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Indre Østfold Drillklubb 
Hobøl Drill ble stiftet 24. april 2013. Formelt endret troppen navn til Hobøl Drillklubb i 2015 da vi i 

tillegg til å være i korps i Norges Musikkorps Forbund ble et idrettslag i Norges Idrettsforbund. I 

ekstraordinært årsmøte november 2017 endret vi navn til Indre Østfold Drillklubb. 
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Formål 

Indre Østfold 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 Indre Østfold. 

- tilby koreografi, instruksjon og kurs til drilltroppens 

medlemmer. 

Norges Musikkorps Forbund 

Indre Østfold Drillklubb er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Øst. 

Vedtekter 

Vedtektene tredde i kraft stiftelsesdagen 24. april 2013. Siste revisjon var ved det ekstraordinære 

årsmøtet i 2017 ved endring av navn til Indre Østfold Drillklubb. Vedtektene er i sin helhet gjort 

tilgjengelig her:  

http://iodk.no/medlemssiden/regler/vedtekter.html 

Norges Idrettsforbund 

Klubben ble godkjent som idrettslag av Norges Idrettsforbund (NIF) 13. mai 2015 hvor vi har 

tilhørighet i Østfold Idrettskrets og som en gruppe i Norges Danseforbund (ND). 

Lovnorm 

Lovnormen ble vedtatt på årsmøtet 26. februar 2015. Lovnormen ble også revidert på det 

ekstraordinære årsmøtet i 2017 og er i sin helhet gjort tilgjengelig her:  

http://iodk.no/medlemssiden/regler/lovnorm.html 

 

Forretningsinformasjon 

 

 

 

  

  

Navn Indre Østfold Drillklubb 
Organisasjonsnummer 911884364 

Medlemsnummer i NMF 73056 
Medlemsnummer i NIF KL01380011 

Kontonummer 1100.43.34584 
Kontonummer, gaver 1100.43.43532 

Internettadresse www.hoboldrill.no, www.iodk.no 
Facebookadresse http://www.facebook.com/HobolDrill 

Epostadresse post@iodk.no 
Telefonnummer, styreleder Arild 958 75 527 

Postadresse Haugenveien 27, 1823 Knapstad 

http://www.hoboldrill.no/
http://www.facebook.com/HobolDrill
mailto:post@hoboldrill.no
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Styret og de tillitsvalgte 
Styremedlemmene 2017 ble valgt på årsmøtet 7. mars 2017. 

Årsmøtedokumentene og referat fra møtet er i sin helhet gjort tilgjengelig her: 

http://iodk.no/omoss/arsmoter/arsmote2017.html 

 

Konstituering 

Styret konstituerte seg 4. april 2017: 

Styremedlem med stemmerett Navn 
Styreleder Arild Hagen 
Nestleder Tor-Erik Sanden 

Kasserer (fungerende) Arild Hagen 
Arrangementsansvarlig Håvard Munkeby 

Uniformsansvarlig Hege Harestad 
Sekretær Jeanette Eriksen 

 Cecilia Elisabeth Almvik* 

 Anita Lindquist* 

Dugnadsansvarlig ProSec  Irene Tolfshus Hagen 
Dugnadsansvarlig City og ansvar for drakter Lene Marie Thoresen 

Kontrollkomite Przemyslan Soszynski 
Svein-Kåre Jensen 

* har søkt om å få trekke seg fra styrevervet i løpet av året, styret har innvilget søknadene. 

Tillitsvalgte/styremedlem uten stemmerett Navn 
Hovedinstruktør Mathilde Walheim Olsen 

Instruktør Celine Skårberg Nybakken 
Instruktør Emilie Sanden 

Troppsleder Rune Olsen 
Troppsleder Arild Hagen 

 

Tamburmajor Navn 
 Anette Tolfshus Hagen 

 

Valgkomite Navn 
Leder Rune Olsen 

Medlem Tove Walheim 
Medlem Veronica Halvorsen 
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Styremøter 

Det ble gjennomført 11 styremøter i 2017. Styremøtereferatene ligger ikke tilgjengelig på web, 

viktige beslutninger er gjengitt i årsmeldingen under «Styresaker og Beslutninger». 

Drilldans instruktører 

Mathilde Walheim Olsen, Celine Skårberg Nybakken og Emilie Sanden er rekruttert inn som 

instruktører fra våre egne rekker av utøvere. Instruktørene har drillet i åtte år eller lenger og kan se 

tilbake på flere pallplasseringer både i distriktsmesterskap og i nasjonale mesterskap. I tillegg til å 

være instruktører er de fortsatt aktive drillere og deltok sammen i Norgesmesterskapet 2017. NMF 

arrangerer instruktørkurs i fire nivåer, våre instruktører skal gjennomføre alle disse nivåene og blir 

påmeldt fortløpende etter hvert som NMF arrangerer kurs. 

