tross for at det ble avholdt to dugnader. 

Medlemsinntektene har holdt seg stabilt på tross av redusert medlemsantall, noe som i 

hovedsak skyldes omlegging av praksis for fakturering til trenerbarn.  

Inntektene fra arrangementene er på vei oppover etter pandemien, og økte med kr 95 473 

vs 2021. Vi er imidlertid fremdeles ikke tilbake til nivået i 2019, noe som reflekteres i at en 

var kr 219 824 under budsjett. Kostnadene I 2022 inneholder kjøp av medaljer som kan 

brukes senere år samt kjøp av målbue/telt som er dekket av sponsormidler.   

Driftskostnadene var på kr 3,327,769, kr 132,231 under budsjett men kr 454,055 over 

fjoråret.  Aktiviteten er nå tilbake til før Corona, noe som dermed øker kostnadene. I tillegg 

kommer avvikling av både EM og VM med deltakere fra Skjalg. Nye private sponsoravtaler 

for utøvere reflekteres I økte kostnader, men inntekten føres som sponsorinntekt.  

  

Selv om antall medlemmer er redusert i 2022 har klubben over tid økt aktivitet med mange 

nye medlemmer og høyt nivå på junior/senior, men har samtidig utfordringer på 

inntektssiden pga krevende tider mhht nye sponsorkontrakter. Det er gjort en god jobb på 

sponsorsiden i 2022, inkluderte det å få ny hovedsponsor for klubben, men jobben med å 

skaffe nye sponsorer må videreføres i 2023. Det bør legges ned ressurser i å øke 

oppslutningen om arrangementene og holde kostnadene under kontroll slik at tilskuddet fra 

disse øker. Samtidig må det jobbes med best mulige løsninger for å holde de sportslige 

kostnadene under kontroll mens en opprettholder et godt sportslig tilbud.  

Skjalg har i dag en økonomisk soliditet med en egenkapital på kr. 2.431 972. Klubben har ved 

utgangen av 2021 kr 922,041 på kapitalkonto som kan brukes som likviditetsmessig buffer.   

  

  

  



Sportslig aktivitet junior, senior og veteran  
 

Nok en friidrettssesong er over og i 15+ gruppene har vi både stor bredde og utøvere på høyt 
nasjonalt og internasjonalt nivå. Skjalg sin visjon er at vi skal tilby friidrettsaktivitet for aktive 
i alle aldre og ambisjonsnivå. Klubben tilrettelegger for så vel bredde som 
toppidrettsprestasjoner, og jobber for at den enkelte skal utvikle seg best mulig både 
idrettslig og menneskelig.  
Dette året har vi virkelig bevist at vi har utøvere på internasjonalt nivå. Elisabeth Slettum 
deltok i VM i USA, hvor hun løp både 200m og på det norske stafettlaget på 4x400m.  
Hele tre utøvere fra Skjalg deltok i EM i Munchen. Elisabeth nådde semifinalen på 400m 
hekk. Mathias Hove Johansen løp 200m hvor han ble nr 4 i sitt forsøksheat, og var svært nær 
å nå en semifinale. Zerei Mezngi tok en overraskende sølvmedalje på 10 000m. Han 
forbedret persen med 11 sek og løp inn til 27.46.94. Han sprengte feltet med to runder igjen, 
og det så lenge ut til å holde til mål.  
Zerei Kbrom Mezngi løp sin aller første maraton i Valencia i desember. Han løp godt under 
VM-kravet for 2023 og tiden 2.07.10 er den nest beste en nordmann har gjort noen gang. 
Tiden er også den 17. beste en europeer noen gang har gjort. Han klarte med dette også OL 
kravet for 2024.  
To av våre yngre utøvere deltok også i internasjonale mesterskap. Marin Stray Gautadottir 
deltok i U20-VM på 400 m hekk. Hun satte pers både i forsøket og semifinalen etter et svært 
trøblet trenings år. Line Al-Saiddi deltok i U18-EM hvor hun kvalifiserte seg til finale på 400 m 
som den absolutt yngste deltakeren. Det ble en sterk 5. plass 54.53.  
Skjalg tok til sammen 4 gull, 4 sølv og 2 bronsemedaljer under hoved mesterskapet i Stjørdal 
og NM innendørs i Ulsteinvik.   
  
Det er i 2022-sesongen satt en rekke nye klubbrekorder og kretsrekorder for senior, junior 
og i årsklassene 15-18 år. Vi endte på en 6. plass i Lagseriens 1. divisjon for kvinner med 22 
063 poeng. Herrene som rykket opp til 1. divisjon i fjor endte på en 8. plass med 
poengsummen 22.975  
  
Vi har god trenerkapasitet i alle gruppene. Målet er å tilrettelegge for utfordringer tilpasset 
den enkeltes ferdigheter og ambisjonsnivå. Vi skal tilby de beste friidrettstreningene i 
regionen.  Når det gjelder det sosiale, så tilrettelegger klubben for at alle har treninger flere 
ganger i uken, organiserer slik at mange drar på stevner sammen. Det var en rekordstor 
gjeng, hele 22 utøvere, som reiste til UM. Det er blitt arrangert klubbkveld med faglig 
innhold, julebord for utøverne og sosiale kvelder i de ulike gruppene.   
Det er viktig med kompetanseheving blant trenerne, og vi hadde 6 trenere som deltok på 
trenerseminaret i Oslo.   
  
