NESODDEN IDRETTSFORENING, BORDTENNISGRUPPA
ÅRSBERETNING 2015
1. Styret
Leder:
Økonomiansvarlig:
Styremedlemmer:

Runar Todok (også daglig leder og hovedtrener)
Jarle Langbråten (også treningsmedhjelper)
Jörgen Fredriksson (også hjelpetrener)
Morten Skåttet (også treningsmedhjelper)
Espen Green (foto, loddsalg, innkjøp premier)
Svein-Erik Rødvik (trakk seg halvveis i perioden)

Det ble ikke valgt noen valgkomité og styret har selv ivaretatt denne funksjonen.
Styret evnet ikke å få noen kvinner med, noe som er ulovlig og ble påtalt av NIF og Akershus
Idrettskrets som sterkt beklagelig. Dette er det med andre ord maktpåliggende å få gjort noe med i
2016.
1.1 Styrets arbeid
1.2 Det har vært avholdt seks styremøter siden årsmøtet i fjor: 27.04, 25.05, 17.08, 14.10,
05.11, 07.01.
1.3 Spesielle oppgaver
1.3.1 Pga. anstrengt økonomi avholdt styret lotteri, innsamling av kasserte
mobiltelefoner, kakelotteri pog vareopptelling.
1.3.2 Deltakelse på NBTFs «Utviklingstrappa», Modulene 4 og 5. Dette er nå ferdig
(referatene er vedlagt denne årsmeldingen).
1.3.3 Runar ble på årsmøtet i Region Øst av NBTF valgt som styreleder.
2. Aktivitet
2.1 Medlemsutvikling
2.1.1 Medlemstall
Etter vekst i medlemstallet i alle år fra gjenoppstartingen av gruppa i 2009, ble det en
tilbakegang i 2015. 49 personer betalte treningsavgift i 2015. 34 på våren og 35 på
høsten (20 stk. har betalt både vår og høst). Ved årets utgang hadde syv ikke betalt
skyldig treningsavgift. Disse medtatt øker medlemstallet med seks til 55 (en har betalt
for vår, men ikke høst). I tillegg registreres fem i styret. Dvs. tilsammen 60 medlemmer i
2015, mot noe over 100 i 2014 og 2013. Hovedgrunnen til svikten er nok at det for første
gang siden 2009 ikke ble rekruttert blant SFO’ene på skolene til nybegynnerkurs. Dette
har tidligere gitt høyere medlemstall, men i praksis har ingen av disse barna fortsatt mer
en max ett år siden 2009 (!). Arbeidsinnsatsen står derfor ikke i noe rimelig forhold til
utbyttet. Erfaringene fra andre klubber i Norge er entydig den samme. Dette får
imidlertid til konsekvens at vi får mindre spillemidler, mindre aktivitetsmidler fra
kommunen og kanskje mister forbundsstøtten som Kategori II-klubb.
2.1.1.1 Aktiv junior (tidligere Viderekomne II)
Gruppen av aktive konkurranseutøvende jenter har blitt redusert i antall til seks pr. i
dag, samtidig som de gjenværende har blitt vesentlig mye bedre. Arthur Goyer og
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Axel Sønsterud (begge 2005) trener også nå med jentene på torsdager, samt Tarjei
Tusvik (19 år). Fram til sommeren 2015 var det registrert 12 utøvere på dette partiet,
men Julia, Giovanni, Emile Mari, Lucas og Nikolai sluttet til sommeren.
2.1.1.2 Nybegynnere
Vi opererer ikke lenger med et «bredde» eller «Viderekomne I»-parti, men bare
samlekategorien nybegynnere. Her hadde vi som nevnt har vi ikke «hanket inn»
SFO’ere på kurs som tidligere år. Grunnen til dette er også at dette er svært
anstrengende arbeid – som altså kaster en del kroner av seg, men har vist seg ikke
sportslig å bidra til å drive gruppa fremover. Vi kan av denne grunn ikke fortsette
rekruttering på samme måte, en konklusjon som er entydig i hele bordtennis-Norge
nå, med unntak av de store klubbene som har heltidsansatt trener og egen hall.
Dermed forsterkes skjevhetene klubbene i mellom mht. størrelse på klubbene målt i
antall medlemmer, samt total aktivitet. Av de 34/35 som var registrert betalende
medlemmer i vår og høstsemesteret, var 16 nybegynnere våren 2015 og 22 om
høsten. Av disse har bare to, Arthur og Axel, vært med siden 2014. Ultimo januar
2016 teller dette partiet ca. 10 spillere i alderen 10-14 år, hvorav fem jenter.
