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Årsmøte Sarpsborg Sykleklubb 

Tunehytta, mandag 5. februar 2018 kl. 19.00 

 

Agenda   

1. Åpning 

2. Godkjenning av de stemmeberettigede, innkalling og saksliste 

3. Valg av møteleder og referent 

4. Årsberetninger 

5. Regnskap 2017 

6. Saker til årsmøtet 

1. Forslag om endring av lovnormen 

2. Endring av styrehonorar 

7. Medlemskontingenter og avgifter 

8. Budsjett 2018 

9. Valg 

10. Avslutning  

 

Diskusjonssaker 

- Ordet fritt 
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Årsberetning 2017 
 
Styret har gjennomført 6 formelle styremøter i perioden hvor en rekke saker / spørsmål er blitt drøftet 
og vedtatt.  
  
Følgende hovedsaker har styret arbeidet med: 
  

• Klubbtøy 
• Diverse aktiviteter 
• Økonomi 

  
Klubbtøy 
Styret har vært i dialog med leverandør av klubbtøy relatert til noen mindre innspill på kvalitet vedr 
søm og farger. Vi har kommet frem til en ny 2-årig avtale med TRIMTEX som leverandør av vårt 
klubbtøy. Avtalen kan også forlenges med 2 år hvis ønskelig fra partene. 
  
Diverse aktiviteter 
Tour of Norway; ble nok en gang vel gjennomført. Det ble grillmat og litt sosialt samvær i regi av Peter 
Trede utenfor rådhuset i år også. 
 
Ridderrittet; klubben var også i år teknisk arrangør for arrangementet. Rittet ble vel gjennomført i flott 
vær og som vanlig stilte klubben både med vaktmannskap og hjelperyttere. 
 
Grenserittet; klubben bidro med langing under rittet. Klubbflasker sponset av NISEC ble delt ut til de 
som ønsket det av klubbens deltagere.  
 
For øvrig har vi videreført treningstilbud for klubbens medlemmer på SATS Sarpsborg. 
 
Økonomi 
Vi har gjennomgått medlemslister og ryddet opp i medlemsmassen over ikke betalende medlemmer. 
Vi har pr 31.12.17 totalt 233 medlemmer.  
Klubben har en sunn økonomi med et regnskapsmessig overskudd på kr. 5 667,05 inkl. 
finansinntekter/kostnader. 
Det er utbetalt honorer til styret med kr 18.000,- iht. budsjett for 2017. 
Det er inngått nye avtaler med våre draktsponsorer for perioden 2018-2020.  
Vi vil få takke våre sponsorer for deres bidrag til drift av klubben. 
 
 
Sarpsborg Sykleklubb, 29.01.2018 
 
Øystein Kongsbakk 
Leder 
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Årsberetning fra landeveisgruppa 2017 

 

Da er nok en sykkel sesong over så får prøve å skrive noen ord. 

Føler at jeg kunne brukt få ord og sagt at dette var en meget bra sesong. 

I landveisgruppa går det veldig mye på rutiner og det å ha et fast opplegg. 

Faste treningstider tirsdag, torsdag og langtur i helgene.  Dette er noe som har fungert veldig bra denne 
sesongen. Minuset er de rolige søndagsturene hvor det har vært meget variabelt oppslutning om.  

Klubben ble enig om å stille et lag i Vätternrunden, som satte seg et mål om å kunne sykle under 8 
timer. Dette var et ambisiøst mål som vi greide med god margin. 7.56 ble tiden. 

Vi hadde en god oppkjøring og med mange gode rulleøkter sammen som et lag, Bjørn Morten 
Gjellebæk hadde et ansvar for disse øktene. De ble gjerne gjennomført lørdag formiddag. 

Det har vært et år med bra oppmøte på de fleste fellestreningene. Vi hadde en kick off. 18 Mars som 
var på Peppes pizza og det møtte 18 stk. 

Der ble det laget en plan på hva som burde skje utover sesongen. 

Når det kommer til sykkelrittene, så skulle det vise seg, at det var en som skulle skille seg ut.  Tage 
Solberg hadde gjort comeback og gjorde stort sett rent bord og vant nesten alle rittene han stilte i. 

Klubben stilte med ryttere i alle de lokalene rittene som gikk i østlandsområdet. 

