
                                                                                                                                  Side        1

ÅRSMELDING

2012



                                                                                                                                  Side        2

Innhold

Hovedstyret, årsmelding   3

Friidrett, årsmelding   4

Volleyball, årsmelding   6

Ski, årsmelding   8

Hyttestyret, årsmelding og budsjett 2013 13



                                                                                                                                  Side        3

Årsmelding fra hovedstyret

Hovedstyret har i 2012 hatt 11 møter, og har bestått av følgende personer:

Anne Brit Andersen, leder
Dag-Folke Håland, nestleder og sekretær

Olav Ekra, kasserer ut 2012
Aina Solheim, kasserer våren 2012

Gunvor Kleppa, kasserer fra 01.01.2013
Kåre Idland, styremedlem
Lars Agnar Vaage, styremedlem
Skjalg Oltedal, styremedlem
Egil Ravndal, styremedlem med ansvar for medlemslister og administrering av politiattester

Vi har foretatt noen forandringer i styret i løpet av året, bl.a.  som følge av at vår nøyaktige kasserer 

og sekretær Olav Ekra har valgt å trappe ned og vil gi seg etter dette årsmøtet.

Også styrets leder de siste to år og mangeårig styremedlem Anne Brit Andersen -  samt tidligere 
leder for GIL og nå styremedlem og leder for friidrettsgruppa Kåre Idland trekker seg fra styret etter 
årsmøtet.  Egil Ravndal fra friidrettsgruppa og Gunvor Kleppa fra skigruppa har kommet inn for å 

styrke styret.

Vi har hatt ”bokettersyn” av Rogaland Idrettskrets (medlemsundersøkelsen 2012). Kretsen fant 

mange ting å sette fingeren på, men konklusjonen ble likevel: ”Etter gjennomgangen av de innsendte 
dokumentene sitter vi igjen med et hovedinntrykk om at Gjesdal idrettslag er et veldrevet idrettslag”.
De fleste forslag og påbud fra kretsen er tatt til følge; GILs nye lov og organisasjonsplan som er 

vedlagt denne årsmeldingen er eksempler på dette.

Idrettslaget går spennende tider i møte. Det nye idrettsanlegget på Solås er godt i gang og i løpet av 

sommeren og høsten vil vi nok mer enn ane konturene av vårt nye praktanlegg. Det vil i forbindelse 

med byggingen av klubbhuset blir nødvendig med en solid dugnadsinnsats, vi håper alle i laget vil 

bidra etter beste evne. 

Økonomien i laget er god, egenkapitalen er styrket med 329 000.- men det er klart at det nye 
klubbhuset vil endre den økonomiske situasjonen kraftig. Vi har foreløpig ingen grunn til å tro at 

GIL ikke vil klare den økonomiske belastningen klubbhuset representerer. Det vil imidlertid kreve et 

meget godt arbeid fra mange, ikke minst sponsorkomiteen vår.

Skigruppa viser igjen at den er meget veldrevet, med over 270 000.- i overskudd.

Hovedstyret vil takke alle trenere og ledere i de forskjellige gruppene for at de er med på å gjøre GIL

til et godt, inspirerende og ikke minst kjekt sted å være for Gjesdals små og store idrettsfolk.

Vi vil også takke, og oppfordre alle til å støtte, våre sponsorer.
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Årsmelding for friidrettsgruppa 2012

Styret har for året 2011 hatt følgende sammensetning:

Leder Kåre Idland

Nestleder Jørn Holmen

Oppmann Frode Voll
Styremedlem Morten Karlsen
Styremedlem Brit Høgemark

Styremedlem Egil Ravndal

Styret har avholdt 6 ordinære styremøter. I tillegg har det vært en del uformelle møter i forbindelse 

med arrangement.

Arrangement:

Friidrettsgruppa har i 2012 hatt et greit år med tanke på arrangement, og konsentrert seg om de faste 

og årvisse. 

På grunn av forholdene på stadion og all annen aktivitet i sentrum har styret besluttet at 

Ålgårdstafetten legges ”på is” i påvente av nytt stadion på Solås.

Fireløpsserien er friidrettens lokale vindu utad og samler svært mange barn og ungdommer. Flott er 

det også å se at både foreldre, søsken og besteforeldre stiller opp og støtter dette arrangementet. 