Trommedrill instruktør 

Målsetningen om å starte opp med en trommegruppe ble en realitet november 2017 med Vegard 

Odden som instruktør. Vegard har tidligere vært trommeslager og instruktør i Hobøl Skolekorps, hvor 

han også har fått instruktørutdanning.  
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Koreografi og program 

Konkurranseprogram 2016/2017 

Utøver(e) Program Koreografi 
Elisabeth Moen 

Isabelle Halvorsen 
Drilldans duett Juvenile Mathilde Walheim Olsen 

Kine-Elise Harestad 
Tiril Munkeby 

Drilldans duett Preteen Mathilde Walheim Olsen 

Kaia Marie Kubberød Jensen Drilldans solo Preteen Mathilde Walheim Olsen 
Magdalena Soszynska Drilldans solo Preteen Mathilde Walheim Olsen 

Kaia Marie Kubberød Jensen 
Mathilde Walheim Olsen 

Emilie Sanden 
Anette Tolfshus Hagen 

Deltar sammen med 
Spydeberg Drill i  
Accessories Corps 

Silje Kristine Johansen (Spydeberg) 

 

Konkurranseprogram 2017/2018 

Utøver(e) Program Koreografi 
Kine-Elise Harestad 

Tiril Munkeby 
Drilldans duett Preteen Mathilde Walheim Olsen 

Kaia Marie Kubberød Jensen 
Anette Tolfshus Hagen 

Drilldans duett Junior Emilie Sanden og 
Mathilde Walheim Olsen 

Kaia Marie Kubberød Jensen 
Kine-Elise Harestad 

Tiril Munkeby 
Birta Lif Eliasdottir 

Magdalena Soszynska 
Kaia Marie Kubberød Jensen 

Michelle Enersen Hetland 
Katinka Sofie Son Bøe 

Drilldans tropp Preteen Mathilde Walheim Olsen 

Elisabeth Moen 
Linnea Eriksen 

Shuri Engoh Ayaba 
Amanda Elisabeth Almvik 

Drilldans tropp Juvenile Celine Skårberg Nybakken 

Kaia Marie Kubberød Jensen Solo 1 Baton Preteen Mathilde Walheim Olsen 
Magdalena Soszynska Solo 1 Baton Preteen Mathilde Walheim Olsen 
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Drillere 

Medlemsoversikt 

Tropp Antall 2016/2017 Antall 2017/2018 
Aspirant 9 1 

Trommeaspiranter  4 
Tropp-III   
Tropp-II 6  
Tropp-I 3 14 

Totalt 18 19 

Rekruttering 

Det er gjort flere forsøk på å rekruttere nye aspiranter. Oppvisning på skolene er en svært viktig 

faktor for å oppnå dette. Det er krevende å få innpass på skolene i skoletiden og det vil jobbes videre 

med kommunen for å få til en rekrutteringsdag for lag/foreninger i skolen neste år. Vi rekrutterte inn 

en ny aspirant etter sommerferien 2017. Dette gjorde vi ved å henge opp plakater på butikkene og 

publiseringer på sosiale medier. Selv om aspiranten er privilegert og får mye tid med instruktør må vi 

ha flere aspiranter sammen for å beholde medlemmene. 

Treningsmiljø 

Ukentlig trening 

Vi benytter gymsal på Knapstad og på Ringvoll til de ukentlige treningene. De eldste drillerne har i 

tillegg til vanlig drilltrening i Vålerhallen også trent styrke på Spydeberg treningsstudio. 

Seminar 

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

Vålerhallen. 
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Treningstider 

For sesongen 2017/2018 har vi følgende treningstider: 

Tropp Tid og sted 
Felles trening for drilldans 

 
Drilldans duett junior 

Mandager: Gymsalen på Knapstad kl 1800-1930 
Onsdager: Gymsalen på Knapstad kl 1700-1900 
Søndager: Vålerhallen kl 1600-1800 

Drilldans aspiranter Mandager: Gymsalen på Knapstad kl 1700-1800 
Trommedrill Mandager: Klasserom på Knapstad kl 1730-1830 

 

Vi har også hatt mulighet til å tilby frivillig trening for alle troppene i gymsalen på Knapstad søndager 

kl 1000-1300 og i gymsalen på Ringvoll på torsdager kl 1800-2000. 

Terminliste 

Det meste på årshjulet for drillerne er forutsigbart og det meste av terminlisten er på plass ved 

sesongstart. På internettsiden vises terminlisten for sesongene, det vil si fra august til juni.  

Dato Aktivitet 
14.-15. januar Treningshelg i Vålerhallen 

4. mars Treningsdag i Vålerhallen 
7. mars Årsmøte 

10.-12. mars ØM korpsdrill 
3., 24. og 26. april Marsjtrening 

10. og 15. mai Marsjtrening 
12.-14. mai Drilliaden 

17. mai Grunnlovsdag 
27. mai Konfirmasjonsdrilling for Anette 
30. mai Oppvisning for Knapstafetten 
10. juni Drilloppvisning på Kiwi Knapstad 
12. juni Sommeravslutning 

23.-25. juni NM Korpsdrill 
1. november Aspirantopptak 

8. november Ekstraordinært årsmøte 
 

Gjeldende treningstider og terminliste finner du her: 

http://iodk.no/medlemssiden/terminliste.html 
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Oppsummering av året 

Barnas dag 

Siden første gang Østfold Bilsenter arrangerte Barnas dag, har drillerne vært ansvarlige for 

åpningsnummeret. I år ble Østfold Bilsenter nødt til å avlyse arrangementetunngikk vi kollisjon med 

Drilliaden og kunne derfor stille mannsterke. Det var rufsete vær men det hindrer ikke tøffe 

drilljenter i å gjennomføre med stil. 

