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Stiftelsen 
Hobøl Drill ble stiftet 24. april 2013. Det deltok 31 foreldre og alle utøverne i det nye laget ble 

representert ved minst en av foreldrene. 

Etter avtale med Hobøl Skolekorps meldte alle seg ut av korpset og inn i Hobøl Drill 1. juni 2013. Alle 

medlemmene beholdt sitt medlemskap i Norges Musikkorps Forbund. 

Stiftelsesmøtet bestemte i tillegg kontingenten og valgte styre frem mot årsmøtet 2014. 

Formål 
Hobøl Drill er en selvstendig drilltropp som ønsker å tilby et godt treningsmiljø og sosial møteplass 

for medlemmene i drilltroppen. Gjennom samhold og samarbeid skaper vi en trygg og god ramme for 

måloppnåelse, mestring og prestasjon. 

Vi vil fremme drillglede og medlemmenes drillprestasjoner ved å: 

- delta i lokale og nasjonale drillkonkurranser, drillstevner og andre drillarrangementer. 

- arrangere seminarer, oppvisninger og andre arrangementer i Hobøl og nærmiljøet for øvrig. 

- tilby koreografi, instruksjon og kurs til drilltroppens medlemmer. 

Vedtekter 
Vedtektene tredde i kraft stiftelsesdagen, disse er i sin helhet gjort tilgjengelig her:  

http://hoboldrill.no/reglement/vedtekter.html 

Norges Musikkorps Forbund 
Hobøl Drill er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Øst. 

Forretningsinformasjon 

Navn Hobøl Drill 

Organisasjonsnummer 911884364 
Medlemsnummer i NMF 73056 
Kontonummer 1100.43.34584 
Kontonummer, gaver 1100.43.43532 
Internettadresse www.hoboldrill.no  
Facebookadresse http://www.facebook.com/HobolDrill 
Epostadresse post@hoboldrill.no 
Telefonnummer, dugnadstelefon Tor Erik 98108016 
Telefonnummer, dugnadstelefon Erik 97871633 
Telefonnummer, styreleder 95875527 
Postadresse Haugenveien 27, 1823 Knapstad 

 

  

http://www.hoboldrill.no/
http://www.facebook.com/HobolDrill
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Styret 
Styret ble valgt på stiftelsesmøtet og sitter fram til årsmøtet, da vil det avgjøres hvem som sitter for 

ett og to år slik at vi får kontinuitet i styret. 

Tillitsverv Navn 

Styreleder Arild Hagen 
Nestleder Bente Skårberg Nybakken 
Kasserer Heidi Westerhagen Nygaard 
Sekretær Irene Tolfshus Hagen 
Arrangementsansvarlig Linda Flobakk Svensen 
Uniforms- og materiellansvarlig Hege Skamfer 
Dugnadsansvarlige Tor Erik Sanden og Erik Nygaard 

Styremøter 
Det ble gjennomført 6 styremøter i 2013. Styremøtereferatene ligger ikke tilgjengelig på web, viktige 

beslutninger er gjengitt i årsmeldingen under «Styremøtevedtak». 

Troppsledere 

Tillitsverv Navn 

Troppsleder Aspirant-I Rune Olsen 
Troppsleder Aspirant-II John Are Nybakken 
Troppsleder Tropp-I Arild Hagen 
Troppsleder Tropp-II Carina Homstvedt 

Revisorer 
Det ble ikke valgt revisorer på stiftelsesmøtet. Arild Hagen har fungert som regnskapsfører. Styret 

besluttet at kasserer og nestleder kunne revidere regnskapet. I tillegg vil regnskapet i sin helhet, med 

kassadagbok, bilagsperm og kontantkasse fremlegges årsmøtet for gjennomsyn og kontroll.  

  

Straks klare for kongebesøket i 

nyanskaffede troppsleder- og 

instruktøruniformer. 

fv: Arild, Linn, Carina og Rune. 

John Are var på farten da bildet ble tatt. 

http://www.facebook.com/HobolDrill
mailto:post@hoboldrill.no
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Instruktører 

Kine Sanden, 16 år  

 

Hovedinstruktør for Tropp-I sammen med Linn Elise og en av trenerne for 
rekruttene. Deltatt i veldig mange konkurranser, fikk blant annet 3. plass i NM 
for et par år siden. Drillet i 8 år, vært instruktør i 2 år og tatt 4 instruktørkurs. 
Er aktiv utøver i Tropp-I. 
 
