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Årsrapport Haugesund Idrettslag Allianseidrettslag 2022 

 
Styret i HIL A har gjennomført 4 styremøter i 2022. 
 
Saker som styret har behandlet/diskutert er: 

• Sponsorplan – sikre god informasjon mellom Friidrett og Orientering, deriblant 

forberedelse til fornyelse av Generalsponsor avtale med Haugesund Sparebank. 

• Fordeling av grasrotmidler mellom Friidrett og Orientering 

• Organisering av Djupadalten – synliggjøre bedre at HIL A bare har det formelle 

regnskapsmessige ansvaret for arrangementet, men at HIL F og HIL O har ansvaret for 

gjennomføring.  Regnskapet ble lagt til HIL A (flyttet fra HIL F) siden dette gjelder begge 

lagene. 

• To søknader om økonomisk støtte til; Kartmapper til Haugesund Sparebank (fra HIL O) 

og nytt (brukt) piano i Storstuen (HIL koret). 

• Fornyelse av klubbhusavtalen mellom HIL O og HIL F 

• Regnskap 2022 samt budsjett for 2023 

 

 
 
Styret har bestått av: 

Styreleder: Lars Bjarne Røvang (F) 
Nestleder: Britt Rameckers (O) 
Styremedlem: Eva Sternhoff (F) ny i 2023, Kari Anne Brynjelsen (O) ny i 2023, Gunnar 
Harris-Christensen (AL) 
Varamedlem: Helge Jørgensen (O) 
 
 



 

 

 
 

  



 

 

 
 

 
 
  



 

 

 
 

 

Årsmelding for Hil-koret, 2022 

 
Antall kormedlemmer:      01.01 2023:  41 
Dirigent:                             Yuliya Khozina 
Pianist og hjelpedirigent: Barbro Mortveit 
 
Styret:                                      
Formann: Peder Svein Grønås. Nestformann: Kjersti Bærøy (som også har 
fraværsregistreringen) Kasserer: Astrid Jensen. Styremedlem: Kjersti Lie. Sekretær: 
Kari Maurseth 
Ansvar for loddsalget på øvelsene: Kari Inger Sivertsen 
 
Styremøter:  Styret har  kommunisert godt med hverandre via mail, mobil og avholdt 
6 styremøter i løpet av året.  
 
Aktiviteter:                       
Øvelser: Endelig, etter to år med pandemirestriksjoner, kunne vi dette året øve som 
normalt igjen. Vi startet opp like etter nyttår og har øvd hver onsdag fra kl.18.30-
20.30. Det har vært litt ulike meninger om pausevarighet og servering. Etter felles 
drøfting, ble det bestemt at at vi skal ha kaffipause med enkel bevertning og loddsalg 
fra ca. kl. 19.30- 19.45 Kaffemat besørges av kormedlemmer etter liste organisert av 
Eldbjørg Kolstø 
 
Opptredener:  
 
Sangerstevnet 
Vi deltok på Sangerstevnet «Syng i Sydvest» den 7.mai i Vår Frelsers kirke. Der 
sang vi Lascia ch`io pianga, Mitt hjerte er ditt og Ave Verum Corpus. Det gikk bra.  
 
17.mai 
Den vedvarende koronasituasjonen gjorde at 17.maifeiringen i byen ble avlyst to 
ganger på rad før vi kunne slippe til som årets kor. Det ble en særdeles travel dag, 
med frammøte på Vår Frelsers gravlund kl 5.30 på morgenen. Der sang vi under 
bekransningen ved «De britiske graver» , «Den ukjente sjømann» og «Den russiske 
grav».  Deretter gikk turen videre til morgenprosesjon og sang på Ludolf Eides plass 
under bekransningen v. Jan Fredrik Mæland på vegne av Haugesund Sjømands og 
Skipperforening. Begge stedene stemte vi godt i og hadde god kontroll på sangene. 
Så  koste vi oss med smørbrød og fikk en velfortjent pause, før vi deltok i 
borgertoget og sang nasjonalsangen på Rådhusplassen etter talen der. Vi høstet 
mange godord og honnør for innsatsen og hadde en flott, men travel dag. 
 