Grunnlovsfeiring 

Hobøl Drill ville selvfølgelig være med på å skape blest om 17. mai feiringa i Hobøl. Marsjøvelsene ble 

gjennomført i snø, sludd og regn men på selve nasjonaldagen var vi kjempeheldige og hadde flott 

vær. Vi marsjerte og drillet sammen med Hobøl Skolekorps både på Skjelfoss Psykiatriske Senter og i 

barnetoget sammen med Hobøl Skolekorps. Tradisjonen tro stoppet vi hos Hovedsponsoren vår – 

Hobøl Auto AS – og fikk servert softis! På Knapstad hadde vi som vanlig salgsbod hvor vi solgte brus, 

kaker, kaffe, pølser, sveler og heliumsballonger.  

Medaljeseremoni 

Ved utdeling av medaljer er det viktig at alle uniformene er i orden. Da det viste seg at korpset 

manglet de riktige størrelsene i forhold til medlemmene ble det bestilt inn nye uniformer. 

Leveringstiden var så lang at styret besluttet styret å flytte medaljeseremoni til vårparten 2018. 
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Østlandsmesterskapet 

Årets første konkurranse for Hobøl Drill ble Østlandsmesterskapet (ØM) 10.-12. mars. Som tidligere 

ble konkurransen gjennomført i Jessheim is- og flerbrukshall på Jessheim. Med kort reisevei blir ØM 

blir det heldigvis mange supportere på tribunen og det blir en ekstra spesiell opplevelse for drillerne.  

Utøver(e) Program Plassering 
Elisabeth Moen 

Isabelle Halvorsen 
Drilldans duett Juvenile 7 

Kine-Elise Harestad 
Tiril Munkeby 

Drilldans duett Preteen 5 

Kaia Marie Kubberød Jensen Drilldans solo Preteen 10 
Magdalena Soszynska Drilldans solo Preteen 16 
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Drilliaden 

Vi har god tradisjon på å delta i Drilliaden arrangert av Gjerpen Skolekorps. Selv om kanskje ikke like 

mange supportere finner veien til Gjerpenhallen, gir skole- og idrettshallområdet en trygg og god 

innramming for konkurransen. Ettersom konkurransen gjennomføres i mai er den ikke kvalifiserende 

til NM, dette bidrar også til å skape en roligere atmosfære og gjør Drilliaden spesielt godt egnet som 

første konkurranse for de yngste drillerne. 

Utøver(e) Program Plassering 
Elisabeth Moen 

Isabelle Halvorsen 
Drilldans duett Juvenile 3 

Kine-Elise Harestad 
Tiril Munkeby 

Drilldans duett Preteen 3 

Kaia Marie Kubberød Jensen Drilldans solo Preteen 12 
Magdalena Soszynska Drilldans solo Preteen 13 
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Norgesmesterskapet 

Kaia, Mathilde, Emilie og Anete deltok i NM sammen med Spydeberg Drill. Samarbeidstroppen som vi 

kalte «Enotita» trente sammen på skolene og idrettshallen i Spydeberg. I tillegg til de oppsatte 

treningene på terminlisten trente jentene to helger og flere av torsdagene i april-juni 2017. Det gode 

samarbeidet ble feiret med en grillfest 4. juli 2017. 

Utøver(e) Program Plassering 
Kaia Marie Kubberød Jensen 

Mathilde Walheim Olsen 
Emilie Sanden 

Anette Tolfshus Hagen 

Deltar sammen med 
Spydeberg Drill i  
Accessories Corps 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppvisning på Kiwi 

I samarbeid med Kiwi Knapstad ble det arrangert «Grill & Drill» 

10. juni 2017. All mat og drikke ble levert av Kiwi, drillforeldre 

stod for grilling og servering. Drilljentene viste fram drilldans- 

programmene flere ganger i løpet av dagen. Rekruttering var en 

viktig post på programmet, men det var få barn innom butikken. 

 

Sommeravslutning 

Sesongen 2016/2017 ble avsluttet med en grillfest hjemme hos  

Anette, Irene og Arild. Treningskvelden ble erstattet med kos 

og avslapping med grillmat, brus og is.  
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Hobøl Drill og Indre Østfold Drill i media 

Markedsføring av trommedrill og rekruttering av aspiranter. 

Endring av navn til Indre Østfold Drillklubb. 
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Frivillighetsprisen til Arild Hagen og Indre Østfold Drillklubb 
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Styresaker og beslutninger 

Samarbeid med Spydeberg 

Etter henvendelse fra Spydeberg Skolekorps Drill i 2016 vedtok styret at et samarbeid med 

Spydeberg for å kunne stille med Accessories Corps i NM 2017. 