Kine Sanden ble ansatt 19. august 2013. 

 

Linn Elise Nygaard, 17  år  

 

Er hovedinstruktør for Tropp-I sammen med Kine, og en av trenerene for 
rekruttene. Har drillet i 7 år selv i Hobøl. Hun har tatt alle instruktørkursene og 
har vært instruktør i 2 år. Er aktiv utøver i Tropp-I.. 
 
Linn Elise Nygaard ble ansatt 19. august 2013. 

 

Linn Andersen, 32 år  

 

Instruktør for Tropp-II, Aspirant-I og en av trenerne for rekruttene. Ble hekta på 
drill i en alder av 7 da hun klarte opptaksprøven hos Askim sportsdrill. Senere 
har hun vært hjelpetrener ved noen mindre tropper. Hun elsker å sminke, det 
kommer godt med til konkurransene, da får hun holdt på med begge 
lidenskapene, sminke og DRILL! 
 
Linn Andersen ble ansatt 19. august 2013. 

 

Frida Hoff, 16 år  

 

Instruktør for Aspirant-II. Hun har drillet i åtte år, i Askim Pike- og Guttekorps. 
Frida liker å drille fordi det er en mulighet til å møte andre som også er veldig 
glad i å drille. 
 
Frida Hoff ble ansatt 11 september 2013. 

 

Koreografer 
Kine og Linn Elise har i 2013 utarbeidet 7 koreografier; drilldans tropp, tre drilldans solo, to drilldans 

og duett, twirl duet. Linn har laget drilldans koreografi for Tropp-II. Beate Anstensrud (Horten Drill, 

tidligere medlem i Hobøl Skolekorps Drill) har utarbeidet twirl duet-koreografi til Kine og Linn Elise. 

Linn Kvade Rannekleiv har laget koreografi til Anettes X-strut. 
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Drillere 

Medlemsoversikt 

Tropp Antall 

Rekrutt 6 
Aspirant-I 7 
Aspirant-II 9 
Tropp-II 13 
Tropp-I 9 
Totalt 44 

Rekruttering 
Det ble ikke gjennomført aktiviteter på skolene for rekruttering til Hobøl Drill, men vi benyttet oss av 

flere anledninger til å markedsføre oss: 

- Det ble delt ut informasjon til grunn- og ungdomsskolene i Hobøl, Spydeberg, Askim og 

Skiptvet. Informasjon ble også gjort tilgjengelig på de videregående skolene i Askim og 

Mysen. 

- Vi delte informasjon om sesongstart på Facebook og web-siden. 

- Vi gjennomførte sommerskole. 

- Det ble delt ut informasjon om Hobøl Drill etter kongebesøket. 

- Vi åpnet for at seksåringer kunne starte som rekrutter. 

Ved oppstart 1. juni var vi 25 medlemmer, på det meste hadde Hobøl Drill 47 medlemmer i 2013. 

Drilltroppene 

Rekruttene 

De seks rekruttene trener tre kvarter hver uke med lek, turn, dans og en del øvelser med drillstaven. 

Fokus er kroppsbeherskelse, holdning, grunnleggende drillteknikk, samhold, miljø og treningsglede. 

Aspirantene 

Alle barna som deltok på sommerskolen var 

enten allerede medlem i Hobøl drill eller 

meldte seg på som aspiranter ved 

sesongstart.  Lek og dans er alltid viktig, men 

som aspirant læres mer grunnleggende 

drillteknikk. De lærer individuelle drillrutiner 

og program sammen med aspiranttroppen. 
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Tropp-II 

Barna i Tropp-II er jevngamle og startet samtidig som aspiranter i Hobøl Skolekorps Drill i 2012. Etter 

å ha marsjert sammen og vist fram drilldansprogram på 17. mai 2013 søkte samtlige om å få delta i 

konkurranser 2014. Linn har laget drilldans koreografi for Tropp-II som har blitt hovedsatsningen for 

troppen dette året.

 

Tropp-I 

I motsetning til de andre troppene er det ganske stor aldersforskjell og til dels også nivåforskjell 

innad i Tropp-I. Den yngste drilleren er 11 år mens den eldste er 17 år. Dette er løst ved at seks av 

drillerne stiller sammen i drilldans tropp og at de utover det deltar med solo- og duettprogrammer. 

Alle drillerne skal konkurrere med to programmer hver i 2014. 