Stjernetråkken, Femsjøen rundt, Kråketråkken, Vestfold Rundt og Masterritt pluss div andre ritt. 

Det vi så på resultatlistene at det var sarpinger blant topp 5 på de fleste rittene som vi stilte i. 

Det som kanskje var ekstra gøy, var at det ble arrangert en by kamp 27 April. for lagsykling denne 
sesongen. 

Det ble stilt lag i fra alle de lokale klubbene i Østfold. Runden som skulle sykles var fra Brødr. Dahl via 
Missingmyr og målgang ved KPS. Det skulle vise seg at det skulle bli meget jevnt, det ble tatt tid på 
hvert lag og Sarpsborg hadde bestetiden og slo Fredrikstad med 12 sekunder. 

Det å ha et lag og en del felles rulletreninger viser seg å heve nivået til flere syklister i klubben. 

Det ble i år også arrangert et klubbmesterskap, to klasser senior 17-49 år og veteran/oldboys over 50 
år. Det ble kjørt hardt fra start og det skulle bli et hardt oppgjør, det gikk flere brudd men ingen greide 
å kjøre i fra. Så dette måtte ende i et spurtoppgjør. 

Det endte med at umulige Tage Solberg tok seier i senior klassen og Øystein Kongsbakk klinket til og 
vant oldboys klassen. 

Så dette har vært en hyggelig sesong med mye god sykling!  

 



                                      SARPSBORG  

                   SYKLEKLUBB 

 

Side 4 av 18 
 

 

Det må nevnes at det var en hendelse vi skulle vært for uten, da Jon Helgesen kjørte ned i et hull i veien 
på Svindalsrunden og gikk rett på hode bokstavelig talt.  Er trist at en må skade seg slik pga. hull i 
asfalten. 

Sesongen ble avsluttet med et hyggelig besøk på Peppes pizza den 20 okt. Hyggelig lag og rundt 25 stk. 
som møtte opp. 

Oppmann Landevei 

Ole Henrik Aakeberg 

  



                                      SARPSBORG  

                   SYKLEKLUBB 

 

Side 5 av 18 
 

 

Terrenggruppene 2017 

Årsrapport 2017 team SSK elitesatsing 

Elitegruppa har i år hatt et samarbeid med KTM, som har stilt opp med utstyr etc. Sarpsborg Sykleklubb 
har gitt økonomisk støtte til denne satsningen i år. Elitegruppa har hatt sitt fokusområde på ritt. Vi vil 
anslå at vi har vært tilstede på ca. 40-50 ritt denne sesongen. På flere av rittene har vi hatt flere ryttere 
tilstede. Vi har ikke vært med på all verden av klubbtreninger, men prøvd og vist frem Sarpedrakten i 
mange ritt.  

Vi vil her kort oppsummere hvilke ritt vi har deltatt på gjennom sesongen og dra frem noen historier 
fra oppturene vi har hatt.  

I april startet tre av oss sesongen med stjernetråkken. Lars klinket til og dro med seg spurtprisen på 
toppen av Hankøbakken. Videre deltok vi i følgende ritt i denne måneden. Bjørn deltok i Aalborg MTB 
maraton, Markus deltok i NC Fiskum og han fikset teamets første seier i TeVeBu cup.  

Mai sto for tur. Måneden med flest mtb ritt på kalenderen. Vi fikk en god start! Bjørn gjorde som 
mange ganger tidligere og vant Høiåsrittet. Han vant like godt de to neste rittene som var Berg Rema 
1000 og Ormtjernrittet. Aremarkrittet vant Markus i ett spurtoppgjør og Bjørn ble nr 3. Bjørn tok 
sammenlagtseieren. Joachim fikk sin sesongstart i rye terrengfestival. Markus var også med her. Her 
var det ett vanvittig sterkt startfelt med blant annet han som ble nr 7 i OL i Rio.  Joachim mente på at 
det var som å bli kastet ut til ulvene!  Ellers i mai kjørte vi Rojan mtb med 5 og 7 plass, montebellorittet 
og elgrittet med en 6 plass. 