Antall deltakere har nå stabilisert seg på rundt 250/300, noe vi er svært godt fornøyd med. Gledelig 

er det og se at svært mange velger å løpe noe lengre distanser. Beslutningen om å tilby flere distanser

viser seg dermed å være riktig. Glasshuset på Gjesdal Ungdomskole ble også i år brukt til 

premieutdeling. Dermed fikk vi avviklet premieutdelingen på en kveld. Gjesdal IL - friidrett er også 

ansvarlig arrangør av den lokale TINE stafetten som går av stabelen i mai. Dette har tradisjonelt vært

en festdag for skoleungdom der ca 600 deltakere var samlet til dyst. Arrangementet er av sportslig 
karakter der det løpes 8 x 200m, men med innslag av gjøgleri og utkledning. De beste lagene går 

videre til krets- og landsfinale. På grunn av kummerlige forhold på Ålgård stadion blir TINE 
stafetten avviklet i Kongeparken camping.

Gjesdalbuen Trim-triathlon har vært et fast innslag i Ålgård Vannfestival. Arrangementet har vært 
vellykket og samlet også dette året over 100 deltakere.

”Fitjanuten opp” ble arrangert for femte gang i 2012. Løpet starter ved Gjesdal Bygdahus. 
Motbakkeløpet ble avviklet på en god måte, og har blitt en del av en karusell med motbakkeløp.

”Edlandsvannet rundt” ble arrangert for andre gang i 2012. Med god støtte fra SR-Bank og BDO ble 
arrangementet en suksess. Over 300 personer tok turen rundt Edlandsvannet. 

”Mortenløpene” er et skogsløp som Gjesdal IL-friidrett arrangerer i Njåskogen. Morten Karlsen har 
vært den store pådriver for dette løpet, og har sågar fått løpet oppkalt etter seg. I 2012 var det 
rekordmange deltakere.
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Økonomi.

Økonomien i friidrettsgruppa har vært god gjennom året, og regnskapet er gjort opp med et pent
overskudd. 

Mesterskapsmedaljer 2012 Arne Warem i klassen menn veteran 65 - 69

Arne skriver:
For mitt eget vedkommende ble 2012 et bra år med tanke på medaljer til tross for at jeg gikk skadet 

hele året, kunne stort sett bare sykle.

Jeg fikk følgende medaljer:

KM innendørs 5 gull: 60m, 400m, 800m, lengde u.t. og lengde.

NM innendørs 3 gull: 60m, lengde og tresteg

3 sølv: 200m, 800m og lengde u.t.

NM utendørs 5 gull: 100m, 200m, 300m hk, lengde og tresteg

1 sølv: 400m



                                                                                                                                  Side        6

Årsmelding for Gjesdal IL Volleyball 2012

Styret har for året 2012 hatt følgende sammensetning:

Formann: Skjalg Oltedal
Kasserer: Anne Reidun Line
Styremedlem: Lars Magne Tornes
Styremedlem og trener: Nils Bjørnar Øfstaas

Styremedlem og trener: Anne Solfrid Michaelsen

Valgkomite GIL: Nils Bjørnar Øfstaas

Arbeidet i styret

Styret har avholdt 2 ordinære styremøter. I tillegg har det vært en del uformelle møter i forbindelse 

med arrangement. Styret har i hovedsak arbeidet med økonomi og fordeling av treningstider. Vi har i

2012 blitt sponset av Gjesdalbuen og Ålgårds tannlegen.

Det er også organisert kiosksalg ved 2. divisjonskamper og turneringer.

Aktivitet i 2012

Trenere/ treninger
Vi har i 2012 hatt et bra trenerkorps på 4 personer: Anne Solfrid Michaelsen, Leif Lauvås, Kjell 

Fjeldheim og Nils Bjørnar Øfstaas. Vi har også benyttet oss av 4 studenter på tirsdagstreningene.

I 2012 har følgende trenere trent de ulike lagene:

U 15: Trenere for U 15 er Anne Solfrid Michaelsen og Nils Bjørnar Øfstaas, Leif Lauvås, Kjell 

Fjeldheim + de 4 studentene og har trent tirsdager kl. 18.30 til 20.00 og torsdager kl 18.30 til 20.00. 
Det har vært ca. 20 gutter og jenter på disse treningene.