 

Treningsmiljø 

Ukentlig 

Vi benytter klasserom og gymsal på Knapstad til de ukentlige treningene. Klasserommene brukes av 

rekrutter og aspiranter som ikke trenger takhøyde for kast. Vi benytter også klasserom til 

styrketrening og uttøying for Tropp-I. 

Seminar 

For å kompensere for manglende takhøyde til det daglige har vi gjennomført alle våre seminarer i 

idrettshaller. Vi har benyttet Idrettshallen i Spydeberg (Fjellheim), Mossehallen og Eidsberghallen.  
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Uniformer 

Utøvere 
Vi har valgt å videreføre uniformen fra Hobøl Skolekorps Drill til utøverne i Hobøl Drill. Dette fordi vi 

lettere skal kunne samarbeide med korpset i forbindelse med marsjeringer og fordi det er svært 

kostbart å bytte ut uniformene. I forbindelse med rekruttering måtte vi allikevel anskaffe 12 nye 

uniformer før kongebesøket. 

Troppsledere og instruktører 
Styret besluttet i juni at troppsledere og instruktører skal benytte sort dress/skjørt som uniform (og 

ikke benytte den samme spill-uniformen som Hobøl Skolekorps). Dette ble kjøpt inn og presentert for 

første gang da Kongen besøkte Hobøl 4. september 2013 (se bilde nederst på side 3). 

Overtrekksdresser 
Etter en del mediaomtale etter svært gode resultater i konkurransene 2013 tok Gjensidige kontakt 

for mulig avtale om sponsing av overtrekksdresser. Dette endte med at alle drillerne i Tropp-I og 

Tropp-II fikk dresser i 2013, og tidlig i 2014 vil samtlige aspiranter også få overtrekksdress. 
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Oppsummering av året 

Terminlisten 

Dato Merknad 

Tr
o

p
p

 I 

Tr
o

p
p

 II
 

A
sp

ir
an

te
r 

R
e

kr
u

tt
e

r 

21. august 2013 Første trening X
 

X
 

  

30. august 2013 Ekstra trening for Tropp II kl 1430-1700  X
 

  

4. september 2013 Kongebesøk     

7. – 8. september 2013 Seminar X
 

X
 

  

11. september 2013 Aspirant- & rekruttopptak   X
 

X
 

19. september 2013 Foreldremøte     

30. september 2013 Høstferie uke 40 (30. september – 4. oktober) X
 

X
 

X
 

X
 

19.-20. oktober 2013 Seminar X
 

X
 

  

11. november 2013 Fri (skolen holder stengt) X
 

X
 

X
 

 

27. november 2013 Juleoppvisning og medaljeseremoni X
 

X
 

 X
   

 

X
 

30. november 2013 Seminar X
 

X
 

X
 

 

18. desember 2013 Siste trening 2013 X
 

X
 

X
 

X
 

11./12. januar 2014 Seminar X
 

X
 

  

25.-26. januar 2014 Skjærgårdsdrill X
 

X
 

  

      
Øvingstider: Mandag kl 1715-1800    X

 

 Mandag kl 1800-2030 X
 

   

 Onsdag kl 1700-1830  X
 

  

 Onsdag kl 1830-1930   X
 

 

 Onsdag kl 1730-2100 X
 

   

 Fredag kl 1630-1830, konkurranseprogram  X
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Sommerskole 
Instruktørene tok selv initiativ til å arrangere sommerskole for barna i distriktet. Vi leide Idrettshallen 

i Spydeberg i tre dager og åpnet for både nye og erfarne drillere. Maren Marie Myklebust, som 

tidligere var drillinstruktør i Hobøl Skolekorps, hjalp til som instruktør sammen med våre egne. 

Målsetningen var å skaffe penger til det nyetablerte laget og rekruttere nye medlemmer. 

Instruktørene jobbet gratis, og RBI Interiør sponset innkjøp av drillstaver. Vi hadde kapasitet til minst 

30 men fikk bare 12 deltakere, til gjengjeld ønsket alle de nye sommerskoleelevene å starte opp som 

aspiranter i Hobøl Drill. Neste gang vi skal arrangere sommerskole må vi være så tidlig ute at vi 

kommer med i kommunenes informasjonshefte/sommertilbud. 