Kortur til Flekkefjord og Hidra 10.- 12. juni 
For mange år siden hadde koret en fantastisk tur til kormedlem,Tone Waage 
Omland, sitt hjemsted på idylliske Hidra. Da hun nå kom med forslag  om å gjenta 
suksessen, vakte det stor begeistring. Sammen med Bjarne Sollie-Eriksen satte hun 



 

 

 
 

opp et kjempeflott program for helga 10. - 12. Juni, der det på programmet bla. ble 
avtalt at vi skulle holde sommerkonsert i Hidra kirke lørdag og delta med sang under 
gudstjenesten i Flekkefjord kirke søndag.  
 
Nesten fulltallige dro vi fra Haugesund i felles buss til Flekkefjord hotell for felles 
middag på kvelden, før vi etter god frokost dagen derpå, tok turen til Hidra. Der ble vi 
møtt av en hyggelig guide, som gav oss et godt innblikk i øyas historie. Været kunne 
ikke vært bedre, så vi fikk virkelig nyte Hidras flotte natur til fulle. Omvisningen ble 
avsluttet med en god lunsj og utstilling på sjøhuset, der Tones far, den kjente 
maleren Olav Omland sine malerier av Hidranaturen, prydet alle vegger. Så var tida 
kommet for det vi egentlig skulle gjøre, nemlig å holde konsert i Hidra kirke. Det er 
ikke  så mange fastboende på øya lenger, så vi ble overrasket over at så mange 
møtte opp for å få med seg sommerkonserten vår.  Julia sang solo, vakkert og 
mektig, og koret kom også vel i fra det etter applausen å dømme. Fest og god 
middag på kvelden igjen, og så, før hjemreise, sang under gudstjenesten i 
Flekkefjord kirke. Det gikk også veldig fint. Vel hjemme igjen var det bare å ønske 
hverandre god sommer og glede seg til å møtes  til korøvelse igjen den 17.august. 
 
Siden det sto lite på programmet for høsten, tenkte vi det kunne være fint å glede 
beboere på sykehjem i byen med litt korsang. Det ble tatt godt i mot. Vi startet opp 
med en Høstkonsert på Udland sykehjem.  Der hadde vi en trivelig stund med 
korsang og allsang på programmet.  
 
Adventskonsert på Udland sykehjem  
Vi hadde regnet med å delta på Frelsesarmeens adventskonsert, tradisjonen tro, 
men det viste seg at vi ble erstattet av svenske gjester denne gangen, så dermed ble 
det ingen julekonsert på oss. I stedet meldte vi oss frivillig til å holde en 
adventskonsert på Udland sykehjem den 28. nov. Noe som ble veldig godt mottatt.  
 
Juleavslutning 
Den 7. desember hadde vi igjen en trivelig julefest  i Deep Oceanlokalene våre. 
Denne gang med velsmakende koldtbord og nydelige kaker. Loddsalget gikk som 
vanlig godt unna og stemningen var god. Litt gang rundt juletreet til slutt rakk vi 
også.  
 
 
Haugesund 9. febr. 2023 
Sekretær 
Kari Maurseth 

  



 

 

 
 

REGNSKAP FOR HIL-KORET 2022 
 
INNTEKTER 
Kontingent       53.860,- 
VO midler       12.140,- 
Haugesund Sparebank, sponsor     15.000,- 
Momskompensasjon       9.238,- 
Loddsalg       14.879,48 
17.Mai, Årets kor        3.000,- 
Norsk Kor Forbund, avlyst konsert pga korona    6.000,- 
Totale inntekter      114.117,48 
 

UTGIFTER 

Kontingent til HIL-Alliansen    20.640,- 
Blomster           5.490,- 
Korforbundet       14.462,50 
Honorar til Julia      50.000,- 
Stemming av piano        3.525,- 
Gebyr bank              90,- 
Julefest        1.896,80 
17.Mai, Årets kor smørbrød     4.088,69 
Kantine        1.168,20 
Fagkopi           850,- 
Totalt utgifter      102.211,19 
 