Damer og herrer: Dame- og herrelaget har en flat struktur. Damene og herrene har fellestrening 
torsdager 20.00-22.00. Det er ca. 20 damer og menn på disse treningene.

Turneringer:
U 15: Har deltatt på 5 turnering
Damer og herrer: Damelaget leder 2 divisjon og har spilt de vanlige serierunder i 2. divisjon og NM 
veteran og kom på 3. plass. Herrelaget rykket opp til 2. divisjon og ligger på 2. plass.

Arrangement:
Gjesdal IL Volleyball deltok i 17. mai-toget på Ålgård.
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Tabell for dame- og herrelaget:

Skjalg Oltedal, Ålgård 14/1-2013
Formann

2.divisjon Kvinner Rogaland

Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng

1. Gjesdal 7 6 1 18-11 640-570 15

2. Randaberg 6 5 1 17-8 556-493 14

3. Austrått 6 4 2 15-9 537-512 13

4. Straen 7 3 4 13-15 583-574 9

5. Hana/Klepp 3 2 1 6-3 198-178 6

6. KFUM Stavanger 2 6 1 5 9-17 498-564 4

7. STIL-UiS 7 0 7 6-21 511-632 2

2.divisjon Menn Rogaland avd.2

Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng

1. Egersund 3 3 0 9-1 250-131 9

2. Gjesdal 4 3 1 10-5 347-302 9

3. Mastra 5 2 3 7-11 362-351 5

4. Hinna 4 0 4 3-12 182-357 1

http://www.cupassist.com/pa/serieoppsett.php?t=NVBF_SERIE_AVD1744&k=LS1744&p=1
http://www.cupassist.com/pa/serieoppsett.php?t=NVBF_SERIE_AVD1744&k=LS1744&p=1&l=10351035
http://www.cupassist.com/pa/serieoppsett.php?t=NVBF_SERIE_AVD1744&k=LS1744&p=1&l=10351037
http://www.cupassist.com/pa/serieoppsett.php?t=NVBF_SERIE_AVD1744&k=LS1744&p=1&l=10351034
http://www.cupassist.com/pa/serieoppsett.php?t=NVBF_SERIE_AVD1744&k=LS1744&p=1&l=10351038
http://www.cupassist.com/pa/serieoppsett.php?t=NVBF_SERIE_AVD1744&k=LS1744&p=1&l=10394341
http://www.cupassist.com/pa/serieoppsett.php?t=NVBF_SERIE_AVD1744&k=LS1744&p=1&l=10351039
http://www.cupassist.com/pa/serieoppsett.php?t=NVBF_SERIE_AVD1744&k=LS1744&p=1&l=10351036
http://www.cupassist.com/pa/serieoppsett.php?t=NVBF_SERIE_AVD1739&k=LS1739&p=1
http://www.cupassist.com/pa/serieoppsett.php?t=NVBF_SERIE_AVD1739&k=LS1739&p=1&l=10363741
http://www.cupassist.com/pa/serieoppsett.php?t=NVBF_SERIE_AVD1739&k=LS1739&p=1&l=10363742
http://www.cupassist.com/pa/serieoppsett.php?t=NVBF_SERIE_AVD1739&k=LS1739&p=1&l=10363743
http://www.cupassist.com/pa/serieoppsett.php?t=NVBF_SERIE_AVD1739&k=LS1739&p=1&l=10363744
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ÅRSMELDING FRA SKIGRUPPA 2012

Styret i skigruppa har i år bestått av følgende personer:

Leder : Marianne Bergset Tjetland
Sekretær: Olaug Jensen
Kasserer: Gunvor Anita Kleppa
Styremedlem: Henning Wiig (leder sportslig utvalg)
Styremedlem: Kenneth Idland
Styremedlem: Torgeir Nevland
Styremedlem: Knut Taugbøl

Styremedlem: Monica Wold

REPRESENTASJON
Agder og Rogaland Skikrets. Langrennskomitéen: Henning Wiig Leder

ARBEID I STYRET

Styret har avholdt 8 styremøter. Styret har stort sett jobbet med planlegging av trening, samlinger, 

renn og dugnader.

Klubbens dugnader i 2012: Vakt i Kongeparken, Hilleknuten, Sirdal Skimaraton og Blink.

Skigruppa har nettadresse: www.gjesdal-ski.com

AKTIVITET 2012

Trenere/treninger:
Også i 2012 har vi vært privilegert med et stort trenerkorps.