Kongebesøk 
Den 4. september 2013 kom Hans Majestet Kong 

Harald V på besøk til Hobøl. Vi drillet for ham og 

alle andre som hadde møtt opp på denne fine 

dagen. I tillegg til å marsjere fra skolen til 

idrettsparken, drillet vi for Kongen ved 

mottakelsen i Tomter. Kongen tok seg også 

svært god tid til å se på og snakke med drillerne 

da de viste fram sine konkurranseprogram på 

gressbanen. Trommegruppa til Spydeberg 

skolekorps spilte trommemarsj for oss da vi marsjerte og drillet igjennom Tomter sentrum. 
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Seminarer 
Spesielt de eldste drillerne har behov for å trene i idrettshall, med riktig type gulv og med god plass 

under taket. Ettersom vi ikke har tilgang til idrettshall på hverdagene har alle seminarene vært 

arrangert i idrettshaller. Men selv i helgene er det svært begrenset tilgang til idrettshaller og vi har 

dermed endt opp med seminarer både 

i Spydeberg, Moss og Mysen. 

I oktober hadde vi vårt første 

overnattingsseminar. Det ble mye 

trening men også mye moro utover 

kvelden. Linn og Carina stod for 

kveldsaktivitetene og sammen med 

instruktørene og flere av de voksne 

stod de også for underholdningen. 

Juleavslutning og medaljesermoni 
Vi inviterte til juleoppvisning og medaljesermoni i slutten av november. Det ble en sen 

medaljesermoni men ga oss mer tid til å trene på konkurranseprogrammene før oppvisningen. Det 

ble et fantastisk oppmøte med godt over hundre  voksne publikummere. Vi fylte gymsalen ved 

oppvisningen og senere var det helt fult i kantinen også. Til tross for at det var trangt om plassen var 

alle svært fornøyde, både gjester og drillere. 

Medaljer, stjerner og pokaler 

Antall Valør 

6 Rekruttpokaler 
16 Aspirantmedaljer 
13 1. års medalje og stjerne 
2 (2 år) Stjerne 
1 3. års medalje og stjerne 
2 (4 år) Stjerne 
2 5. års medalje og stjerne 
1 7. års medalje og stjerne 
1 (8 år) Stjerne 

Ekstern deltakelse 

Utøverkurs NMF Trøndelag 

Kine og Linn Elise ble forespurt å være instruktører da NMF Trøndelag skulle arrangere utøverkurs på 

Skatval 22.- 24. november 2013. I tillegg til våre, deltok Maren Marie Myklebust, Josefine Hauknes og 

Mathias Langseth Eliassen som instruktører.  
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Styremøtevedtak 
Her gjengis noen få av de vedtak styret har gjort i 2013 og som ikke allerede er omtalt andre steder i 

årsmeldingen. 

Logo og jakkemerke 
Styret bestemte logo og jakkemerke på sitt første 

styremøte. Drilljenta er tegnet av Linn Elise. Det 

ble umiddelbart bestilt jakkemerker til 

uniformene.  

Instrukser 
Styret i Hobøl Drill skal utarbeide instrukser til alle 

styrefunksjoner, roller og komiteer. Hittil har bare noen få rutiner blitt publisert på web, men når vi 

er ferdige vil det bli mye enklere for nye tillitsvalgte å påta seg ansvar og oppgaver for drillen.  

Troppsleder 

Sammen med instruktørene er det troppslederne som i praksis har ansvaret for at vi skal oppfylle 

formålet vårt. Troppslederne skal være tilstede på treningene og har ansvar for alle barn som er 

deltar på treningen, både i treningstiden og i pausene. 

Hele Troppslederinstruksen finner du her:  

http://hoboldrill.no/reglement/troppslederinstruks.html 

Uniform 

Det er utarbeidet uniformsinstruks for både drillere, instruktører og ledere. Instruksen gjelder både 

marsjuniform, overtrekksdresser og drakter. I tillegg har vi også publisert gode råd med tanke på 

innkjøp og bekledning. 

Uniformsinstruksene finnes her:  

http://hoboldrill.no/reglement/uniformsinstruksdrillere.html  

http://hoboldrill.no/reglement/uniformsinstruks-troppsledere-instruktorer.html 

 

Marsjering 
Alle drillere skal delta når Hobøl Drill 

marsjerer fram til med det året de går 

i 10 klasse (fyller 16 år.) Dette gjelder 

så lenge drilleren bor i Hobøl 

kommune. Etter dette er det frivillig 

om drilleren vil marsjere.  

http://hoboldrill.no/reglement/uniformsinstruksdrillere.html
http://hoboldrill.no/reglement/uniformsinstruks-troppsledere-instruktorer.html


 

 

  
Årsmelding 2013  Side 12 

Økonomi 

Dugnadsarbeid 
Den viktigste inntektskilden til Hobøl Drill er dugnadsarbeidet. Vi har jobbet på 38 arrangementer for 

City Security og ProSec. Totalt har vi omsatt for nesten kr 350.000,- men dette inkluderer 

dugnadsformidling til andre lag. Arbeidstimene har gitt Hobøl Drill en inntekt på i overkant av kr 

100.000,- og over kr 45.000,- medlemmenes turkontoer. 