Rapport fra de ulike gruppene  
Mellom- og langdistanse jenter og gutter  
Det har vært en sesong med fremgang og svært gode resultater blant de eldre mellom-
/langdistanse løperne i klubben.   
Både Erik og Nikolai har levert sterke løp både i terrenget og på banen. Nikolai kom seg for 
første gang under 15.00 på 5000m under jr.nm, mens Erik fortsetter den fine fremgangen på 
samme distanse og perset til 14.18! Erik tok også en fin 8.plass I NM innendørs, en 11. plass 



under Hoved NM, i tillegg til å vinne 1500m i UM innendørs (U23 klassen) samt en fin 3 plass 
på 800m i samme mesterskap. Under hans høst opphold i USA (Augustana University) løp 
han flere sterke terrengløp og bidro sterkt til hans skole plasserte seg høyt opp i NCAA div 2 
under Nationals Cross Country i Seattle i høst.  
Sara Busic fortsetter også sin fine fremgang med å sette ny personlig rekord på 4.19 og ble 
med dette nr 7 i årets Hoved NM på distansen. Hun viste også at hun begynner å få en bra 
kapasitet med et sterkt debutløp på 3000m og 3 plass under Gøteborg GP med tiden 
9.24.30. Sara løp også 3 distanser under årets jr.nm som resulterte i to medaljer og en 4 
plass i U23 klassen.   
  
Årets største opptur for treningsgruppa er definitivt Zerei sin 10 000m under EM i Munchen 
som resulterte i en sølvmedalje og ny personlig rekord på distansen (27.46)  
Han fortsatte sin fine fremgang med et sterkt halvmaratonløp i København, hvor han nesten 
gikk under 60min med tiden 60.01 som også var ny personlig rekord. I starten av desember 
debuterte Zerei på maraton i Valencia med tiden 2.07.10 som er en svært sterk maratontid i 
hans første løp på distansen. Med denne tiden tok han både kravet til VM i Budapest 2023 i 
tillegg til OL kravet for Paris 2024!   
  
Mellom- og langdistansegruppen jenter og gutter  
Gruppen består av rundt 13 aktive medlemmer. I aldersgruppen 15/16 er det i denne 
gruppen 5 stk som hevder seg meget bra, derav 2 stk som har oppnådd NM seniorkravene 
på 1500m, 1 har oppnådd kravet til 3000m og 1 har oppnådd kravet til 800m. På NM 
terrengløp i Bergen i oktober ble det 1 sølv (Oda), 1 bronse (Astrid) og en 6. plass (Inger) til 
våre løpere som var med.   
Under NM terrengløp kort løype tok Lillian Hatløy sølv i j17 og i j15 ble det bronse til Mathea 
Lægran. Flere av utøverne deltok også i UM som gikk i Trondhjem- her ble det to gull Til 
Astrid Berntsen i j 15 på 1500m hinder og 800m. Ane B. Andreassen tok gull på 2000m 
kappgang .  
Det ble i fjor satt mange gode personlige rekorder bl.a løp Oda Gjerstad 1500m på 4.36.69 
og 3000m på 10.01.64. Astrid fikk 2.12.10 på 800m og 4.41.79 på 1500. Det blir spennende å 
følge disse unge lovende utøverne videre.   
Trenerbytte på høsten. Ny hovedtrener Vigdis B. Holst, hjelpetrenere Tor Eiane og Jan Erik 
Christiansen.  
 
Veterangruppene  
Ansvarlig for gruppene er Johanne Karlsen og Leif Midthassel.  
Kvinnene har to faste treninger i uken med langtur og intervall. I tillegg møtes gruppen for 
langtur i helgene. Størrelsen på gruppen har variert fra 5-10 på treningene.  
  
Herrene har treninger 7 ganger i uken fordelt mellom langtur, intervall og styrketrening.   
Herre veteranene har organisert seg i en lukket facebook gruppe hvor nye medlemmer tas 
vel imot.  
Veteranene har deltatt på ulike stevner og konkurranser.  
Ambisjoner for gruppen settes på årsmøte i desember hvert år hvor også inneværende års 
resultat blir oppsummert.  
Ambisjoner for herregruppen settes på årsmøte i desember hvert år hvor også inneværende 
års resultat blir oppsummert. For 2022 var ambisjoner og resultat som følger;  



Deltagelser i tre internasjonale stevner  
Fasit: 4 løp (København, Magdeburg, Helsingborg, Maspalomas)  
Deltakelse i 10 ulike løp nasjonalt  
Fasit: 6 løp   
Blant de to beste i Holmenkollstafetten  
Fasit: stryk  
I fjorårets Siddisløp presterte gruppe medlemmene meget bra;  
Bjørn Ingvar Kydland vant 40-klassen  
Einar vant 50-klassen  
Tor Albert nr 2 i samme klasse  
Thor Ole vant 55-klassen   
Atle Nordbotten vant 60-klassen   
Tormod vant 65-klassen  
Norske mesterskap  
3 av Skjalgs veteraner deltok i norske mesterskap i 2022. I NM innendørs ble det bronse til 
Jon Gunnar Benestad på 1500m i klassen 60-65 år. I NM terrengløp løp Dag Gundersen inn til 
sølv i klassen 55-60 år og Atle Nordbotten tok bronse i klassen 60-65 år.  
  
Athletix-gruppen  
Dette er et treningstilbud til ungdom som ønsker å trene og ikke konkurrere. Fokus er 
morsom og allsidig trening med fokus på det sosiale.  
Vi møtes ved idrettshallen mandager og løper ute ofte etterfulgt av trappespenst og Stadion 
på torsdag med løping etterfulgt at styrketrening. Vi trener på alt fra intervall til bakkeløp til 
spenst og rolig jogg. I sommervær blir også andre øvelser prøvd som kulestøt, lengde og 
startblokk. Mirjam Malam overtok treneransvaret for denne gruppen etter Daniel Pedersen 
på høsten.  
  