Gjennomtrekket av utøvere er med andre formidabelt og dette sliter hele
bordtennis-Norge med: å rekruttere og beholde spillere. Modul 5-samlingen i NBTF
nylig dreide i all hovedsak seg om denne utfordringen (se referatet vedlagt).
Deltakelsen i stevner synker markert, særlig på regionscupene.
2.1.1.2.1 Gutter
Helt konkret sliter vi fælt med å beholde de unge gutta vi får inn. Vi
er garantert den klubben i Norge som har færrest guttespillere
relativt til det totale antallet utøvere. Av de vi greier å beholde en
stund, få bra i gang og begynne å feste forhåpninger til, faller nesten
alle av når de på et tidspunkt skjønner de må prioritere bort noe, og
da taper vi alltid, ser det ut til, oftest til fordel for fotball.
2.1.1.3 Seniorer
I størrelse er denne gruppa temmelig stabil, bestående av 8-10 aktive og et
par hobbyspillere.
2.1.1.4 «Aktive forelder».
Denne («legale») konstruksjonen har nesten vært en totalt flopp. Til tross for
svært aktiv promotering midtveis høsten 2015 i nyhetsbrev, har ytterst få
foreldre tegnet seg som dette (til en symbolsk pris av kr 50 pr. semester). Det
er ikke mye som kreves for å kvalifisere som slik, og vi må spørre oss hvorfor
resultatet er så dårlig.
2.2 Organisasjon og lokaler/treningstider
Det er ikke gjort noe organisasjonsmessige endringer eller tiltak i perioden. Vi mistet
treningstiden på Berger onsdags- og torsdagskveldene ved den nye hall- og
salfordelingen for 2015-17, men fikk låne torsdagstid frem til høstferien av håndball. I
stedet fikk vi to timer på Alværn ungdomsskole onsdag og hele kvelden torsdag. Vi har nå
fire bord til disp. der.
2.3 Trenersituasjonen
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Andres Metssalu sa meget overraskende opp sin stilling f.o.m. 1. desember. Han har i
løpet av de to årene han har vært trener for konkurransepartiet bidratt til å heve nivået
på jentene våre vesentlig og har gjort en meget god jobb.
I januar ansatte vi trener for Sarpsborg BTK, Per («Pelle») Jarlebrand for
mandagstreningene, samt coach ved enkelte stevner etc. Pelle er også trener for Malmöklubben Warstad BTKs elitelag, er solid meritert, utdannet barnepedagog og en engasjert
og hyggelig fyr. Det diskuteres nå pendling til Sarpsborg for tirsdagstreningene eller at
Pelle ev. også kan komme til oss for onsdagstreningen. Det kan også bli en del
fredagstreninger etter påske. Runar fungerer fortsatt som hovedtrener, dvs. for
nybegynnerne, med hjelp av Jörgen og Jarle. Jan Magne begynte i fjor høst å trene
jentene i gymsalen på Alværn ungdomsskole torsdagskveldene, hvori opptatt Tarjei og
nylig Arthur og Axel, med støtte av Morten.

2.4 Sportslig aktivitet
Etter å ha vunnet Avd. A i 4. divisjon forrige sesong, rykket vi opp i 3. sesongen 2015-16.
Samtidig stiller vi nytt lag i 4. div. og et i den nyopprettede 5. div. Dessuten ble jentene
invitert til å stille lag i dameserien.
2.4.1 Nybegynnerne
Her har aktivitet ift stevnedeltakelse og på samlinger naturlig nok gått ned med
antallet utøvere. Gjennom nesten hele 2015 deltok den lovende 2005-kvartetten
Arthur, Axel, Matheo og Gabriel på en del stevner og samlinger, samt Fokusleiren. Dessverre sluttet Gabriel nærmere jul og Matheo etter jul. Sammen med
Arthur og Axel ferdigspiller Matheo imidlertid 5.divisjon. Gutta ligger sist her,
men de er da også yngst og mest uerfarne, de synes det er gøy. Andre gutter har
kommet og gått uten å delta på stevner/samlinger. Det samme gjelder en del
jenter.