Kontingent 
Stiftelsesmøtet besluttet følgende kontingent for 2013: 

- Del 1: kr 950,- pr barn pr halvår 

- Del 2: kr 1.250,- pr familie pr halvår 

- Det gis søskenmoderasjon for del 1, med kr 250,- pr barn pr halvår utover ett medlem. 

Del 2 av kontingenten skal dekkes gjennom dugnadsarbeid. Det kan avtales at denne delen også 

betales, fortrinnsvis sammen med annen kontingent. 

- Del 2 av kontingenten gjelder ikke i nye medlemmers første halvår i drilltroppen. 

- Når Del 2 er dekket gjennom dugnadsarbeid kan man velge å ta ytterligere dugnader for å 

spare penger på egen turkonto. Av denne inntjeningen går 50% til turkonto og 50% til 

drilltroppen. 

Det kan avtales trekk fra turkonto for å dekke utgifter til turer, seminarer, kontingent og utstyr som 

benyttes ifm drilltroppen. 

- Pris for seminarer er kr 300,- pr medlem for helgeseminar og kr 150,- pr medlem for 

endagsseminar. Seminaravgiften betales i sin helhet selv om medlemmet bare deltar på deler 

av seminaret. 

- Styret i Hobøl Drill vedtar retningslinjer for all type dugnadsarbeid, herunder regler for 

godtgjøring til den enkeltes turkonto. 

- Det er anledning til å få fritak fra dugnadsarbeid med grunn i helsemessige årsaker. Fritak 

avgjøres av styret etter søknad. Styret kan stille som vilkår for fritak at det utføres annet 

arbeid for drillen for eksempel ved seminarer 

Kontingenten ga Hobøl Drill en inntekt på kr 65.800,- hvorav ca kr 3.500,- gikk videre til NMF. 

Grasrotandel 
Pr 31.12.2013 var det dessverre bare 4 spillere som har registrert Hobøl Drill som mottaker av 

Grasrotandelen. Her har vi et stort potensiale for kommende år! 

Lotteri 
For å søke om lotteriinntekt må laget presentere forrige års regnskap, Hobøl Drill blir derfor ikke 

«funnet lotteriverdig» for 2013. 
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Hobøl Auto AS 

 

Sponsorer 
Hobøl Auto AS sponser Hobøl Drill med driftsmidler. Dette er 

et viktig bidrag for oss og var avgjørende i forbindelse med 

stifting av laget. 

Gaver 
Rett før Jul fikk vi i oppdrag av Gjensidige Hobøl å dele ut informasjon/markedsmateriell til alle 

husstander i Hobøl. I den forbindelse delte vi også ut informasjon om Hobøl Drill og ba om bidrag fra 

våre sambygdinger. Ved årsslutt hadde vi fått kr 4.200,-. Tusen takk til alle som støtter Hobøl Drill! 

Deling spill og drill 
I forbindelse med deling av Hobøl Skolekorps spill og drill, før opprettelsen av Hobøl Drill, ble det 

inngått en avtale med Hobøl Skolekorps der drilluniformer og drillutstyr i korpset ble overført til 

Hobøl Drill. Uten denne avtalen ville det vært svært vanskelig å stifte Hobøl Drill. 

Budsjett 
Verken stiftelsesmøtet eller styret har satt opp budsjett for 2013. Dette var vårt første driftsår og 

økonomi har blitt fulgt opp tett på hvert eneste styremøte. Styret er svært godt fornøyd med at 

Hobøl Drill har god likviditet og kun gikk ca kr 6.000,- i underskudd første driftsår. 

Regnskap 
Styret har valgt å kostnadsføre uniformer og drillstaver. Hvis dette hadde vært regnskapsført som 

eiendeler/driftsmidler ville Hobøl Drill gått med et lite overskudd for 2013, men vi mener at 

uniformer og drillstaver i realiteten har svært liten markedsverdi og at det derfor er riktig å føre det 

opp som driftskostnader. 