  
Hopp, kast og mangekamp  
Treningsgruppen Hopp Kast og Mangekamp ble etablert høsten 2019 og teller for tiden 
rundt 25 utøvere i alderen 15-19 år; omtrent like mange jenter som gutter og har godt 
sosialt samhold. Gruppa ha 5 trenere og tilbyr trening i de fleste friidrettsøvelsene (sprint, 
hopp, hekk og kast) flere dager i uka og utøverne har anledning til å prioritere eventuelle 
favorittøvelser. Det legges ukentlig ut felles treningsprogram som etter avtale med trener 
tilpasses den enkeltes nivå og ambisjoner.  
Gruppas hovedtrener er Terje Bredahl.  
  
Gruppa samarbeider godt med de andre treningsgruppene i Skjalg og deltar på felles 
treninger, stafettlag, turer og sosiale samlinger. I 2022 ble det arrangert felles 
overnattingstur til Mai-lekene i Haugesund og Verdsungdomspelen (VU) i Gøteborg, Sverige. 
Gruppa deltar også på kretsens fellestreninger i kast og arrangerte i sesongen flere mindre 
stevner i samarbeid med nærliggende klubber.  
  
Et tilnærmet koronafritt år ga oss mulighet til å trene mye teknikk inne om vinteren og legge 
et solid grunnlagt for gode prestasjoner i sesongen: I KM hentet gruppa solide 21 gull, 16 
sølv og 2 bronse. Gruppa stod ellers for hele 8 aldersrekorder fordelt på slegge, 400mh hekk, 
kule, diskos og 1000m stafett og 1 bestenotering (slegge). Med 8 kvalifiserte utøvere til UM 



(sprint, hekk, hopp og kast) var vi største gruppa i Skjalg og hentet hjem 1 gull (stafett), 1 
bronse (spyd), flere 4 plasser og alle utøverne ble minst topp 10 i sine favorittøvelser. Med 
god tilførsel av flere ivrige utøvere fra BU avdelingen er mulighetene store for at enda flere 
fra gruppa vil kvalifisere seg til UM i 2023.  
  
  
  
Sprint – hekk  
Treningsgruppen består av 20 utøvere i alderen 15 – 35 år, kvinner og menn med ulik 
etnisitet og treningsbakgrunn. Victor Øvregaard er trener. Gruppen driver med kortsprint, 
langsprint, korthekk og langhekk, og nivået spenner fra krets- til internasjonalt nivå. En viktig 
målsetning er å skape en tydelig treningskultur og en felles forståelse for godt 
mestringsklima og inspirerende treningsmiljø.  
Det er fellestrening alle hverdager som foregår i Idrettshallen, Sandneshallen og 
Hetlandshallen vintertid, og Stadion sommerstid. Treningsfasilitetene er ok, men langt fra 
optimale, særlig vanskelig er det på sprintstripen i Idrettshallen hvor vi har alt for lite plass. I 
påsken var mange på to – tre ukers treningsleir på Tenerife.  
15-åringene Oda Aksdal Hansen og Philip Kauffmann fra sprint rekrutt har trente hekk med 
junior/senior. Elisabeth Slettum har base i Oslo der hun trener med Karsten Warholm og 
Amalie Iuel, og i hele sin voksne karriere har Leif Olav Alnes vært trener. Her har de et 
helprofesjonelt opplegg, men som samtidig innebærer at Elisabeth ofrer egen 
arbeidskarriere.   
Nasjonale mesterskap. Utøverne har tatt gull i alle banestafetter de har deltatt i. Det ble gull 
for kvinnene på 1000 m stafett både i NM, NM junior og UM, og gull også på 4 x 100 m for 
menn.  
NM innendørs ga gull til Elisabeth Slettum og Mathias Hove Johansen på 200 m. Mathias tok 
også bronse på 60 m. Tonje Nedberg vant sølv i lengde u/t og var i finalen på 100 m hekk.   
I NM senior ble det sølv på 200 m og bronse på 100 m til Mathias Hove Johansen. Elisabeth 
Slettum vant sølv på 200 m. Line Al-Saiddi tok 4. plass på 400 m og Marin Stray Gautadottir 
løp inn til 5. plass på 400 m hekk.  
Skjalg vant en overlegen seier på 4 x 100 m under NM stafetter. På laget løp Erik Steinsland, 
Simen Bogunovic Larsen, Mathias Hove Johansen og Mike Lubsen. Line Al-Saiddi deltok på 
gull-laget på 4 x 600 m i UM.  
I junior-NM ble det gull til Line Al-Saiddi på 400 m og på 1000 m stafett. På laget løp Oda 
Aksdal Hansen, Sara Al-Saiddi, Line Al-Saiddi og Marin Stray Gautadottir. I tillegg ble det 
bronse og ny pers til Sarah på 400 m hekk. Oda tok 4. plass med ny pers på 100 m hekk, og 
Line fikk samme plassering på 200 m. Alle disse jentene er unge og har mange år igjen som 
junior.  
I UM vant Line Al-Saiddi både 100 m og 200 m, mens Oda Aksdal Hansen løp inn til gull på 80 
m hekk. Philip Kauffmann vant bronse på 300 m hekk og det ble 6. plass på korthekken. Sara 
Al-Saiddi klarte 4. plass på 300 m hekk.  
Internasjonale mesterskap. Elisabeth Slettum løp både 200 m og på det norske laget på 4 x 
400 m i VM i USA. Under EM i München deltok Elisabeth i tre øvelser, 200 m, 400 m hekk og 
4 x 400 m stafett. Best gikk det på 400 m hekk hvor hun nådde semifinale der hun løp inn til 
56.61, noe som var 11 hundredeler bedre enn tiden i forsøket. Mathias Hove Johansen løp 
200 m i dette mesterskapet hvor han ble nummer 4 i sitt forsøksheat, og var svært nær å nå 
en semifinale.  