2.4.2 Aktiv junior (tidligere Viderekomne II)
Selv om Julia og Emilie Mari dessverre ga seg i løpet av sesongen, har vi fortsatt
hele seks konkurransejenter i alderen 13-15 år. Sara og Rikke har i tillegg til
Thilde hektet seg meget godt opp på Maiken, Aurora og Tone og disse seks har
trent svært seriøst ca. 4 pass pr uke, pluss oftest 1-2 pass i helgene, dvs. ofte 6
pass pr. uke. Maiken og Tone ble først tatt ut til kadettsamlinger arrangert av
NBTF, dernest også Rikke og før jul også Aurora. Dette er gjengen som aspirerer
til kadett- og dernest juniorlandslaget.
Det ble i løpet av 2015 mer regelen enn unntaket at jentene våre er aktive på
stevner og samlinger hver helg, gjerne f eks fire av seks, tre av fire helger pr mnd.
Dette er krevende, for jentene, for foreldrene. Tids- og prestasjonspress for
jentene, tidsklemma for foreldre. Det blinker noen farelamper og vi har begynt å
gripe fatt i disse utfordringene. Samtidig er det selvsagt slik at for å komme på
landslaget og bli norgesmester, for ikke å si mer enn dét, så må det selvsagt
trenes mye. Det virker – faktisk – som at alle de seks jentene våre vil satse max.
Helt unikt. Andres – og Pelle – var/er + imponert over dette! Men er vi/dere
foreldre forberedt – egentlig – på dette? Vi kan realisere et eventyr her, men det
vil koste, særlig mht. tidsbruk. Siste det skjedde – det realiseres akkurat nå – er
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1999-jentene til B72, som i dag dominerer norgestoppen sammen med Grutlesøstrene fra Fokus.
Vi kan meget «lett» være der om to år. Vil vi?
Rikke har hatt en kometkarriere og har tatt pallplasser i de fleste av
konkurransene hun har stilt opp i. Selv om noe av årsaken er at de beste B72- og
Fokus-jentene har skippet de lavere aldersklassene i stevnene fordi de høyere
aldersklassene er «ledige» pga. frafallet opp mot fylte 20 år, reduserer ikke dette
prestasjonen nevneverdig fordi hun faktisk ikke har spilt i mer enn ca. to år!
Dette er lagt meget godt merke til i forbundet. Likevel er det laget som er det
vesentligste attributtet vårt, og det vi må fokusere mest på. De andre jentene har
også hentet hjem en mengde pallplasseringer i 2015 (se under), og vi er svært
stolte av dem alle sammen. Det er nå lenger ingen tvil om at så lenge vi kan
beholde et «team» på seks så treningsvillige jenter, vil mange av dem hente hjem
svært gjeve trofeer om ikke lenge.

Dette er en kort oversikt over sesongen 2014-2015 (altså ikke inkludert høsten 2015 og frem til nå):
- 30 utøvere har deltatt i cup'er, stevner og NM. I tillegg hadde vi 2 lag i 4.div, hvorav den ene laget
vant sin gruppe og rykket opp til 3dje.
- Det har vært totalt 289 klassedeltagelser fra de 30 utøverne.
- Vi har samlet inn 27 førsteplasser, 25 andreplasser og 51 tredjeplasser.
- Flest premieplasser fikk: Rikke og Maiken med 18, Tone med 17, Aurora med 10, Arthur med 7.
- Førsteplassene ble fordelt slik: Rikke med 8, Nikolai 5, Tone 4, Arthur 3,Eva og Maiken 2 og Thilde,
Axel og Jörgen med 1.
- Beste plassering ble Eva Doverby med 2 NM-gull og ett sølv.
I Stiga Cup Noregsfinalen (topp 8 i hver klasse møtes) ble plasseringene slik:
J13: Tone nr 6 og Maiken nr 7
J15: Aurora nr 3 og Rikke nr 4

Deltakelsen i dameserien har vært positiv. Vi ligger an til sjetteplass av syv, med
kort margin til femte. Foran oss er bare de sterke klubbene: B72, Fokus,
Ørsta/Volda og Notodden – samt Harestua, som vi ligger rett bak – og slo i siste
runde. Sara, Thilde og Tone har også deltatt i 4.div., sammen med Bernd og
Runar og ligger her i skrivende stund på sjette plass av syv. 4.div. kjennetegnes
av mange relativt gamle, men sikre spillere med litt uvante spillestiler og ofte
utadvendte nubber, så det er en god læringsskole!