 

Årsregnskap 
HIL - KORET 2022 
 
Inntekter kr 114.117,48 
Utgifter kr 102.211,19 
Oversudd kr   11.906,29 
 
 
Innestående på konto pr. 31.012.2022 
Kr 134.597,12 
 
 
Kasserer     Revisor 
 
 
Astrid Louise Jensen   Rolf Johnsen 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

Budsjettforslag for 2023 
Inntekter      
Kontingent     53.000 
VO - midler     12.000 
Haugesund Sparebank   15.000 
Momskompensasjon      9.000 
Loddsalg      13.000 
Totalt inntekter              102.000 

 
Utgifter 
Kontingent til HIL - Alliansen  23.000 
Blomster       8.000 
Dirigent honorar    50.000 
Kontingent Kor Forbundet   16.000 
Stemming av piano      5.000 
Totalt utgifter     102.00 
 
 
 
  



 

 

 
 

 
  



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
  



 

 

 
 

 

Kort oppsummering Djupadalten 2022 

Planleggingen av årets Djupadalt kom litt sent i gang, og årsaken var at flere ikke lenger 
ønsket å være med i komitéen. Dermed måtte nye personer inn på kort varsel, men heldigvis 
fikk en flinke og rutinerte folk på plass. Etter det første komité-møtet var det optimisme som 
preget arbeidet. 
Komitéen samarbeidet godt og gjorde en veldig god jobb frem mot arrangementsdato, som 
var lørdag 22. oktober. 
Dette året kunne en planlegge uten å ta hensyn til puljestart og begrensninger i antall som 
kunne delta, og det var kjekt å oppleve god gammel «Djupadalten-stemning» – både langs 
løypa og på stadion-området.  
 
Vi har etter hvert opparbeidet oss god kompetanse på tidtaking på løp utenfor bane, og vi 
har eget tidtakeranlegg som benyttes. Dette systemet fungerte godt også under årets løp. 
Med den kompetansen vi besitter, sparer vi store kostnader ved å gjøre dette arbeidet selv.  
 
Komiteen har i 2022 bestått av:  

• Sigleif Steinsvåg (orientering) løypemerking, trafikksikkerhet 

• Kristoffer Nordhus (friidrett) sosiale medier, info      

• Anne Sætre (orientering) organisering vakter   

• Tore August Bauer-Nilsen (friidrett) info, personell 

• Håkon Holm (friidrett) data, påmelding, resultater 

• Willy Postvoll (friidrett) tidtaking 

• Vegard Engesli, (orientering) løypemerking, trafikksikkerhet 
Dessuten deltok daglig leder Trygve Voll på de fleste komité-møtene og var delaktig i 
gjennomføringen. 
 
I uken før løpet avvikles, er det alltid knyttet stor spenning til hvor mange som vil melde seg på, og 
det er overraskende å konstatere hvor mange som venter til siste uken med å ta den avgjørelsen. I 
uken før løpet lå vi til dels godt under tallene fra 2021, men de siste to dagene tok det helt av, og da 
startskuddet gikk, var vi på omtrent samme nivå som fjoråret. Gledelig er det også å konstatere at 
påmeldingen til Minidalten var rekordhøy dette året.  
Løpet befester stadig sin stilling som høstens store mosjonsfest på Haugalandet.  
 
Komitéen skal ha stor ros for planlegging og gjennomføringen av Djupadalten 2022, som føyer seg 
inn i rekken som et av mange trygge og gode arrangement i HIL regi.  
 
I tabellen nedenfor er det satt opp spesifiserte tall for påmeldinger de siste seks årene:  

Øvelse 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Djupadalten 566 638 437 855 943 868 953 

Skeisdalten 130 121 128 252 243 213 183 

Minidalten 244 201 0 224 197 180 199 

Totalt 940 960 565 1331 1383 1261 1335 

Andel overskudd 65.000 60.000 100.000 100.000 117.000 113.851 110.000 

 
Overskuddet blir fordelt likt mellom Friidrett og Orientering. 
Den flotte deltakermedaljen til alle som fullfører ble videreført i 2022, og blir godt mottatt.  