Marin Stray Gautadottir deltok i U20-VM på 400 m hekk. Hun satte pers både i forsøket og 
semifinalen etter et svært trøblet treningsår. Line Al-Saiddi deltok i U18-EM hvor hun 
kvalifiserte seg til finale på 400 m som den absolutt yngste deltakeren. Det ble en sterk 5. 
plass 54.53.  
Rekorder. Elisabeth Slettum har satt norsk rekord på 200 m innendørs med 23.30. Videre 
kretsrekord på 150 m, 200 m, 300 m, 400 m, 400 m hekk og 1000 m stafett hvor hun løp 3. 
etappe på laget som var nær ved å sette norsk rekord. De andre tre som var med å sette 
kretsrekord var Anna Bogunovic Larsen, Line Al-Saiddi og Marin Stray Gautadottir.  
Line Al-Saiddi har satt kretsrekord for senior på 600 m og kretsrekord på 200 m og 400 m i 
16-årsklassen, og klubbrekord på 100 m. Marin Stray Gautadottir har satt klubbrekord i U20 
på 300 m hekk og på 400 m hekk i U23. Oda Aksdal Hansen har satt klubb- og kretsrekord på 
60 m hekk innendørs, og utendørs på 80 m hekk, 100 m hekk og 200 m hekk utendørs. Philip 
Kauffmann har satt klubb- og kretsrekord på 100 m hekk og klubbrekord på 300 m hekk.  
  
Sprint rekrutt  
Hovedtrener er May Karin Mannes  
Sesongen 2022 har 15 utøvere (født I 2006 og 2007) trent I gruppen sprint rekrutt. Gruppen 
har trent 5 ganger per uke, stort sett på stadion, men også I Sandneshallen I vinterehalvåret. 
Utøvere fra gruppen har deltatt på kretstreningene som arrangeres hver fredag I 
Sandneshallen I vinterhalvåret.  
Sesongens store mål var Ungdomsmesterskapet I Trondheim i midten av august. 5 utøvere 
fra sprint rekrutt hadde greidd kvalifiseringskravet og 4 stykker deltok på stevnet. Det ble en 
stor opptur bade sosialt og sportslig. Det ble 1 gull, 1 sølv og en bronse medalje individuelt 
(Oda Asdal Hansen vant 80m hekk og ble nummer 3 på 100m I J15 klassen, mens Phillip 
Kauffmann ble nummer 2 på 300m hekk). Oda forbedret også sin egen kretsrekord på 80 m 
hekk med tiden 11,62. Det ble også flere finaleløp og nye perser på gruppens deltakere. Og 
ikke minst, gull på 1000m stafett I J15/16 klassen hvor Oda løp andre etappen (200m) og 
Guro tredje etappen (300m). Guttene med Phillip på andre etappe og Thor på tredje ble 
nummer fire på stafetten.  
Ellers reiste 8 utøvere fra gruppen sammen med andre utøvere fra Skjalg 15+ til Göteborg 
for a delta på VU spelen i Juni. Igjen en vellykket tur bade sportslig men ikke minst sosialt. 
Overnatting på ungdomsherberge var en ny erfaring for de fleste og vi fikk tid til bade 
Liseberg og shopping I mellom slagene på banen.  
  
Treningsgrupper og trenere                                                        

Sprint og hekk   Victor Øvregaard   
  

Mellom- og langdistanse jenter  Atle Nordbotten   
Gerd Lise Nordbotten  
Vigdis Holst, Tor Eiane og Jan Erik Christensen fra 
okt -22  

Sprint rekrutt  May Karin Mannes  

Athletix  Daniel Nikolai Pedersen  
Mirjam Malam fra okt-22  

Hopp, kast og 
mangekamp                               

Terje Bredahl  
Kristian Rønneberg  
Raymond Wikre  



Monica Stoltenberg  
Jarand Indrelid  
Francis Cevalier  

Mellom- og langdistanse kvinner og menn  Asle Rønning Tjelta  

  
Sportslig utvalg  
Utvalget har hatt som oppgave å legge rammer for å følge opp klubbens sportslige aktivitet. 
Sportslig utvalg har hatt ansvar for å utforme og legge til rette for at IL Skjalg kan tilby 
strukturerte trenings- og konkurransetilbud til utøvere i alle aldersgrupper. Utvalget har 
ivaretatt nødvendig samordning og koordinering på tvers av treningsgrupper og trenere.  