2.4.3

Seniorene
Deltakelsen på treningene har tatt seg en god del opp i 2015, sikkert delvis på
grunn av deltakelsen i divisjonsspill og garantert på grunn av tilgang på mer
dedikert treningstid i gymsalen på Alværn ungd.skole under ledelse av Jan
Magne på torsdager – dvs. i tillegg til tilgjengelig tid på mandagskveldene på
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Berger. Flere seniorer sparrer og trener nå delvis sammen med jentene når de
kan – og er hjertelig velkomne til dette.
Overgangen til 3.div.avd. A har likevel vært tøff for laget, vekslende på spillerne:
Rikke, Eva, Jan Magne, Hans Petter, Thomas og Jochen. I skivende stund innehar
vi syvende (av åtte) plass, men her gjenstår hele seks lagkamper og marginene
oppover er ikke all verden.
Mest gledelig må det likevel sies å være at Eva (nok en gang) tok NM-titler i
veteranklassene, hele tre! I Damer over 50, double og mix over 50. Aldeles
strålende!
Hobbyspilleraktiviteten har skrumpet noe inn, men stadig nye melder interesse
og noen dukker også opp.
2.5 Egne stevner/arrangementer
2.5.1 Jentesamlingene på Larkollen
Under driftig ledelse av Andres fortsatte vi suksessen fra høsten 2014 med disse.
Deltakelsen på samlingene i mai og august (ca 20) var ikke like høy som høsten 2014 (ca
40), men like fullt betydelig og blir verdsatt av NBTF og Region Øst. Det er planlagt for en
ny samling 19-20 mars, imidlertid er dette inngangen til påsken og ikke et ideelt
tidspunkt, likesom samlingen i august kom vel tett på oppstarten etter sommerferien.
2.5.2 Klubbmesterskap 1. juni
25 deltakere. "Den gamle mester", Jan Magne Krogstad, viste seg nok en gang sterkest
under klubbmesterskapet mandag. Tross vond rygg og kne tok han gull både i senior og
double, med Eva Doverby. Eva delte forøvrig 3.plassen med Maiken Langbråten, mens
Bernd Erzmuller strakk våpen mot Jan Magne i finalen. Det ble Rikke Balgaard Skåttet
som dro hjem seieren i finalen mot Tone S. Todok, her med Aurora Fossåen Green og
Thilde Sæther på tredje. Arthur Goyer vant nybegynnerklassen foran Gabriel Takle,
dernest Axel Sørensen og Julius Blom Kemble. Jan Kleven vant åpen klasse i et
mesterskap som var svært vellykket.
2.5.3 «Sosial samling» for årets og fjorårets nybegynnere 12. desember
Vellykket, med øvelser, konkurranser, lek, quiz, videoer, men med bare fem deltakere. Vi
prøvde også å få til en slik samling tidligere på høsten, uten å lykkes.
Styret velger dette punktet til å gjøre følgende merknad lille hjertesukk av en merknad:
Det synes å bli tiltagende vanskelig å få med de yngre på eksterne stevner og samlinger,
samt egne arrangementer. Trenden går igjen i hele bt-Norge, bortsett fra hos de største
klubbene og er under nøye analyse. Tre tentative forklaringer:
1. «over-stimulering og –eksponering». Ungene har for mange tilbud, både «i privaten»
og organisasjonsmessig generelt og –idrettslig spesielt. Flere unger styreleder har
møtt i 2015 gir uttrykk for at de har for mye de holder på med – og noen er ganske
oppgitt over dette.
2. Antallet og omfanget av skoleferier i Norge: det er rett og slett så mange og lange
skoleferier, dernest til- og «frastøtende» helger (hvor man drar eller er på vei hjem
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fra særlig hytter), at svært mange helger de facto blir uaktuelle. Legg til allehånde
halvfaglige/halvsosiale arrangementer på SFO og skoler, privat ifm. bursdager etc.
3. En god del anfører at våre ganske mange to-dagers stevner og samlinger blir «for
mye». At man er inne i en hall hele helga når for eksempel det praktfulle vinterNorge inviterer til uteaktiviteter, oppleves som smått absurd.
2.5.4

Julecup 14. desember

Denne begynner å bli en tradisjon, med: nybegynnerklasse (9 deltakere, noen hadde
handicappoeng, vunnet av Arthur), Freak-klasse (11 deltakere, vunnet av Arthur), junior
og senior (inkl. jentene). Jeg har dessverre ikke arkivert resultatene fra disse klassene.