I juni reiste Bjørn, Lars og Joachim til Stavanger for å kjøre Nordsjørittet. Ett langt mtb ritt på nesten 
12 mil var en tøff prøvelse. Alle kom seg gjennom på en god måte. Helgen etter Nordsjørittet var det 
duket for NM rundbane. Planen var å stille med Joachim og Markus. Markus fikk ikke mulighet til å 
starte da han hadde ramlet tidligere i sesongen og var ute med skade. Joachim forsvarte Sarpsborg 
ære mesterlig og Vant master NM! Videre hadde vi deltakelse i Skjebergrittet hvor Lars kom på pallen 
i masterklassen, Terrengsykkelrittet med 2x DNF og Skiptvetrittet hvor Bjørn tok en sterk 3. Plass. 

Bjørn og Markus startet juli med å delta i Trysilrittet. Her markerte vi oss bra og det endte med at Bjørn 
ble nr.3 og Markus nr.4. Senere i juli deltok Bjørn i Trans alp sammen med Anders Iversby fra 
Fredrikstad. De endte på en knallsterk 31 plass i ett av verdens hardeste etapperitt. De brukte 28,5 
timer  fordelt på 7 etapper.  Mens Bjørn var i alpene kjørte Joachim offroad valdres sammen med 
Jørgen Pettersen. Ett endagsritt på ca 120 km i tøft fjellterreng. Joachim og Jørgen endte på en 2 plass 
med ett tidsbruk på rett over 8 timer. Vi deltok også i Furusjøen rundt og sjusjørittet.  

August er måneden med de største sykkelrittene i Norge og Sverige. Måneden startet som alltid med 
Grenserittet første helgen. Her stilte vi med fult lag i eliteklassen. 

Dette er rittet hvor det er full fart ut fra Strømstad og går i rykk og napp for å slite ut flest mulig. Vi 
klarte og få to stykk inn topp 20! Ellers i august deltok vi i BMC 1814 rittet hvor det ble en 2 plass, 
Cycelvasan med en 49 plass, NC Lillehammer med en 7 og 9 plass, Ultrabirken med en 15 plass, 
Birkebeinerrittet med en 42 plass.  

September var siste måneden med konkurranse for oss. Bjørn var ute med skade i tommelen, Joachim 
og Lars var ferdig for sesongen så her var det kun Markus som deltok. Høydepunktet i september ble 



                                      SARPSBORG  

                   SYKLEKLUBB 

 

Side 6 av 18 
 

klatrerittet Lygna opp hvor det ble en 2 plass. Ellers var september preget av forkjølelse og en sliten 
kropp som var klar for hvile.  

 

Årsberetning breddegruppa 2017 

Breddegruppa lever i beste velgående dog med litt mindre antall deltagere enn året før. 

Undertegnede var også litt fraværende i perioder i fjor grunnet litt utfordring med hjerteproblematikk, 
som plutselig ble oppdaget under noen tester ved Volvat. 

Da er det flott at det finnes dyktige folk som tar seg av slikt og med litt tilrettelegging og medisinering, 
så er jeg "fit for fight" igjen. 

Dyktig er også Bjørn Mathiesen og en viktig støttespiller som holdt gruppa gående uten som helst 
problemer av noe slag. 

Det er vanskelig å få fullrost den mannen men retter en stor takk for jobben som er gjort. 

Vi hadde mange utrolige flotte turer som før og vi har videreført konseptet og har planer om å fortsette 
videre, på samme måte. Håper at antall deltagere tar seg litt opp igjen, til tross for at vi kanskje ser en 
utvikling rundt det å sykle å være med på ritt har en noe dalende kurve. 

Vi hadde også med damegruppa på noen turer, noe som var svært vellykket både for oss og for 
damene. 

Det virket som de storkoste seg og fikk være med på Bjørn sine turer i områder de tidligere aldri hadde 
besøkt. 

De er hjertelig velkomne til å være med i stedet for å sykle på sine torsdagsturer hvis de er få i antallet. 

Breddegruppa`s "indre" kjerne hadde en liten avslutning hjemme hos undertegnede noe som var 
veldig vellykket. 

Det ble litt god mat og god drikke og stemningen var helt super, kanskje litt mye skum i glasset men 
det rant ned. 

Ønsker å takke alle for sitt bidrag til at gruppa er så bra som den er og ønsker alle velkommen til en ny 
sesong. 

  

Med vennlig hilsen 

Thor Håkon 
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Årsberetning SSK stigruppe 2017 

Stigruppa holdes, som i fjor, på hjul mest av Jan Gullingsrud og Birger Patrick.  Avhengig av oppmøte, 

har vi noen ganger hatt med oss deltakere fra de andre gruppene terreng + ungdom. Typisk er vi en 

gjeng på 2-10 personer. 