Dette var et svært vellykket samarbeid og det var spesielt imponerende å se hvor fort jentene ble en 

sammensveiset gjeng. Samarbeidstroppen, som fikk navnet Enotita, ga mersmak til ytterligere 

samarbeidsprosjekter. 

Da Enotita-jentene avsluttet sesongen med en grillfest ble det snakket om videre samarbeid. Alle 

ønsket et videre samarbeid og helst ville jentene samles i ett og samme korps/klubb. 

Behovet for samarbeid 

Følgende beskrev utfordringene som måtte håndteres: 

• Fordeling på alder og nivå er skjev. 

• I Hobøl er det mange drillere på preteen-nivå, men få av de yngste og de eldste drillerne. 

• Det er for stort spenn i aspiranttroppen, dette kan medføre at enkelte slutter og/eller enda 

større spenn i en sammenslått tropp. 

• Ettersom det mangler et miljø og instruktør for de eldre drillerne, er de siste allerede på vei 

ut. 

Det ble også beskrevet flere utfordringer i Spydeberg som også står i fare for å miste medlemmer. 
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Samarbeidsformer 

Det ble satt opp flere alternative løsninger: 

Alternativ Kort beskrivelse 
0 Ingen forandring 
1 Samarbeid om enkelte program slik som «Enotita» i 2017 
2 Medlemmer i Hobøl Drill går over til Spydeberg Drill (Spydeberg Skolekorps) 
3 Medlemmer i Spydeberg Drill går over til Hobøl Drill 
4 Etablere et nytt drillkorps for Indre Østfold som fokuserer på konkurranser 
5 Alle drillerne i Spydeberg og Hobøl samles i strukturen til Hobøl Drill som får nytt navn 

 

Enotita-jentene anbefalte alternativ 5. Styret i Hobøl Drillklubb besluttet å satse på alternativ 5. 

De ulike alternativene ble presentert for drill-komiteen i Spydeberg og deretter for styret i 

Spydeberg. Etter vurdering av forslaget besluttet styret i Spydeberg Skolekorps å takke nei til 

forslaget. 

Opprettelse av Indre Østfold Drillklubb 

Styret i Hobøl gjorde beslutningen om å starte en «samarbeidstropp» uavhengig av svaret fra 

Spydeberg Skolekorps. Arbeidet med å opprette Indre Østfold Drillklubb startet. 

Arbeidet kan oppsummeres ved å vise til intensjonsdokumentet som ble laget i forkant av 

informasjonsmøtet som ble avholdt på Fjellheim i Spydeberg 19. november: 

Drilldans er en flott idrett! 

Tradisjonelt blir drillerne forbundet med 17. mai toget og skolekorpset, men drilldans er mye mer. 

Enkelt forklart er drilldans en kombinasjon av dans og tekniske øvelser med drillstav.  I tillegg til dans 

har drill flere likhetstrekk med turn og kampsport. 

Bakgrunn 

Med trygge og gode rammer har vi skapt et godt drillmiljø i Hobøl. Vi tar idretten på alvor og 

tilrettelegger for utøverne på best mulig måte. Prestasjoner på konkurranser motiverer til trening, 

utvikling og mestring. 

Vi opplever at vi lykkes med mye men vi ønsker å tilrettelegge enda bedre. Å få en stabil 

medlemsmasse og jevn fordeling av medlemmer på alderstrinnene er en utfordring i en liten 

kommune som Hobøl. 

Indre Østfold Drillklubb 

Drillere og drillforeldre i Hobøl tar initiativ til drillsamarbeid på tvers av den nye storkommunen og 

endrer navn på klubben til Indre Østfold Drillklubb. 

Indre Østfold Drills intensjoner: 

• Treningsglede 

Vi skal dyrke samholdet, de trygge rammene og det gode drillmiljøet vi allerede har. Vi har en 

kultur der det er naturlig at drillerne støtter og hjelper hverandre i motgang og der vi feirer 

og motiveres av hverandres prestasjoner. Vi skal ta til oss gode erfaringer, kunnskap og 

engasjement fra nye medlemmer, instruktører og ildsjeler. 

• Drillerne i fokus 

Drillklubben skal drives på utøvernes premisser og skal stadig videreutvikles til det beste for 
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drillerne. Å tilrettelegge for deltakelse på kurs og konkurranser, hente inspirasjon og 

kunnskap fra andre idretter, samarbeide med andre klubber og delta aktivt i utviklingen av 

drillidretten i Norge er eksempler på hva vi legger i dette.  

• Tilrettelagt trening 

Drillerne skal ivaretas av utdannede instruktører, voksne troppsledere og tillitsvalgte. Vi skal 

jobbe aktivt for å skaffe nødvendig tilgang til idrettshall og riktig treningsutstyr. 