• Maiken Sørum Sim  
• Simen B. Larsen  
• Heidi Tangen (leder)  
• Jan Erik Christensen  
  

  
Medaljer i mesterskap i 2022  

  
  

Gull  Sølv  Bronse  Utøvere  

Hoved-NM  2  3   1  12  

          

Jr NM U20 og 
U23  

2   3  2  8  

UM  7  1  2  22  

NM innendørs  2  1  1   5  

UM innendørs  
NM veteran 
innendørs  

2  3  1  
1  

4  
1  

NM terrengløp 
kort løype  
U20  
  
Veteran  
  

    
  

1  
  
  

1  

  
  

1  
  
  

1  

  
1  

                        6  
  

  
2  

NM terrengløp 
lang løype  
U20  

    
  

1  

  
  
                        1  

  
  

4  

NM 
halvmaraton  

  
  

    
  

                                                             
  

NM stafett  
U20  
  

1  
1  

    4  
  

4  

Sum  17  14  11                       73                                                    

  
  



  
Hovedmesterskapet  
  
Gull: Zerei Mezngi  
Gull: 1000m stafett damer: Anna B. Larsen, Marin Stray Gautadottir, Line Al Saiddi og 
Elisabeth Slettum  
Sølv: Mathias Hove Johansen 200m  
Sølv: Zerei Mezngi 5000m  
Sølv: Elisabeth Slettum 200m  
Bronse: Mathias Hove Johansen 100m  
  
  
NM innendørs:   
Gull: Mathias Hove Johansen 200m  
Gull: Elisabeth Slettum 200m  
Sølv: Tonje Nedberg lengde u.t  
Bronse: Mathias Hove Johansen 60m  
  
Skjalg-jenta   
Oda Asdal Hansen 15 år 4813 poeng (1123+911+623+1108+1048):  

• 80m hekk               11.62  
• Lengde  4.94m  
• Kule 3kg               7.12  
• 200m hekk 28.83   
• 60 m  7.97   

  
Skjalg-gutten  
Philip Kauffmann 15 år   4574 poeng (1087+894+520+1060+1013)  

• 300mh  41.09  
• Lengde  5.62  
• Kule 4kg  9.77  
• 100 m                   11.87  
• 300m               37.60  
  

  
• Årets utøver: Zerei Mezngi, sølv i EM i Munchen på 10 000m  

  
  
  
  
  



Sportslig aktivitet barn og ungdom 
  

1./2.klasse (2016/ 2015)  
Antall treningsdager: 1  
Treningssted: Stavanger Idrettshall og Stavanger Stadion  
Antall utøvere: 24 medlemmer i Spond. 10-15 utøvere som kommer hver trening.  
Antall trenere: 4  
Treningsøktene består av lek, moro, samarbeid og grunnleggende øvelser med friidretts 
forberedende øvelser. Trenere ønsker å inspirere barna og har som mål at alle skal føle 
mestring. På treningene skal barna bruke hele kroppen og sitte igjen med en følelse av at det 
er gøy å drive med friidrett.  
  
3.klasse (2014)  
Antall treningsdager: 1  
Treningssted: Stavanger Idrettshall og Stavanger Stadion  
Antall utøvere: 24 medlemmer i Spond. 10-15 utøvere som kommer hver trening.  
Antall trenere: 4  
Fokus på koordinasjon, spenst, hurtighet og motivasjon for trening. Det er også fokus på lek 
og spesielt leke med andre barn som potensielt kan utvikles til vennskap. Friidrettsøvelser 
blir kombinert med lek.  
  
4.klasse (2013)  
Antall treningsdager: 2  
Treningssted: Stavanger stadion og Stavanger idrettshall  
Antall utøvere: 40 i Spond. Ca 20 stk som kommer på trening ukentlig.  
Antall trenere: 6  
Treningene er lek/lyst betont og varierende. Øvelsene har som mål å øke barnas spenst, 
hurtighet, utholdenhet, koordinasjon, og styrke gjennom å lære/introdusere/inspirere dem 
og få de til å mestre ulike øvelser, sammen og hver for seg, til nytte for all framtidig og 
allsidig idrettslig aktivitet. Med en spesiell fokus på  friidretts forberedende øvelser.  
  
5.klasse (2012)  
Antall treningsdager: 2  
Treningssted: Stavanger Stadion og Stavanger Idrettshall.  
Antall utøvere: 26 stk i Spond. Ca 15 stk som deltar ukentlig.  
Antall trenere: 6 stk  
Fokus på mestring av ulike øvelser gjennom drills, konkurranser og lek, samt innføring i de 
ulike øvelser innenfor hopp, kast og løp. Økt deltakelse på stevner er også en prioritering.   
6.klasse (2011)  
Antall treningsdager: 2  
Antall utøvere: 62 medlemmer i Spond. Ca 25 stk som deltar på trening ukentlig.   
Antall trenere: 3 stk  
Treningssted: Stavanger Idrettshall og Stavanger Stadion  
  
Fokus på å forbedre tekniske ferdigheter innenfor de forskjellige friidrettsgrenene, samt øke 
kondisjon og teknikk innenfor løping. Gruppen blir delt inn i 2-3 mindre grupper på trening, 



hvor de bytter på å gjøre 2-3 forskjellige friidrettsøvelser. For eksempel så kan en trening 
innebære starttrening, kulestøt og lengde.   
  
7.klasse (2010)  
Antall treningsdager: 2  
Treningssted: Stavanger Idrettshall og Stavanger Stadion  
Antall utøvere: 27 i Spond gruppen. Ca. 10 stk som kommer ukentlig.  
Antall trenere: 2  
Fokus på å bli sterkere i kroppen i form av styrketrening med egen kroppsvekt. Den siste 
tiden har det vært mye fokus på løping og sprint. Spenst er også en stor del av styrke-delen 
på trening. Løpeøktene varierer mellom intervaller og bakkeløp. Om våren/sommeren får de 
trene kule, blokker, hekk og lengdehopp.   
  