Fokus har vært teknikk, flyt og mestring, samt det sosiale – lek og moro, samt litt jaging og 

internkonkurranse. En god treningsform dersom en ønsker å kjøre ritt som UltraBirken, 

Terrengsykkelrittet, Offroad Valdres/Finnmark o.l.  

Vi har hatt fellestreninger/turer mandager og onsdager med oppmøte Tunevannet kl. 18, og det 

kjøres gjennom hele året, i all slags vær.  

Selv om vi er en stigruppe, kjøres det variert terrengsykling med innslag av både grus og asfalt – det 

overlapper ofte med tradisjonell XC-sykling. I tillegg kjøres det grusturer med Cyclocross høst og 

vinter. 

Fastride og kickoff 25. mars 

Gjennom høst og vinter 2016/17, ryddet vi frem noen stier helt nord i Kalnesskogen. Som kjent har 

det tidligere vært konflikter i området, men etter at vi begynte å kjøre turer i dette området, har vi 

ikke hatt noen episoder. 

Vi brukte disse stiene til å arrangere en såkalt Fastride i mars. En dugnadsgjeng fikk litt økonomisk 

støtte fra klubben til å handle inn mat og drikke, og vi satt opp telt med grill og gratis servering, og 

arrangerte en uformell samling via invitasjoner på Facebook og mail. 

Det ble merket opp 3 forskjellige løyper av forskjellig vanskelighetsgrad, fra «vanlig terrengsykling» til 

Enduro. Ca. 70 personer var innom og kjørte i tiden vi hadde løypene åpne med tidtagning via Strava 

– kl. 11-15, og noen fikk guidet tur på sti i Sarpsborgmarka. 

Stemningen var suveren, det kom folk i alle aldre – også fra byer og klubber langt unna. 

Sykkelstasjonen stilte med premier (som klubben fortsatt har, siden alle reiste hjem før 

premieutdelingen da det ikke var så nøye), og med flott vårvær var arrangementet en suksess som 

frister til gjentagelse i 2018. 

Jeg ønsker å takke dugnadsgjengen så mye for innsatsen!  

Rapport og bilder finnes på klubbens hjemmesider: 

http://sarpsborg-sykleklubb.no/nyheter/fastride-og-sykkelrally/  

 



                                      SARPSBORG  

                   SYKLEKLUBB 

 

Side 8 av 18 
 

 

Ritt av spesiell interesse: 

•  Terrengsykkelrittet, Furusjøen rundt, Skjebergrittet, Ultrabirken, Trans Østerdalen m.fl fristet noen 

av oss fra stigruppa, som det gjør hvert år. 

•  SSK hadde ett lag + Joachim på plass under Offroad Valdres. 

http://sarpsborg-sykleklubb.no/nyheter/rapport-offroad-valdres-2017-fra-tvangsnevrosegjengen/  

•  Stigruppa anbefaler flere ryttere i alle aldre å prøve noen annerledes ritt – vi har virkelig mange 

flotte å velge i – og bidrar gjerne med treningsgrupper opp mot ønskede ritt! 

NB: fra 10-90 år! 

Bygging/rydding av sti Kalnes nord etter hogst. 

Det har blitt tatt ut en del skog i høst fra Kalnesskogen – noe som påvirket mange av stiene vi bruker. 

Vi kontaktet grunneier, og fikk positive tilbakemeldinger, og ikke minst – tillatelse til å rydde frem 

stier i området. I tillegg fikk vi anbefalinger og ønsker om hvordan vi skulle gå frem.  

Arbeidet begynte i høst, og vi har fått ryddet frem mange spennende stier.  Klubben har bistått med 

innkjøp av grus/subus og noe verktøy. Vi har jobbet i løs dugnadsform – når vi har hatt tid, med 

spade og trillebår, sag og øks. Det er nå en pause i arbeidet pga. frost og vinter, men vi fortsetter ved 

første anledning. Det har gått med mange timers dugnadsarbeid allerede, men det gjøres i en svært 

entusiastisk form ☺ 

Bidragsytere har vært Jan, Anders, Einar, Øyvind A, Markus, Tommy S og Birger.  