Skadeforebygging som for eksempel instruktørkurs, fokus på riktig grunnteknikk, 

styrketrening, riktig skotøy og utstyr skal prioriteres. Vi skal finne en god balanse mellom 

fellestreninger og trening i mindre grupper i nærmiljøet. 

• Fremme drillidretten  

Drillernes treningsinnsats, mestring og prestasjoner skal respekteres. Indre Østfold Drill skal 

skape arenaer for å vise utøvernes prestasjoner og for å fremme drillidretten. Vi vil gjerne ta 

vare på tradisjoner og delta med paradedrill i 17. mai-tog i samarbeid med skolekorps, men 

Indre Østfold Drill tar avstand fra at drillere skal oppfattes som staffasje foran 

korpsmusikken, Indre Østfold drill støtter kampanjer som #ikketilpynt. Drillerne skal 

motiveres til utvikling og forbedring gjennom å tilby arenaer for prestasjoner og konkurranse. 

• Godt spenn og fordeling  

Indre Østfold Drill skal ha flere drillere i alle aldre og nivå, på denne måten sikres fleksibilitet 

og kontinuitet. Fleksibilitet fordi vi lettere kan tilby duett- og troppsprogram i forhold til 

individuelt ambisjonsnivå. Robuste tropper gjør at vi beholder kontinuiteten og bevarer 

tropper på alle alderstrinn og nivåer. Unge drillere skal ha tydelige og gode forbilder i 

klubben, erfarne drillere skal bli gitt mulighet til å dele sin kunnskap blant annet som 

instruktører. Det er ingen øvre aldersgrense i Indre Østfold Drill, vi skal tilrettelegge for 

seniordrillere og oppfordre drillere som har vært utenfor idretten en periode til å komme 

tilbake.  

Velkommen til Indre Østfold Drill 

Vi bør følge storkommunens eksempel og oppfordring til samarbeid – og samle oss i en felles 

drillklubb for indre Østfold. Som den eneste selvstendige drillklubben i indre Østfold som fokuserer 

på drilldans og konkurranser tar vi nå initiativet til samarbeid og sammenslåing. Vi benytter 

rammeverket til Hobøl Drill, med ordnet økonomi og et styre med lang erfaring. Både som korps og 

medlem av Norges Musikkorps Forbund 

- og som idrettslag og medlem av Norges 

Idrettsforbund har vi muligheter både 

innenfor korpsdrill og sportsdrill. Med 

dette som utgangspunkt inviterer vi 

drillere, instruktører og foreldre til å 

delta og forme Indre Østfold Drill.  

Vi håper at intensjonene til Indre Østfold 

Drill frister til deltakelse. I tillegg til å 

ønske velkommen til alle erfarne og nye 

drillere ønsker vi også å ta initiativ til 

samarbeid og sammenslåinger. Drillere 

må også gjerne være medlem av både 

Indre Østfold Drill og en annen 

tropp/korps/klubb. 
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Det er korte avstander i indre Østfold, det burde være enkelt å finne egnede steder for 

fellestreninger. Når Hobøl får idrettshall i 2018 er det idrettshaller i alle kommunene som blir Indre 

Østfold kommune i 2020. Mye av treningen kan også holdes i gymsal i nærmiljøet spesielt for yngre 

drillere. 

Arbeidet med å skape et felles treningsmiljø for Indre Østfold fortsetter i 2018. 

Trommedrill 

Etter at det ble klart at Hobøl Skolekorps allikevel ikke startet opp med en trommegruppe, besluttet 

styret i Hobøl Drill/Indre Østfold Drill å gjenoppta planene om å starte trommegruppe. Vi startet med 

å informere skolekorpset om dette, vi fikk bekreftelse fra skolekorpset som ønsket lykke til med 

initiativet. 

Bakgrunn 

Selv om Hobøl Drill/Indre Østfold Drill har fokus på drilldans-/twirl-konkurranser er 

marsjdrill/gatedrill viktig for oss. Det gjør et veldig høytidelig inntrykk når drillerne kommer 

marsjerende, så oppvisninger, 17. mai-tog og betalte oppdrag betyr som oftest marsjdrill. 

Drill 

Innenfor NMF finnes to typer drill – selv om det ikke er veldig tydelig definert. Det er selvsagt 

drilldans/twirl/stavdrill og i tillegg har vi trommedrill/signalkorps/signaltrommer. Det finnes ingen 

god oversikt over musikkorps/drilltropper som driver med trommedrill eller som har opprettet egen 

«drumline». Men Finstad Drumline er ett eksempel som har utspring fra Finstad Skolekorps i Ski. 

Elverum Drilltropp og Haugesund Drillkorps har også egne tromme-tropper. 
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Spond 

Styret besluttet å ta i bruk Spond.no som 

informasjonskanal til drillere og foreldre.  

Lotteriverdig organisasjon 

Hobøl Drillklubb/Indre Østfold Drillklubb er godkjent 

som Lotteriverdig organisasjon. Dette gir oss 

mulighet til å få inntekt fra entreprenørvirksomhet, 

det vil si Bingo-lokaler ol.  