2.6 Eksterne stevner, samlinger og leire
2.6.1 Stevner
Det vises her til omtale under 3.4
2.6.2 Samlinger
Det vises til 3.5.1 for jentesamlingene. På regionssamlingene har vi hatt noe mindre
deltakelse enn tidligere år. Dels skyldes dette at jentene våre har «vokst noe ut av»
rammen for disse, dels at rekrutteringen ikke har vært så bra som tidligere, dels
«kollisjonene» med ferier og dels at en del av de nye ikke har ønsket å delta på slike..
Norway Kids blir ikke arrangert i sesongen 2015-16, men vi hadde med noen på
samlingene våren 2015. Arthur, Axel, Matheo og Gabriel har deltatt på noen av disse to
typene samling.
2.6.3 Leire
2.6.3.1 Hebei Zhengding National TableTennis Center
Aurora, Maiken, Rikke og Tone, samt Runa, Britt, Jarle og Runar deltok i 15 dager på
Hebei Zhengding National TableTennis Center, noen mil vest av Beijing, i regi av Espen
Rønneberg. En flott opplevelse og svært god trening på jentene!
2.6.3.2 Fokus-leiren
Her hadde vi i år med ni jenter og fire gutter i fem dager, arrangert av Fokus BTK, denne
gang på Larkollen. Det ble igjen en fin-fin opplevelse for alle! Vi satser maks på flest
mulig deltakere også i 2016
2.7 Samarbeid med SFO’er og skoler
Dette har gruppa ikke maktet å prioritere i 2015 som tidligere. Dels har dette med
kapasitet å gjøre, dels at det oppleves som svært krevende. SFO-kursing er tidligere
omtalt: dette viser seg de facto ikke å tilføre gruppa medlemmer på sikt og bidrar således
heller ikke til klubbutvikling. Imidlertid oppleves også kommunikasjon med skoler og SFO
som «tungt». Etter års masing, fikk vi primo sommer endelig gehør for at gulvet i
gymsalen på Berger blir alt for dårlig vasket. Nytt «vaskeregime» ble innført, men utover
høst ble alt ved det gamle igjen. Alværn ungdomsskole tillot oss å oppbevare fire bord
(meget elskverdig donert av Jan Magne) der for treninger på onsdag og torsdag. En idé
om et spesielt samarbeid med skolen ifm. at fem av jentene våre (+ to nybegynnerjenter)
går nettopp på denne nå, har så langt ikke blitt fulgt opp av kapasitetsgrunner.
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2.8 Nettsider og Facebook
2.8.1 NIF tok i 2015 i bruk nye nettsider med god funksjonalitet og i løpet av høst
begynte også vi å bruke den, om enn foreløpig ikke fullgodt.
2.8.2 Facebook-sidene
Vi bruker fortsatt FB-sidene ekstensivt, men dette oppleves noe frustrerende av
redaktøren da langt fra alle foreldre og ( gamle nok) spillere er på FB. For at det skal
oppleves som meningsfullt å bruke mye tid på dette mediet, må det nesten «leve» i form
av «likes» og kommentarer. Dernest misliker nå etterhvert jentene (i varierende grad) å
bli tatt bilde av under stevner/samlinger og lagt ut på FB-sidene. Noen har krevd
forhåndsgodkjenning av bildene. Et slikt regime vil kreve alt for mye arbeid av
nettredaktør. Fra januar 2015 vil derfor en forhåndsgodkjenning av dette bli avkrevd ifm.
et registreringsskjema alle utøvere/foreldre må fylle ut (ja/nei). Reserverer for mange
seg mot dette, sier det seg selv at kvaliteten/representativiteten på nyhetsoppslagene vil
blir svært redusert. En helt annen ting er at man kan be om at bilder blir slettet etter at
de er lagt ut. Hvis ikke begrunnelsen er for apárte, vil dette selvsagt bli imøtekommet (og
er blitt det flere ganger allerede).
2.8.3 Media
Som tidligere år har vi også i 2015 brukt Amta svært aktivt i nyhetsformidling. I 2015 fikk
vi inn 26 slike oppslag (mot 18 i 2014 og 16 i 2013). Disse baseres i høy grad på tekst og
fotos som først legges ut på FB-sidene (og etter hvert NIF-sidene). Det er stor grad av
enighet i bt-Norge om at slik omtale/oppslag har stor betydning for rekruttering.