Alle stiene skal utbedres for holdbarhet og slitasje, noen skal gjøres enklere å sykle, og andre skal 

gjøres vanskeligere. I tillegg har vi merket og ryddet en barneløype, som skal ferdigstilles til våren 

både med utbedringer i form av grus og rydding, men også med treningselementer, og kanskje et lite 

bord med krakker?  

Området egner seg nå svært bra til fellestreninger: et konsentrert område med mange muligheter, 

tilpasset forskjellige ferdighetsnivåer. Den lengste «rundløypa» i de nye stiene er ca. 3km, har 100 

klatremeter, og er fysisk svært krevende. Det finnes også flere mindre krevende runder. 

  

For stigruppa 2017, 

Birger Patrick 
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Årsberetning fra jentegruppa 2017 
 
 
Jentegruppa har i 2017 bestått av Lise Hoff Johannessen som oppdame, og Therese Lande Patrick, 
Helene Lindeberg Mathisen og Marianne Bjerknes som terrengtrenere.  Therese var også webansvarlig 
og la ut saker underveis. 
 
Det har vært faste treninger på torsdager på terreng, med oppmøte på Esso i Borregårdsbakken kl. 
18.00 fra uke 16. Sesongen ble startet med kick-off 22. april, med sykling på dagen og sosialt samvær 
på kvelden, hvor vi var ute og spiste på Fratelli.  Det var ca. 12 jenter som deltok.  Klubben spanderte 
middagen.  
 
Den 27. april hadde vi klubbkveld med Swissman-vinner Lise Borgen-Johansen.  Ca. 20 jenter møtte for 
å høre på det inspirerende foredraget med Lise. Temaet var: «Hvordan nå målet - Tenke det, ville det, 
gjøre det».  Vi hadde en enkel bevertning for de fremmøtte.  
 
Sesongen ble avsluttet med hyttetur og stisykling på Trysil, hvor 10 jenter var med på en hyggelig tur.  
 
I gjennomsnitt har det vært ca. 7 stk på treningene. 
 
Av ritt deltok vi på Skjebergrittet, Skiptvetrittet, Valdresrittet og Grenserittet.  
 
Vi har for det meste brukt Facebook til å avtale turene, men de har også blitt delt på mail der det har 
vært behov for ekstra informasjon. 
 
Ved utgangen av 2017 var det 46 kvinner som var medlem i Sarpsborg Sykleklubb. 
 
Sarpsborg 8. januar 2018 
 
Marianne, Therese, Helene og Lise 
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Årsberetning fra juniorgruppa 2017 
 
 

Treningene har hovedsakelig startet ved Tunevannet og hatt en varighet på ca. 1,5 time. Facebook 
gruppa Sarpsborg Syklekubb Junior har blitt bruk til info om treninger og annen kommunikasjon. 

Turene har blitt lagt på stier i Kalnes området og noen ganger i Fredrikstad marka.  

Det har vær veldig variert oppmøte denne sesongen. Antallet har variert fra 0 til 7-8 stk. Treningen har 
vært lystbetont og det har blitt lagt vekt på vi skal ha det moro med og på sykkel. Transport etappen 
mellom Tunevannet og Kalnes har blitt bruk aktivt til hvordan man skal oppføre seg i trafikken på 
sykkel. I Kalnes skogen har stier, bakker og "Flintsones" løypa blitt brukt aktivt. Her har ungen jobbet 
med bakkedrag, balanse trening og mestring på ujevne stier. 

Siste trening før ferien ble turen lagt innom McDonalds for å spise is. Det ble også en felles avslutning 
sammen med ungdomsgruppa på Sefa Bowling senter. Her ble det skryt, juging og lufting av ideer for 
neste sesong. Kvelden ble avsluttet med pizza og bowling. 

Etter ferien var oppmøte på trening veldig varierende. Camilla ønsket da å gi seg som trener for Junior 
gruppa. Treningene ble da avsluttet i september. 

 

Hilsen 

Camilla Jensen / Anders Lindh 
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Regnskap 2017 
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Balanse 2017 
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Saker til årsmøtet 
 
Sak 1: Forslag om endring av lovnormen 
 
Sak 2: Endring av styrehonorar 
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Sak 1: Forslag om endring av lovnormen 
 
Forslag om endring av lovnormen for Sarpsborg sykleklubb. 
 