 

 

 
 

  



 

 

 
 

PROSJEKTREGNSPA DJUPADALTEN  
RESULTAT 

  

  
Haugesund IL Allianse  

  

  
     
     
Prosjekt 2 - Djupadalten 

  

  

 2022 2021 2020 2019 

SALGSINNTEKT   
  

     
 3135 - Sponsor Djupadalten 0 0 -15 000 -97 931 

 3210 - Stevneinntekt Djupadalten -207286 -202834 -261 422 -322 797 

Sum SALGSINNTEKT -207286 -202834 -276 422 -420 728 

     
SUM DRIFTSINNTEKTER -207286 -202834 -276 422 -420 728 

     

VAREKOSTNAD   
  

 4400 - Arrangementsutgifter Djupadalten 57937 79905 45 862 182 564 

Sum VAREKOSTNAD 57937 79905 45 862 182 564 
     

ANNEN DRIFTSKOSTNAD   
  

 6420 - Datakostnader 369 369 369 369 

 6790 - Salgsprovisjon Djupadalten 0 0 0 16 750 

 7300 - Annonser Djupadalten 6125 8485 0 40 175 

 7405 - Andel Djupadalten Friidrett 65000 60000 100000 100 000 

 7405 - Andel Djupadalten Orientering 65000 60000 100000 100 000 

 7425 - Gave Djupadalten  495  
 

 

 7700 - Premiepenger Djupadalten 19000 19000 19 000 21 000 

Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD 155989 147854 219 369 278 294 
     

SUM DRIFTSKOSTNADER 213926 227 759 265 231 460 858 
     

Sum DRIFTSRESULTAT -6640 -24 925 -11 191 -40 130 

 
  



 

 

 
 

 
 
 

HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG 
KONTROLLUTVALGETS RAPPORT FOR 2022 

 
I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved kontrollutvalget i Haugesund Idrettslag 
Allianseidrettslag sin rapport vedr. drift av laget i 2022 
 
Som grunnlag for rapporten foreligger årsrapport for Allianseidrettslaget med tillegg av 
årsrapporter fra underliggende organer som Aldermannslauget, HIL koret og 
Djupadaltkomiteen. 
 
Kontrollutvalget legger til grunn Allianseidrettslagets vedtatte formålsparagraf og eventuelle 
årsmøtevedtak som har betydning for driftsåret. Likeledes legges til grunn tidligere vedtatte 
forutsetninger som gjelder for samhandling mellom de to idrettslagene Allianseidrettslaget 
organiserer; Haugesund Idrettslag Friidrett og Haugesund Idrettslag Orientering. 
 
Kontrollkomiteen finner: 
 

1. Allianseidrettslaget drives i tråd med NIFs regelverk og det formål som er vedtatt 
for laget 

2. Fremlagt driftsregnskap og balanse viser god og tilfredsstillende økonomisk 
kontroll og oversikt over lagets faktiske økonomiske stilling. Resultatet gjenspeiler 
på en god måte vedtatte virksomhetsutøvelser. 

3. Djupadalten fremstår fortsatt som et godt eksempel på et samlende arrangement 
for lagene og som bidrar positivt til samhørighet i Allianseidrettslaget. 

4. Det foreligger ikke særskilte vedtak fra årsmøte(r) som skulle følges opp for 
driftsåret 2022 

5. Det foreligger ingen varslingssaker i 2022 
 

 
Konklusjon/tilråding: 
 
Kontrollutvalget finner at Allianseidrettslagets drift er tatt hånd om på en tilfredsstillende 
måte og i samsvar med NIFs regelverk og Lagets egen organisasjonsplan. 
Kontrollutvalget kan således tilrå at styrets beretning og årsregnskap godkjennes av 
Årsmøtet. 
 
Haugesund, 20.mars 2023 
 
 
Bjarne Håvik      Knut Bendik Kvala 
 
 
 
Sign.       Sign. 

 