8.klasse (2009)  
Antall treningsdager: 3  
Treningssted: Stavanger Stadion, Sandnes Idrettshall og Mosvannet  
Antall utøvere: 46 stk i Spond, men ca 25 stk som er på trening hver uke. Ca 15 stk som 
konkurrerer aktivt.   
Antall trenere: 8 stk.  
Mer konkurransefokusert trening. De trener tredje hver uke lett, medium og hardt. 
Mandager er hovedfokus kondisjon og langdistaneløping. Tirsdag er teknisk. Torsdag er 
sprinttrening og hurtighet/ motbakkeløp.   
  



Arrangement   
 

Skjalg-stafetten – den 50. utgave ble arrangert torsdag 21 april   
Det var god trøkk på påmeldingen, og 33 lag med unge, lovende friidrettsungdommer og 
barn løp om kapp i varmende kveldsol denne torsdag kvelden. Rundt den lille arenaen ved 
Mosvannet, yrte det av stafettløpere, trenere, arrangører og publikum i to hektiske timer. 
Skjalg-stafetten har sin sjarme som et lavterskelarrangement, der den intime arenaen for 
utenforstående kan fremstå som kaotisk og uoversiktlig, men som nettopp derfor skaper en 
fornøyelig stemning.  
Endelig kunne vi arrangere stafett uten restriksjoner, noe vi arrangører setter stor pris på.  
Det ble musikk på anlegget og dette året satte vi opp en liten kiosk, kaffe og kake gikk unna 
fort.  
  
Siddisløpet – Den Gule banken løpet ble arrangert lørdag 30 april  
Siddisløpet med ny hovedsponsor og nytt navn!   
Den Gule Banken, Sandnes Sparebank inngikk avtale om å både bli hovedsponsor og kjøpe 
løpsnavnet til det tradisjonsrike løpet.  
Det var en løpsfest i nydelig vær med mye publikum både i målområdet og rundt løypen, slik 
det alltid pleier å være i Siddisløpet - Den Gule Banken løpet. Endelig er vi tilbake til 
normalen etter to kjipe år. Mange av deltagerne uttrykte stor glede over endelig å få løpt 
sammen i store felt igjen, og uten å nøle kunne gi og få klemmer av konkurrenter og 
publikum etter løpet.   
463 løpere fullførte det 8.1 km lange, tradisjonsrike Siddisløpet-Den Gule Banken løpet i 
strålende vårsol i Stavanger. I tillegg løp 250 unge og lovende om kapp i barneløpet 
Siddisspretten. Barneløpet ble utsolgt, neste år må bestille enda flere startnummer.  
Totalt 771 stk påmeldte  
  
Mosvannsløpet – ble arrangert onsdag 14 september  
Mosvannsløpet ble arrangert i typisk Stavanger høstvær med regnvær på slutten av løpet, 
men det påvirket ikke løperne eller den store massen av publikum, start og målområdet var 
tilbake som før covid med masse publikum som heiet løperne i mål.  
299 løp rundt damen og 144 barn løp barneløpet. Totalt 343 stk påmeldte.  
En liten oppgang fra 2021, vi håper covid fri 2023 kan økte påmeldingen på løpet.  
Vi sier oss likevel fornøyd, det viktigste var å få i stand et løp for våre medlemmer og 
løpeglade mennesker i regionen.   
IL Skjalg takker deltagere og uunnværlige funksjonærer for å være med å stelle i stand festlig 
og spennende arrangementer.  
   
Sommerskolen   
I år var vi heldige og fikk muligheten til å arrangere sommerskolen på Stavanger Stadion i 
uke 26 og 32 uten korona restriksjoner. Sommerskolen er ett populært tilbud, men vi hadde i 
år utfordringer med å få fylt opp plassene på grunn av ettervirkningene av korona. Allikevel 
er det veldig gøy å se så mange av våre yngre medlemmer deltar på sommerskolen, noen 
begge ukene. Nathalie Ommundsen Johnsen og Daniel Pedersen ble igjen ansatt som 
ansvarlige for sommerskolen, hvor de gjorde endringer på fjorårets oppsett som fungerte 
bra for både barna og trenene.  
I utgangspunktet ble det ansatt ca. 9 trenere per uke, men på grunn av lav påmelding var vi 



dessverre nødt til å redusere antallet ned til ca. 5 trenere per uke. Trenerne får i motsetning 
til mange andre sommerskoler timebetalt, som gjør lønningen mer rettferdig og godt betalt, 
og vi sørger for at alle trenerne jobber ca. like mange timer. De jobbet i år i teams på 2-3 
med en hovedgruppe som besto av mellom 15-30 barn fra de samme 
årskullene. Sommerskolen er en god sommerjobb for Skjalg sine utøvere og gir dem 
jobberfaring som kan noteres ned på CV-en. Her har de også muligheter til å få referanser og 
en attest som kan legge ved når de senere skal søke på andre jobber. De gjennomgår også et 
lærerikt instruktørkurs i forkant som de kan bruke som et verktøy på både sommerskolen og 
i andre jobbsammenhenger.  
Begge sommerskoleukene var fylt med mange ulike friidrettsøvelser hvor lek og moro sto 
i fokus, og barnas aktiviteter var basert på lek-trening som var tilpasset deres 
aldersgruppe og ferdighets nivå. I tillegg gikk vi tur til mosevannet og avsluttet 
sommerskolen med et stevne der de fikk prøve seg på 6 ulike øvelser (2 kast, 2 hopp og 2 
løp). Vi satt i år påmeldingsgrensen til 2x90 deltakere, men endte opp med 31 deltakere i 
uke 26 og 49 deltakere i uke 32.  
  