Våren 2012 hadde vi følgende trenere for de ulike gruppene:

Barmark:
Torgeir Nevland hadde treningen for aldersklassen 16 år og eldre.

Inger Ravndal har hatt ansvaret for aldersklassen 13 – 15 år.

Marianne Bergset Tjetland og Eli Krogedal Wiig har hatt ansvar for aldersklassen 9 – 11 år.

Toril Mjølne, Jørn Holmen og Svein Enok Paulsen har hatt ansvar for aldersklassen 6 – 8 år.

Lovise Nevland har med hjelpere hatt ansvaret for 4-5 års gruppa/barneidretten.

Rulleski/ski:
Tor Joar Ravndal har hatt ansvar for rulleskitreningen for aldersklassen 16 år og eldre.

Knut Taugbøl har hatt ansvar for rulleskitreningen for aldersklassen 12-16 år.

http://www.gjesdal-ski.com
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Bård Mjølne, Gunnstein Varhaug og Per Østerhus har hatt ansvaret for de på 8-12 år. Den yngste 

gruppa har vært ledet av Kenneth Idland og Pål Levang.

Høsten 2012 hadde skigruppa følgende trenerkorps:

Barmark:
Torgeir Nevland hadde treningen for aldersklassen 16 år og eldre.

Inger Ravndal har hatt ansvaret for aldersklassen 12 – 15 år.

Eli Krogedal Wiig og Wenche Idland har hatt ansvar for aldersklassen 10 – 12 år.

Lovise Nevland og har hatt ansvar for aldersklassen 8 - 9 år.

Vibeke Berge og Kurt Kleppa
Inger Lomeland Wold har med hjelpere hatt ansvaret for 4-5 års gruppa/barneidretten.

Rulleski/ski:
Tor Joar Ravndal har hatt ansvar for rulleskitreningen for aldersklassen 16 år og eldre.

Knut Taugbøl har hatt ansvar for rulleskitreningen for aldersklassen 12-16 år.

Bård Mjølne, Gunnstein Varhaug og Per Østerhus har hatt ansvaret for de på 8-12 år. Den yngste 

gruppa har vært ledet av Kenneth Idland og Pål Levang.

Tusen takk til alle som i løpet av året har vært med og bidratt som trener i skigruppa.

Foruten de ukentlige treningene, arrangerte klubben i september en barmarksamling ved Bærland 

skole. Det var en veldig vellykket samling, hvor mange av de yngre deltakerne overnattet fra fredag 
til lørdag.

”Sonelag/sonesamlinger”:
På initiativ fra ledere i Gjesdal IL ble det våren 2009 opprettet et treningssamarbeid med klubbene i 

sone vår av kretsen. Dette gjaldt utøvere i 15 – 16 års klassene. Erfaringene har vært svært positive. 

Høsten 2012 er tilbudet utvidet ved at en har opprettet ei til gruppe for aldersklassen 13 og 14 år. 

Denne gruppa har hatt noen færre samlinger enn den eldste gruppa. Fra Gjesdal IL deltok denne 

sesongen følgende utøvere på sonelaget: 15 – 16 år: Sivert Wiig, Lene Taugbøl Lomeland, Silje 

Marie Hage, Thea Ueland og Andre Ravndal. I gruppa 13 – 14 år deltok: Daniel Kaale Svela, Tore 

Andre Melberg, Alf Egil Jensen, Arild Lekvam, Otto Jensen, Kevin Ramsfjell, Simon Vestvik 
Edland, Linn Ravndal og Amalie Wold Lomeland.

Egne skirenn/rulleskirenn

Rulleski:
Det ble også høsten 2012 arrangert en del rulleskirenn i vår del av skikretsen. Vi arrangerte i høst et 

vellykket rulleskirenn rundt Litlehølen på Ålgård. I tillegg var vi godt representert ved 

dugnadsarbeid under årets Blinkfestival i Sandnes.