Resultatregnskap 

SALGS- OG DRIFTSINNTEKT  

  3000 Kontingent, medlemskap -37 750,00 
  3001 Kontingent, sommerskole -9 600,00 
  3002 Kontingent, seminarer -18 450,00 
  3120 Dugnadsarbeid -102 087,05 
  3130 Off.støtte kommune/fylke -6 500,00 
  3135 Gaver til Hobøl Drill -4 200,00 
  3150 Lotteri -8 761,00 
  3200 Salgsinntekt (varer for videresalg) -1 540,00 
  3201 Salgsinntekt (drillutstyr for viderefakturering) -22 980,20 
  3500 Sponsorinntekter -7 500,00 
  SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT -219 368,25 
  
VAREKOSTNAD  
  4000 Innkjøp varer (for videresalg) 364,40 

http://www.shell.no/
http://www.mekonomen.no/


 

 

  
Årsmelding 2013  Side 14 

  4001 Drillutstyr (for viderefakturering) 16 339,00 
  SUM VAREKOSTNAD 16 703,40 
  
LØNNSKOSTNAD  
  5000 Lønn instruktør 78 856,00 
  5020 Feriepenger 8 043,33 
  5410 Arbeidsgiveravgift 11 118,00 
  5420 Innberetningsplikig pensjonskostnad 1 134,13 
  5515 Kostnader Dugnadsarbeid 500,00 
  SUM LØNNSKOSTNAD 99 651,46 
  
ANNEN DRIFTSKOSTNAD  
  6100 Kontingent NMF 3 562,50 
  6101 Deltakeravgift NMF konkurranse 3 195,00 
  6300 Lokalleie 13 580,00 
  6554 Drillstaver 7 289,00 
  6555 Uniformer, drakter (betalt av troppen) 24 515,85 
  6556 Medaljer, stjerner, pokaler 2 404,00 
  6580 Høyttalere, musikkanlegg 1 584,00 
  6800 Kontorrekvisita 12 087,31 
  6900 Telefon og telefax 8 462,36 
  6940 Porto 950,00 
  7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 919,25 
  7175 Seminarkasse 1 622,67 
  7180 Seminarkostnader (mat, matriell, ol) 4 233,25 
  7181 Arrangementskostnader (mat, drikke, ol) 1 144,50 
  7185 Frukt/grønt/kaffe/kopper til øvelser 1 067,68 
  7450 Gaver til instruktører/styret 3 558,00 
  7554 Førstehjelpsutstyr, isposer, sportstape 1 703,00 
  7555 Lege, sykehus, fysioterapi, kiropraktor 14 140,00 
  7770 Bank- og kortgebyr 880,00 
  7830 Tap på fordringer 3 082,50 
  SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 109 980,87 
  
  SUM KOSTNADER 226 335,73 
  
FINANSIELLE POSTER  
  8030 Purregebyr, kunder -693,00 
  8050 Renteinntekter -34,90 
  SUM FINANSIELLE POSTER -727,90 
  
  
RESULTAT (Underskudd) 6 239,58 
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Balanse 

EIENDELER  

   1399 Depositum uniform -18 400,00  
   1500 Kundefordringer 42 304,45  
   1900 Kontanter 3 000,00  
   1920 Bank, Brukskonto 39 453,37  
   1921 Bank, Turkonto 456,65  
   1922 Bank, Leverandørkonto 17 074,51  
   1923 Bank, Gavekonto 4 203,21  
   1924 Bank, Arbeidsgiveravgift 5,69  
   SUM EIENDELER 88 097,88  
   
EGENKAPITAL OG GJELD 
   2400 Leverandørgjeld -85 160,00  
   2780 Påløpt arbeidsgiveravgift -1 134,13  
   2940 Skyldige feriepenger -8 043,33  
   Ikke disponert resultat for 2013 6 239,58  
   SUM EGENKAPITAL OG GJELD -88 097,88  

Spesiell takk 
Uniformer og drakter er en av troppens største 

utgiftsposter. Med stor rekruttering følger også 

stort behov for nye uniformer. Da var det et 

lykketreff at Carina, mamman til Maria i Tropp-II, 

er designer og at Randi, hennes mamma igjen, er 

skredder – og begge har jobbet sent og tidlig for 

Hobøl Drill. Skreddersydde uniformer i ordets 

rette forstand hvor vi kun betalte for materialer. 

Tusen hjertelig takk! 

 

 

 