Før vi begynte planleggingen av sommerskolen ønsket vi i år å ha et fokus på overskudd. Selv 
med lav deltakelse i forhold til tidligere år gikk vi mer i overskudd enn det vi tidligere har 
gjort. Dette gjorde vi ved å ha barnepass både på morgen og kvelden, avslutte 
sommerskolen 1t tidligere enn i fjor og ha åpen kiosken under stevnedagen. Vi var også så 
heldige at vi i år var en av fem klubber som fikk muligheten delta i et pilotprosjekt i regi av 
friidrettsforbundet. Via prosjektet mottok vi et gavekort fra Coop Extra på 5000kr, 
utstyrsstipend fra IDK på 7000kr og en bonus på 500kr per trener som fullførte kurset 
«Landslagets Friidrettskole instruktørkurs 2022». Alt dette førte til at vi i år hadde et 
overskudd på over 74 000kr, noe vi ser oss svært fornøyde med.  
  
Bane stevner  
COOP Jærcup ble arrangert i mai og mini Jærcup i september, begge disse stevnene er i 
samarbeid med Hinna Fridrett.  
Det er avholdt to stevner for sprint og ett hekkestevne utendørs, samt ett stevne i lengde u/t 
innendørs, alle med svært liten deltakelse. Den planlagte hinderfestivalen ble avlyst.  
  
Dommere  
Skjalg har på papiret 52 kretsdommere, 4 forbundsdommere og 4 kretsstartere, men bare en 
liten del av disse er aktive. Det er laber interesse for å ta obligatorisk repetisjonskurs og lav 
interesse for å utdanne seg til dommere.   
  
.   
  
  



Foreldreinnsats i barne- og ungdomsgruppen   
  

Foreldreutvalget har ikke hatt så mange arrangementer som ønsket i 2022 og satser på 
forbedring i 2023.  
Flere av klassene har hatt sosialt i løpet av året, som foreldrekontakt i samarbeid med trener 
har stelt i stand. Både i form av felles kveldsmat og pizzakvelder med quiz.   
Kiosken har vært åpen under alle Skjalg stevner i løpet av året, da har foreldre bidratt med 
kaker og stått i kiosken.  
Det ble holdt dugnad med salg av gaveesker med kluter og mange foreldre og utøvere stilte 
opp og hentet gaveesker under treningene. Noen av eskene kom også i retur. Resultatet og 
inntekten ble ikke like bra som ønsket.   
Vi trenger flere foreldrekontakter i Skjalg. Noen klasser har ingen, som dere ser under.  
Vi mistet også noen foreldrekontakter i løpet av 2022 på grunn av utøvere som sluttet og 
disse må erstattes. Leder foreldrekontakt jobber med å få på plass minst en foreldrekontakt 
per klasse.  
Foreldregruppa består foreløpig av:  
Leder: Hege Rimestad  
1 klasse: Mangler  
2 klasse: Mangler  
3 klasse: Mangler  
4 klasse: Espen Otterlei  
5 klasse: Grete Ystheim Undseth  
6 klasse: Cecilie Larsen, Trude Haugsgjerd (må erstattes)  
7 klasse:  Bent Rugsveen (må erstattes)  
8 klasse: Hege Rimestad  
Målsetting for 2023 er å fortsette med å øke kommunikasjonen og samarbeidet mellom 
trenere og foreldrekontakter.   
Målet er å arrangere noe sosialt for hver gruppe to ganger i løpet av året, der 
foreldrekontaktene tar kontakt med trenerne og avtaler.   
 Tusen takk til utøvere og foreldre som stiller opp på frivillig innsats, uten dere er det ikke 
mulig å drive Skjalg.  
  
 
 
  



Utsiktene fremover  
Selv om vi er ute av koronarestriksjoner, opplever vi som mange andre klubber og 
organisasjoner i Norge en «Covid hangover». Det går liksom litt tråere med både påmelding 
til løp og stevner, frivillighet og treningsoppmøte. Et av de viktigste fokusområdene for IL 
Skjalg i 2023 blir å bryte opp i dette og få flest mulig opp av sofaen og ut på Stadion eller 
rundt Mosik´en. Vi har startet en egen treningsgruppe som trener hver torsdag, hvor 
frivillige foreldre og andre medlemmer kan delta. Dette har vært kjempepopulært fra første 
trening og vi håper dette kan bidra til å gi et løft i treningsglede hos våre medlemmer som 
gjerne primært er medlemmer i klubben fordi de bidrar for sine barn.   
  
I 2023 skal vi gjennom en klubutviklingsprosess sammen med Norges Friidrettsforbund. 
Dette arbeidet starter opp i April og vil pågå i ca 5-6 måneder. Vi har stor tro på at dette 
arbeidet vil gi klare resultater i form av positiv utvikling for klubben.   
Prosessen, som skal inkludere alle våre medlemmer som måtte ønske det, vil i stor grad 
være retningsgivende for hvor klubben skal fokusere fremover.   
  
Som klubb skal vi i 2023 bli enda bedre til å dele vår kompetanse internt i klubben, ved å 
åpne klubbhuset mer, ha sosiale og faglige samlinger og kommunisere bedre.   
Vi skal fortsatt være en åpen klubb som tar imot de som vil prøve, så vi vil ikke innføre 
venteliste på grupper, men heller fokusere på å bemanne opp.   
  
Vi er utrolig takknemlige for alle som bidrar i klubben. Selv om vi heldigvis har mange ivrige 
frivillige som bidrar, er det fremdeles en utfordring å fylle de posisjonene som må besettes 
for å ha en velfungerende klubb. Klubben trenger flere frivillige i alle deler av driften og det 
må jobbes mer målrettet på å øke frivillighetsgraden. Vi vil jobbe målrettet med dette, med 
god hjelp fra NFIF til å gi oss råd på veien.   
  