Styret har gjennomført søkeprosessen og sørget for 

godkjenning. Styret fortsetter arbeidet med å å finne 

entreprenør (Bingo/Spill selskaper/lokaler i 

Ski/Moss). 

Endret regler for turkonto 

Når Del 2 er dekket gjennom dugnadsarbeid kan 

man velge å ta ytterligere dugnader for å spare 

penger på egen turkonto. Tidligere gikk 50% av 

denne inntekten til egen turkonto og 50% til 

drilltroppen. For å motivere til økt dugnadsarbeid 

ble denne fordelingen endret slik at 80% går til egen 

turkonto og 20% til drilltroppen. 

Økonomi 

Kontingent 

Årsmøtet 8. mars 2017 besluttet at kontingenten skulle stå uforandret: 

• Del 1: kr 1.100,- pr barn pr halvår 

• Del 2: kr 1.250,- pr familie pr halvår (kr 0,- første halvår) 

(forfaller 30. september og 31. januar ihht vedtektenes § 6) 

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. 

Pris for seminarer er kr 500,- pr medlem for helgeseminar og kr 250,- pr medlem for endagsseminar. 

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

Les mer om kontingent her: 

http://iodk.no/omoss/kontingent.html 
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Dugnadsarbeid 

Hovedinntektskilden til Indre Østfold Drill er dugnadsarbeid. 

Arrangementer 

I Indre Østfold Drill er vi så heldige at dugnadsarbeid betyr å stå vakt på arrangementer og konserter, 

hovedsakelig i Oslo Spektrum eller Telenor Arena. Vi har avtale med City Security og Professional 

Security (ProSec), arbeidsoppgavene kan være å passe på dører, inngang/utgang, billetter, og 

lignende. Selv om vi får tildelt arbeidsoppgaver får vi ofte mulighet til å høre musikken og ta del i 

konsertopplevelsen. 

Man må være over 18 år for å jobbe dugnad. Veldig mange tar med venner og familie på 

dugnadsjobb for å tjene inn penger til drillutstyr og turer. Man må jobbe ca 11 timer dugnad i 

halvåret for å dekke kravet til dugnadsarbeid. 

I tillegg til egne medlemmer har vi gjort avtale med flere andre lag og foreninger som jobber dugnad 

gjennom Indre Østfold Drill. Dette er 

nødvendig for å kunne tilby nok 

arbeidstimer til oppdragsgiver, det er 

kun et administrativt påslag som går 

til inntekt til Indre Østfold Drill når 

andre lag jobber for oss. 

Timepris 

I 2017 ble det forhandlet fram ny 

timepris ProSec og City Security. 

Klubben får nå kr 135,- pr time. 

Enkelte lag/foreninger med voksne 

erfarne dugnadsarbeidere får økt sin 

timepris. Foreldre i Indre Østfold Drill 

får nå kr 110,- pr time (80%). 

Fordeling 

Av totalt 1610 dugnadstimer er det 

kun 115 timer som utføres av egne 

foreldre/foresatte. Dette utgjør kun 7% av det totale arbeidet og av en omsetning på kr 200.000,-. I 

2016 utgjorde andelen i overkant av 12% av totalen. 

Vekterkrav 

Fra 1. januar 2018 blir krav til vekterutdannelse for alle som skal jobbe som arrangementsvakt ved 

Oslo Spektrum, dette vil i praksis ekskluderer oss fra å jobbe dugnad i Oslo Spektrum. 

Administrativt påslag 

Inntekten ved å la andre foreninger og lag jobbe dugnad gjennom Indre Østfold Drill er påslaget 

klubben tar for formidling, oppfølging og administrasjon (administrativt påslag). Det administrative 

påslaget i 2017 var totalt kr 51.595,- henholdsvis kr 17.372,50/34.222,50 for City Security/ProSec. 

Med krav til vekterutdannelse i Oslo Spektrum står klubben i fare for å miste inntekten fra City 

Security i 2018. 
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Kakesalg 

Som et alternativ eller et tillegg 

til arrangementer tilbyr vi også 

muligheten til å selge 

kakebokser fra Nordkak AS. 

Kakesalg initieres etter behov 

som avklares på 

foreldremøtene eller hvis det 

kommer ønsker fra foreldrene 

utenom foreldremøter. 

Vi solgte kaker rett før Jul i 

2015, men det ble ikke solgt 

kaker gjennom oss i hverken 

2016 eller 2017. 

Kaffeavtaler 

Vår hovedsponsor Hobøl Auto AS tilbød oss muligheten 

til å selge kaffeavtale hvor halvparten av salgssummen 

ble gitt tilbake som sponsorinntekt. Styret besluttet at 

sponsorinntekten fra salg av kaffeavtaler skulle gis 

direkte til medlemmenes turkonto. Det vil si at for hver 

solgte kaffeavtale til kr 99,- fikk medlemmet kr 49,50 

på turkonto. 