Langrenn:
Dette året har skigruppa arrangert fire skikaruseller i Brekko. I tillegg ble klubbmesterskapet regnet 

som et karusellrenn. Vi har arrangert følgende skirenn:
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Nyttårsrennet: Feed (for første gang ikke i samarbeid med Sirdal Skilag)

Sirdal Skimaraton: Ådneram (vi hadde jobben som teknisk arrangør)

Klubbmesterskap: Tjørhom

Skigruppa fikk følgende klubbmestre i 2012 (fristil)

Menn senior: 1. Torgeir Nevland
M17 år 1. Adrian Ramsfjell
J 15 år: 1. Silje Marie Hage
Gutter 14 år: 1. Andre Ravndal
Gutter 13 år: 1. Alf Egil Jensen

Vi har klart å gjennomføre disse skirennene på en profesjonell og vellykket måte. Dette takket være 

alle dere som har stillet opp for skigruppa som funksjonærer og til annen hjelp. Tusen takk.

Fullstendige resultater på egne og andre klubber sine renn i vår sone finner dere på vår egen nettside 

www.gjesdal-ski.com eller Agder og Rogaland Skikrets sin hjemmeside.

Øvrige renn og prestasjoner:

Gjesdal IL har hevdet seg bra i både lokale renn, regionale renn og også i landsrenn. Vi viser også 

godt igjen i antall deltakere.

Oslo Skifestival (Holmenkollen):
Gjesdal IL stilte med flere av sine utøvere i Oslo Skifestival dette året. Linn Ravndal gikk til topps i 

klasse J12.

J 12: 1. plass ved Linn Ravndal
G12: 5. plass ved Kevin Brekken Ramsfjell
G13: 2. plass ved Daniel Kaale Svela
G14: 12. plass ved Andrè Ravndal

J 15: 11. plass i fristil og 8. plass på jaktstart (klassisk) ved Lene Taugbøl Lomeland

G15: 5. plass i fristil og 5. plass på jaktstart (klassisk) ved Sivert Wiig

G16: 16. plass i fristil og 10. plass på jaktstart (klassisk) ved Sondre Taugbøl Lomeland

Søndag ble det også arrangert stafetter for de yngste klassene. Her gikk Gjesdal IL hen og vant mix 

11-12 år. Med på laget var Kevin B. Ramsfjell, Ottar Jensen og Linn Ravndal. I G13-14 år kom 

Gjesdal IL på en fin 12. plass. På dette laget gikk Andrè Ravndal, Alf Egil Jensen og Daniel Kaale 

Svela.

Fullstendig resultatliste kan ses på www.osloskifestival.no eller på www.langrenn.com

Kretsmesterskap på Feed og Sandripheia (Vennesla):
Under sesongens kretsmesterskap fikk vi følgende kretsmesterskapsmedaljer:

http://www.gjesdal-ski.com
http://www.osloskifestival.no
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KM Feed: (Tonstad IL)

Klassisk:
G13: 1. plass ved Daniel Kaale Svela
J 15: 2. plass ved Lene Taugbøl Lomeland

G15: 1. plass ved Sivert Wiig
G16: 1. plass ved Sondre Taugbøl Lomeland

M17: 2. plass ved Tor Jøran Ravndal

M18: 1. plass ved Endre Hauge Paulsen
Menn: 1. plass ved Torgeir Nevland

2. plass ved Tor Joar Ravndal
3. plass ved Stian Hoelgaard

Kvinner: 1. plass ved Helen Lomeland

Fristil:
G13: 1. plass ved Daniel Kaale Svela
J 15: 2. plass ved Lene Taugbøl Lomeland

G15: 1. plass ved Sivert Wiig
J16: 3. plass ved Elise Andreassen
M17: 3. plass ved Tor Jøran Ravndal

M18: 1. plass ved Endre Hauge Paulsen
Menn: 1. plass ved Torgeir Nevland

2. plass ved Stian Hoelgaard
3. plass ved Tor Joar Ravndal

Kvinner: 1. plass ved Helen Lomeland

KM Sandrip: (Oddersjaa IL)

Sprint:
G13: 1. plass ved Daniel Kaale Svela
G15: 1. plass ved Sivert Wiig
K18: 1. plass ved Renate Bergset Tjetland
M18: 1. plass ved Endre Hauge Paulsen
Menn: 1. plass ved Torgeir Nevland

Teamsprint:
G13-14: 2. plass ved Andre Ravndal og Daniel Kaale Svela
G15-16: 1. plass ved Sondre Taugbøl Lomeland og Sivert Wiig

K17-21: 1. plass ved Renate Bergset Tjetland og Lene Taugbøl Lomeland

M17-20: 2. plass ved Tor Jøran Ravndal og Endre Hauge Paulsen

Menn: 1. plass ved Tor Joar Ravndal og Torgeir Nevland

Fullstendige resultater finner du på: www.langrenn.com

Ungdommens Holmenkollrenn:
Gjesdal IL reiste til Oslo og Ungdommens Holmenkollrenn i år med kun to utøvere.