  
  



Vedlegg 
  



Organisasjonsplan 2023 
 

Styreleder: Leif Madsen Bærheim    

Nestleder: May Karin Mannes         

Sportslig leder junior/senior: May Karin Mannes  

Sportslig leder barn/unge:   

Sportslig utvalg 15+:  Sportslig leder junior/senior. Medlemmer valgt av leder.  

Sportslig utvalg barn og unge: Sportslig leder barn/unge, representant fra ulike 

treningsgrupper valgt av sportslig leder, foreldreansvarlig, daglig leder.  

Stevneutvalg: Blir valgt av Stevneleder  

Økonomiansvarlig:   

Leder Siddisløpet: Daglig leder.        

Leder Mosvannsløpet: Daglig leder.    

Markedsutvalg: Daglig leder, styreleder, 1 – 2 valgte medlemmer.  

Foreldreutvalg: Leder foreldreutvalg       

Ansvarlig medlemsregister: Elisabet Thuestad.  

IT-ansvarlig: Svend Vihovde.   

Statistikkansvarlig: Terje Øglend Bredahl.  

Daglig leder: Marie Kloster.  

Dugnadsansvarlig: Styreleder, foreldreansvarlig, Daglig leder  

Materialansvarlig: Oppgaven ivaretas av stevneutvalget.  

Kioskansvarlig: Inger Helen Gundersen  

Kontrollutvalget: Dag Øxnevad + ?  

  



Regnskap 2022 

 Regnskap 

Resultatregnskap Regnskap 2022 Regnskap 2021 

   

Sponsorinntekter -702 056 -418 245 

Medlemskontingent -733 619 -767 637 

Tilskudd (Offentlig og fra NIF) -680 911 -838 542 

Arrangementsinntekter -535 176 -439 703 

Egenandel reiser/treningsleir -4 200 -41 497 

Dugnadsinntekter -408 054 -284 493 

Andre inntekter  -230 443 -206 821 

Sum inntekter -3 294 459 -2 996 938 

   

Dugnadskostnader 180 871 110 400 

Diverse utgifter egne stevner 441 008 401 030 

Sporstlige kostnader 1 566 039 1 225 507 

Lønn, feriepenger og arb.g avgift adm 762 392 784 957 

Drift klubbhus/innredning 29 201 24 909 

Utstyr og medisinsk, drakter, diverse 65 347 59 502 

Andre driftskostnader 222 911 207 409 

Avskrivninger 60 000 60 000 

Sum driftskostnader 3 327 769 2 873 714 

   

Driftsresultat 33 310 -123 224 

   

Sum finansinntekter -6 379 -4 371 

  . 

Resultat 26 931 -127 595 

  



Budsjett 2023 

 Budsjett 

Resultatregnskap Budsjett 2023 Budsjett 2022 

   

Sponsorinntekter -722 000 -454 000 

Medlemskontingent -700 000 -750 000 

Tilskudd (Offentlig og fra NIF) -630 000 -484 000 

Arrangementsinntekter -515 000 -755 000 

Egenandel reiser/treningsleir -35 000 -181 000 

Dugnadsinntekter -500 000 -550 000 

Andre inntekter  -190 000 -175 000 

Sum inntekter -3 292 000 -3 349 000 

   

Dugnadskostnader 250 000 250 000 

Diverse utgifter egne stevner 285 000 362 000 

Sporstlige kostnader 1 689 000 1 668 000 

Lønn, feriepenger og arb.g avgift adm 800 000 800 000 

Drift klubbhus/innredning 35 000 35 000 

Utstyr og medisinsk, drakter, diverse 0 85 000 

Andre driftskostnader 180 000 200 000 

Avskrivninger 60 000 60 000 

Sum driftskostnader 3 299 000 3 460 000 

   

Driftsresultat 7 000 111 000 

   

Sum finansinntekter -7 000 -5 000 

   

Resultat 0 106 000 
 

  



Revisorberetning 2022 

  



Fastsettelse av kontingent for IL Skjalg – 2023  

   
1. Medlemsavgift vedtas på Årsmøtet og fastsettes for 2023 til:  
2. Kr. 550 for enkeltmedlemmer  
3. Kr. 950 for familiemedlemskap  
4. Kr. 50 for trenere, styremedlemmer og ansatte  
  
  

Medlemskontingent for trenere, styremedlemmer og ansatte i IL Skjalg dekkes av klubben.  
  
Styret i IL Skjalg delegeres myndighet til å fastsette treningsavgift for de ulike 
treningsgruppene. Treningsavgiften faktureres årlig eller halvårlig, alt etter hva som anses 
som hensiktsmessig. Treningsavgiften justeres ved behov og skal reflektere det tilbud 
medlemmene får i klubben.  
  



Valgkomiteens innstilling:  
 

Rolle  Innstilling  Nyvalg/Gjenvalg:  

Leder  Leif Madsen Bærheim Gjenvalg  

Nestleder, Sportslig leder junior/senior  May Karin Mannes  Nyvalg  

Sportslig leder barn/unge  Mangler!    

Stevneansvarlig  Jon Gjerstad  Nyvalg  

Foreldrerepresentant  Mangler! Gjenvalg  

Økonomiansvarlig  Bjarte Berntsen   

Utøver-representant  Marin Stray Gautadottir  Nyvalg  

Utøver-representant - vara  Mathias Hove Johansen  Gjenvalg  

      

Kontrollutvalg 1  Mangler    

Kontrollutvalg 2  Dag Øxnevad  Gjenvalg  

  

 