Hvert medlem (foreldre) ble i utgangspunktet gitt 

mulighet til å selge 10 kaffeavtaler/oblater hver, men 

vi fikk totalt 200 stk slik at potensialet var altså 

nærmere kr 10.000,- fordelt på de foreldrene som 

ønsket å benytte seg av muligheten. 

Spydeberg Håndballklubb ble tilbudt samme avtale 

og hentet ut hele potensialet i motsetning til hos oss 

hvor det ble solgt kun én kaffeavtale. 

17. mai 

Hobøl Drillklubb har hatt tradisjon for salg av 

ballonger, pølser, vafler, kaker, kaffe og brus på 

nasjonaldagen. Styret har hatt ansvar for 

planlegging, innkjøp av varer og rigging av salgsboder. Alle 

foreldrene har fått tildelt vakter for steking av vafler eller salg av varer i 

kiosken. Inntekten fra 17. mai-salget har gått i sin helhet til klubben. For 2017 var denne inntekten ca 

kr 15.000,- Det er ikke avklart hvordan vi skal gjøre dette framover nå som vi har blitt Indre Østfold 

Drillklubb, dette blir en sak for styret i 2018. 

Les mer om dugnadsarbeid her: 

http://iodk.no/dugnad.html 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpqK7s4Y3SAhXD2ywKHfCkDIQQjRwIBw&url=https://www.nordkak.no/Produkter&psig=AFQjCNG3yZaKLFAnHyf1IoXQO8Q7LJFY_g&ust=1487099020868531
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Budsjett 2017 

SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 

   Kontingent, medlemskap -56 500,00 

   Kontingent, seminarer -4 500,00 

   Dugnadsarbeid -90 000,00 

   Off.støtte kommune/fylke -20 000,00 

   Gaver til Hobøl Drill -6 200,00 

   VO-tilskudd -10 000,00 

   Lotteri -5 000,00 

   Grasrotandel/Tippemidler/Norsk Tipping -3 300,00 

   Momskompensasjon -20 000,00 

   Salgsinntekt (varer for videresalg) -30 000,00 

   Salgsinntekt (drillutstyr for viderefakturering) -12 000,00 

   Betaling for drillaktiviteter (for viderefakturering -40 000,00 

   Sponsorinntekter -11 000,00 

   SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT -308 500,00 

  
VAREKOSTNAD 

   Innkjøp varer (for videresalg) 20 000,00 

   Drillutstyr (for viderefakturering) 12 000,00 

   Kjøp ifm drillaktiviteter (for viderefakturering) 30 000,00 

   SUM VAREKOSTNAD 62 000,00 

  
LØNNSKOSTNAD 

   Lønn instruktør 90 300,00 

   Feriepenger 9 876,00 

   SUM LØNNSKOSTNAD 100 176,00 

  
ANNEN DRIFTSKOSTNAD 

   Kontingent NMF/NIF 13 500,00 

   Deltakeravgift NMF konkurranse 27 000,00 

   Lokalleie 18 000,00 

   Drillstaver/treningsutstyr 27 500,00 

   Uniformer, drakter (betalt av troppen) 19 000,00 

   Medaljer, stjerner, pokaler 6 500,00 

   Kontorrekvisita 10 000,00 

   Telefon og telefax 2 480,00 

   Konkurransekonstnader (paljetter, hårspray, ol) 4 000,00 

   Seminarkostnader (mat, matriell, ol) 12 000,00 

   Registeroppføringer/abonnement/web 265,00 

   Kurs (instruktørkurs, dommerkurs, nasjonalt instrukt 5 000,00 

   Gaver til instruktører/styret 1 500,00 

   Førstehjelpsutstyr, isposer, sportstape 4 000,00 

   SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 150 745,00 

  
KOSTNADER 312 921,00 

  
RESULTAT (Underskudd) 4421.00 
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Regnskap 2017 