Begge to kvalifiserte til premie (50%) premiering:
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G13 Daniel Kaale Svela 5. plass i fristil og 10. plass i klassisk
G13 Alf Egil jensen 128. plass i fristil og 136. plass i klassisk

Hovedlandsrennet:
Årets Hovedlandsrenn ble arrangert i Harstad. Fra Gjesdal IL deltok Sondre Taugbøl Lomeland 

(G16), Sivert Wiig (G15) og Lene Taugbøl Lomeland (J15).

Resultater:
Sondre ble nr. 60 i distanserennet (klassisk) og nr. 51 i sprint (fristil). I tillegg gikk han 2. etappe på 

Agder og Rogaland sitt stafettlag som vant en historisk seier.

Sivert Wiig ble nr. 27 i distanserennet og nr. 29 på sprinten.

Lene Taugbøl Lomeland ble nr. 52 på distanserennet og nr. 62 på sprinten.

Spar Norgescup junior/senior:
Gjesdal Idrettslag har hatt tre løpere som har godt Norgescup junior og to løpere i senior i 2012. 
Endre Hauge Paulsen, Tor Jøran Ravndal ,Renate Bergset Tjetland i junior og Stian Hoelgaard og 
Tor Joar Ravndal i senior.

Norgescup Lygna jr:
M.18 Endre Hauge Paulsen nr. 30 10 km fri, nr 67 sprint, nr 64 10 km klassisk
M.17 Tor Jøran Ravndal nr.72 10 km fri, nr 116 sprint, nr. 62 10 km klassisk
K.18 Renate Bergset Tjetland nr.37 5 km fri, nr 32 sprint

Norgescup Gålå senior

Senior Stian Hoelgaard nr. 61 15 km klassisk, nr.38 sprint

Norgescup Trondheim/NM U23
U23/Senior Stian Hoelgaard nr.47 sprint nr.60 10 km klassisk nr.49 15 km fri
Senior Tor Joar Ravndal nr.56 10 km klassisk
M.18 Endre Hauge Paulsen nr.52 10 km klassisk, nr.42 15 km fri
M.17 Tor Jøran Ravndal nr. 75 10 km klassisk, nr.69 10 km fri

JR. NM Holmenkollen
M.18 Endre Hauge Paulsen nr. 41 15 km klassisk,nr. 69 10 km fri
M.17 Tor Jøran Ravndal nr. 103 10 km klassisk, nr. 149 10 km fri
K.18 Renate Bergset Tjetland nr. 34 10 km klassisk, nr.34 5 km fri

NM VOSS
Senior. Stian Hoelgaard nr.111 30 km skiathlon, nr.63 sprint, nr.56 15 km fri
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Årsrapport Gjesdal-Bu

Utleien er stabil for Gjesdal-Bu. Vi har blitt kontaktet av litt andre "kunder" nå, etter at vi er ført opp 

i Sirdalsmagasinet,men stort sett er det de samme personer og lag, foreninger som leier hytta.

Som vanlig er det vintersesongen fra juletider til og med påske, som er hytta er mest utleid.

Det er ønskelig at Gjesdal-Il selv bruker hytta mer i trenings og sosiale sammenhenger.

I 2012 ble det installert TV i hytta, billigste abonnement på parabol ble godkjent av hovedstyret.

Nå i høst ble det konstatert vannlekkasje i den ene varmtvannsberederen. Begge to måtte byttes etter 

40 års drift.

Ellers er det i 2012 ikke foretatt store vedlikeholdsprosjekt i hytta.

For Hyttestyret

Lars A Vaage

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budsjett 2013.

Utgifter:                                                  Inntekter

3253,8 Canal Digital
6200    Geir Tjørhom

17000  LOS

9600    Sirdal Kommune

2680    NRK

2600    Alarmkontroll

6000    Div                                                50000

---------------------------------------------------------------------
47333,8                                                  +  2666,2


	OLE_LINK1