Styret i Sarpsborg sykleklubb foreslår et tillegg i paragraf 18, i klubbens LOVNORM FOR IDRETTSLAG: 
 
Dagens paragraf: 
§ 18 Idrettslagets styre 
(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom 
årsmøtene.  
 
(2) Styret skal: 
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak 
som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en 
tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 
c)  Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 
mandat/instruks for disse. 
d)  Representere idrettslaget utad. 
e)  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen. 
 
(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger 
det. 
 
Ny paragraf: 
§ 18 Idrettslagets styre 
(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom 
årsmøtene.  
 
(2) Styret skal: 
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak 
som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en 
tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 
c)  Styret oppnevner representanter til ting og andre møter i overordnede organisasjonsledd. 
d)  Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 
mandat/instruks for disse. 
e)  Representere idrettslaget utad. 
f)  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen. 
 
(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger 
det. 
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Sak 2: Endring av styrehonorar 
 
 

Forslag til årsmøtet 2018 
 
Det foreslås at enkelte styrehonorar oppjusteres.  
 
Begrunnelse for forslaget:  
Som nytt styremedlem i 2017, har undertegnede sett hvor mye jobb styreleder 
og kasserer legger ned av tid, for at Sarpsborg Sykleklubb skal kunne driftes på 
en sunn og fornuftig måte. Det vil i den forbindelse være på sin plass og 
differensiere honorarene for styremedlemmene, med bakgrunn i antall timer 
som legges ned. Har også forstått det slik at styrehonorarene ikke har vært 
justert på noen år, og at det vil være naturlig med en oppjustering, spesielt for 
de vervene, som medfører en ikke ubetydelig tidsbruk.  
  
Følgende styrehonorar foreslås: 
Styreleder:    Kroner 10.000,- 
Kasserer:    Kroner 10.000,- 
Øvrige styremedlemmer: Kroner    3.000,- (ingen endring) 
 
Forslaget legger også til grunn for at ovennevnte styrehonorar kan justeres 
internt av styret, dersom arbeidsoppgavene innebærer en vesentlig endring i 
arbeidstid mellom de ulike styremedlemmene.   
 
 
Sarpsborg den 16.01.2018 
André Midtgård  
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Medlemskontingenter og avgifter 
 
Styret foreslår å videreføre kontingentene på dagens nivå: 
• Ordinært medlemskap:  350 kroner 
• Støttemedlemskap:   200 kroner 
• Ungdom:    200 kroner 
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Budsjett 2018 
 

 
 
 

SARPSBORG SYKLEKLUBB

Inntekter Kostnader Kommenatarer

Generell drift av klubb

Sponsorer 97 500,00kr         Signerte avtaler for 2018-2020, årlige inntekter

Bingo 48 000,00kr         Som bokført 2017

Momskompensasjon 12 000,00kr         

Tilskudd 11 000,00kr         Korrigert i forhold til tilskudd 2017

Grasrotandeler 10 000,00kr         

Medlemskontingenter 73 000,00kr         Som bokført 2017

Dugnader 10 000,00kr         Vakter. TofN 

Diverse aktiviteter 5 000,00kr           

Kompensasjon styre 34 000,00kr         7 medlemmer i styret

Klubbdrakter, innkjøp 30 000,00kr        

Kontingenter 6 500,00kr          

IT-kostnader 20 000,00kr        

Administrasjon 3 000,00kr          

Møteutgifter 5 000,00kr          Forbundsting, årsmøte, styremøter

Gebyrer klubbadmin 3 000,00kr          

Gaver, utmerkelser 5 000,00kr          

Ref. reisekostn. Utøvere 10 000,00kr        

Sum drift 266 500,00kr       116 500,00kr      

Sportslig satsing

Ungdom 30 000,00kr        

Landevei 35 000,00kr        

MTB 30 000,00kr        

Jentegruppa 20 000,00kr        

Kurs 10 000,00kr        Trenerkurs/Vaktkurs?

Aktivitetsmidler 100 000,00kr      De respektive gruppene kan søke om ekstra

Lisenser tillitsvalgte 7 000,00kr          

Sum sportslig -kr                     232 000,00kr      

Sum 266 500,00kr       348 500,00kr      

Driftsresultat -82 000,00kr        
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Valg  

Valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøtet  