SALGS- OG DRIFTSINNTEKT  
  3000 Kontingent, medlemskap -30 800,00 

  3002 Kontingent, seminarer -2 000,00 

  3011 Innbetalt dugnadsandel -2 625,00 

  3120 Dugnadsarbeid -57 385,00 

  3130 Off.støtte kommune/fylke -24 500,00 

  3135 Gaver til Hobøl Drill -16 300,00 

  3140 VO-tilskudd -17 550,00 

  3150 Lotteri 0,00 

  3151 Grasrotandel/Tippemidler/Norsk Tipping -1 542,76 

  3155 Momskompensasjon -14 692,00 

  3190 Andre inntekter/tilskudd 0,00 

  3200 Salgsinntekt (varer for videresalg) -33 125,00 

  3201 Salgsinntekt (drillutstyr for viderefakturering) -4 684,00 

  3202 Betaling for drillaktiviteter (for viderefakturering) -4 200,00 

  3500 Sponsorinntekter 0,00 

  SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT -209 403,76 

  
VAREKOSTNAD  
  4000 Innkjøp varer (for videresalg) 18 800,17 

  4001 Drillutstyr (for viderefakturering) 4 223,00 

  4003 Kjøp ifm drillaktiviteter (for viderefakturering) 0,00 

  SUM VAREKOSTNAD 23 023,17 

  
LØNNSKOSTNAD  
  5000 Lønn instruktør 50 729,44 

  5020 Feriepenger -2 947,44 

  5460 Skatt 0,00 

  SUM LØNNSKOSTNAD 47 782,00 

  
ANNEN DRIFTSKOSTNAD  
  6100 Kontingent NMF/NIF 13 605,00 

  6101 Deltakeravgift NMF konkurranse 16 273,00 

  6300 Lokalleie 15 324,09 

  6553 Trommer 2 450,00 

  6554 Drillstaver/treningsutstyr 2 710,40 

  6555 Uniformer, drakter (betalt av troppen) 4 283,44 

  6556 Medaljer, stjerner, pokaler 0,00 

  6580 Musikkanlegg, Flagg, Telt 14 357,49 

  6800 Kontorrekvisita 12 381,50 

  6900 Telefon og telefax 7 442,00 

  7174 Konkurransekonstnader (paljetter, hårspray, ol) 1 329,50 

  7175 Seminarkasse 352,36 

  7180 Seminarkostnader (mat, matriell, ol) 5 800,96 

  7330 Registeroppføringer/abonnement/web 2 982,00 

  7401 Kurs (instruktørkurs, dommerkurs, nasjonalt instruktørkurs) 0,00 

  7450 Gaver til instruktører/styret 0,00 

  7554 Førstehjelpsutstyr, isposer, sportstape 3 666,70 

  7600 Styre og årsmøtekostnader 0,00 

  7770 Bank- og kortgebyr 524,50 

  7830 Tap på fordringer 11 450,00 

  SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 114 932,94 

  
  SUM KOSTNADER 185 738,11 
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FINANSIELLE POSTER  
  8050 Renteinntekter -45,77 

  8130 Purregebyr, leverandører 0,00 

  SUM FINANSIELLE POSTER -45,77 

  

  
RESULTAT (Overskudd) -23 711,42 

 

Balanse 2017 

EIENDELER  
   Depositum uniform -16 800,00  
   Kundefordringer -9 785,50  
   Medlemmer 40 299,47  
   Kontanter 115,40  
   Bank, Brukskonto 74 530,73  
   Bank, Turkonto 0,68  
   Bank, Leverandørkonto 4,22  
   Bank, Gavekonto 2 400,71  
   Bank, Arbeidsgiveravgift 7,94  
   Egenkapital (årsavslutning) -74 884,10  
   SUM EIENDELER 15 889,55  

   
EGENKAPITAL OG GJELD 

   Leverandørgjeld -6 672,55  
   Skyldig til dugnadspartnere -4 060,00  
   Skyldige feriepenger -5 157,00  
   SUM EGENKAPITAL OG GJELD -15 889,55  
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Budsjett 2018 

SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 

   Kontingent, medlemskap -57 500,00 

   Kontingent, seminarer -4 500,00 

   Dugnadsarbeid -50 000,00 

   Off.støtte kommune/fylke -25 000,00 

   Gaver til Hobøl Drill -15 000,00 

   VO-tilskudd -10 000,00 

   Lotteri -5 000,00 

   Grasrotandel/Tippemidler/Norsk Tipping -3 300,00 

   Momskompensasjon -15 000,00 

   Salgsinntekt (varer for videresalg) -30 000,00 

   Salgsinntekt (drillutstyr for viderefakturering) -12 000,00 

   Betaling for drillaktiviteter (for viderefakturering -40 000,00 

   Sponsorinntekter -11 000,00 

   SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT -278 300,00 

  
VAREKOSTNAD 

   Innkjøp varer (for videresalg) 20 000,00 

   Drillutstyr (for viderefakturering) 12 000,00 

   Kjøp ifm drillaktiviteter (for viderefakturering) 30 000,00 

   SUM VAREKOSTNAD 62 000,00 

  
LØNNSKOSTNAD 

   Lønn instruktør 65 500,00 

   Feriepenger 5 000,00 

   SUM LØNNSKOSTNAD 70 500,00 

  
ANNEN DRIFTSKOSTNAD 

   Kontingent NMF/NIF 13 500,00 

   Deltakeravgift NMF konkurranse 27 000,00 

   Lokalleie 18 000,00 

   Drillstaver/treningsutstyr 22 500,00 

   Uniformer, drakter (betalt av troppen) 19 000,00 

   Medaljer, stjerner, pokaler 6 500,00 

   Kontorrekvisita 10 000,00 

   Telefon og telefax 2 480,00 

   Konkurransekonstnader (paljetter, hårspray, ol) 4 000,00 

   Seminarkostnader (mat, matriell, ol) 12 000,00 

   Registeroppføringer/abonnement/web 265,00 

   Kurs (instruktørkurs, dommerkurs, nasjonalt instrukt 5 000,00 

   Gaver til instruktører/styret 1 500,00 

   Førstehjelpsutstyr, isposer, sportstape 4 000,00 

   SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 145 745,00 

  
KOSTNADER 278 245,00 

  
RESULTAT (Overskudd) -55.00 

 