2.8.4 Nyhetsbrev
Hovedinformasjonen ut til medlemmene går i form av ca. månedlige nyhetsbrev. I 2015
ble det sendt ut 12 av disse.
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Materiell
Jan Magne har svært generøst donert fire nye Tibhar 28R-bord til bruk i gymsalen på
Alværn gymsal. Ellers ble det vel kjøpt inn noen nye «clipper»-nett primo 2015 gjennom
Andres. Ut over dette selvsagt en god mengde baller og en del racketter for videresalg,
dels gjennom Jan Magne, dels Andres. I løpet av året er alle rackettene som ble laget
høsten 2013 av «gratismateriell» solgt ut.
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Ny hall?
Det har blitt arbeidet/diskutert forholdsvis mye hvilke muligheter vi har for å få et «eget
sted å være», noe det overhodet ikke er uenighet om i bt-Norge er nødvendig for å være
bærekraftige på sikt (man kan diskutere hvor lenge det går uten slik sal/hall, men det
avhenger av ildsjelers utholdenhet + flaks). Vi forkastet tidlig på høsten en idé om en
egen (brukt) «ferdighall». Før sommeren satte skolene på Tangenåsen og politikerne
utredning av nye kombi flerbrukshall/gymsal på dagsorden. Nesodden idrettsråd sluttet
seg i høst til disse planene etter å kartlagt behovet og møtt med flere av klubbene. Btgruppa har signalisert at vi kan tenke oss et konsept som den nye 2.etg. flerbrukshallen i
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Bodø, hvor Bodø BTK har permanent ¼ av 2.etg. sammen med kampsportgrupper (2/4)
og hvor 1.etg. brukes av skolene + turngruppa. Dette utredningsarbeidet stater våren
2016.
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Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Gjennom deltakelse i NBTFs «Utviklingstrappa» Modul 1-5 har vi satt oss en rekke mål.
Det er dessuten utarbeidet et eget strateginotat i perioden. Det fører for langt å gå inn
på omfanget av disse her, men flere er allerede eksplisitt omtalt i tidligere kapitler.
Bidrag til utplassering av flere utebord ulike steder i kommunen er imidlertid et viktig
mål, da dette viser seg ganske entydig å ha en bra effekt på rekruttering da de som
oppsøker oss etter å ha trent på egen hånd på slike allerede har opparbeidet en grad av
mestringsfølelse. Et tidligere fastsatt mål om å bli Kategori 1-klubb (minst 200
medlemmer) må sies å være parkert enn så lenge. Vi har heller ikke greid å etablere noe
nytt «breddeparti» i løpet av året.
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Planlagte aktiviteter i kommende årsperiode
I forlengelsen av tidligere punkter:
7.1 Det blir viktig å følge opp flest mulig av tiltakene identifisert gjennom
«Utviklingstrappa». Mye av dette handler om rekruttering og å beholde spillere. Flere
utebord anskaffes/bidrag til anskaffelse.
7.2 Aktivere foreldre: Vi kan ikke drive en klubb/gruppe uten heltidsansatt trener og
egen sal/hall uten utstrakt foreldre/voksen-aktivitet. Slik deltakelse må forbedres.
Kvinner må med i styret og andelen «aktiv forelder» må økes betydelig.
7.3 Videreutvikle samarbeid med trener Pelle og Sarpsborg BTK.
7.4 Nye jentesamlinger
7.5 Ytterligere deltakelse på stevner, divisjons/seriespill, samlinger og leire i forlengelsen
av nåværende akvitet.
7.6 Fortsette arbeidet med egen sal/del av ny flerbrukshall på Tangenåsen.
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Økonomi

Det vises her til vedlagte regnskap og forslag til budsjett. Noen merknader: Vi opplevde markert
inntektssvikt på grunn av rekrutteringsnedgang, men også pga. bortfall av sponsorinntekter, som vi
hadde budsjettert med. Dette ble hentet inn ved hjelp av utstrakt egenaktivitet i høstsemesteret,
med loddsalg, mobiltlf.innsamling og kakelotteri, samt vareopptelling. I tillegg lønnet Jan Magne
Andres i ca. 1 mnd. for egen regning. Tusen takk for dette! Regnskapet havnet derfor likevel i +, selv
om det er uklarhet på enkelte punkter. Dette vil bli redegjort for på årsmøtet.
Nesodden 26.01.16
For styret,
Runar Todok
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