
 

 

AGENDA FOR ÅRSMØTE I IL TYRVING 

Onsdag 5. februar 2014 klokken 19:30 
 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å 

underskrive protokollen.  

4. Behandle lagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger. 

5. Behandle lagets regnskap i revidert stand. 

6. Behandle innkomne forslag og saker:* 
6.1 Endringer i lagets lov 

- med vedlagte endringer 
Hovedstyret foreslår at loven endres overensstemmende med Norges 

Idrettsforbunds någjeldende lovnorm for idrettslag – se 

http://www.idrett.no/tema/lover/Sider/Lovnorm.aspx 

7. Fastsette medlemskontingent. 

8. Vedta lagets budsjett. 

9. Behandle lagets organisasjonsplan. 

10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere 

lagets regnskap. 

11. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder til hovedstyret. 
b) 1 styremedlem** og 2 varamedlemmer til hovedstyret. 

c) Kontrollkomité med minst 2 medlemmer. 

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjons-plan, 

jfr. § 12 pkt. 9.  

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er 

tilsluttet. 

f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for 

neste årsmøte. 

12. Godkjenne valg foretatt av gruppeårsmøtene for friidrett og 

orientering. 

 

* 1 innkommet forslag. 

**Styremedlemmet er leder for Klubbhusstyret. 
 

http://www.idrett.no/tema/lover/Sider/Lovnorm.aspx


 

 

 ÅRSBERETNING FOR IL TYRVING 

 FOR VIRKSOMHETSÅRET 01.01-31.12.2013 
 

 

FRIIDRETT OG ORIENTERING 
Hovedstyret gratulerer gruppene og de enkelte utøverne med et nytt godt år! Gruppene drives meget 

bra av dyktige og engasjerte tillitsvalgte og trenere. Det ble oppnådd en rekke fremragende 

sportslige  resultater av utøvere fra friidretts- og orienteringsgruppene. Hovedstyret er også svært 

tilfreds med en fornuftig økonomistyring i 2013 som viderefører vår handlekraft fremover for vår 

offensive satsing som bredde- og eliteidrettsklubb i friidrett og orientering. 

 

Klubben har pr. 31/12-2013 totalt 886 medlemmer (804 i 2012) – med 538 (464 i 2012) tilknyttet 

friidrettsgruppa, og 332 (314 i 2012) tilknyttet orienteringsgruppa. 16 medlemmer (16 i 2012) er 

registrert som støttemedlemmer uten tilknytning til noen av idrettsgruppene. Vekst i prosent for hele 

klubben er 10%, for friidrettsgruppa fabelaktige 16%, og for orienteringsgruppa 6%. 

 

Dette har vært et meget godt år – kanskje det beste - for klubben både sportslig og 

arrangementsmessig. Begge gruppene hadde to store arrangementer.  Friidrettsgruppen arrangerte 

medio juni DNB Tyrvinglekene på Nadderud Stadion 14. – 16. juni, som befestet sin stilling som Norges 

desidert største friidrettsstevne. Orienteringsgruppen arrangerte med stor suksess for første gang 

stafetten Night Hawk fra Nedre Gupu 9. og 10. august. 

 

Friidrettsgruppen fikk tilgang til nybygde Friidrettshallen Bærum Idrettspark fra 1. mars 2013, og 

dette fantastiske anlegget har gitt gruppen et solid løft med bedre trenings- og 

arrangementsmuligheter. Dette har igjen bidratt sterkt til både øket antall medlemmer i gruppen og 

til tidenes sterkeste sportslige resultater. 

 

Friidrettsgruppen var landets beste friidrettsklubb i 2013. Sakset fra friidretts-gruppas 

årsberetning: «I fjorårets beretning skrev vi at 2012 var året da vi virkelig fikk se konturene av "Nye 

Tyrving" med et stadig større volum av mesterskapskvalifiserte på alle nivåer. I 2013 manifesterte 

nivåhevningen seg for alvor og vi kan uten videre slå fast at Tyrving i sum var den beste klubben under 

årets norske ungdoms-, junior- og seniormesterskap i friidrett! 

 

Ti av våre utøvere konkurrerte med Norge på ryggen – tre i EM for lag, to i EM for U23, to i EM for 

U20 og ikke mindre enn fem på juniorlandslaget/Nordisk U20. I tillegg var to andre utøvere invitert 

til juniorlandslaget, men hadde allerede reist til studier i USA. Vi hadde 27 NM-kvalifiserte mot 18 i 

fjor, 54 (43) som klarte junior-NM-kravet og utrolige 83 (80) kvalifiserte til UM. Ingen andre klubber 

har vært i nærheten av et slikt tall når det gjelder UM – faktisk tror vi at ingen ikke en gang har hatt 

så mange kvalifisert til UM som vi i 2013 hadde til junior-NM!» 

 

2013 var også et meget godt sportslig år for Tyrvings orienteringsgruppe. Sakset fra o-gruppas 

årsberetning: «2013 var et godt sportslig år for Tyrvings orienteringsgruppe. Resultatmessig 

har klubbens løpere flere sterke prestasjoner: Herrenes 1.lag forsvarte fjorårets stafett-

GULL, og så vel damenes 1.lag som herrenes 3.lag vant spurten om 5. plassene. Året ga også 

gode internasjonale stafett-resultater for Tyrving-herrene med en magisk 5. plass på Jukola 

og 27. plass på 10mila, samt en 32. plass til ”hele klubben” på 25manna. Individuelt ble det 

GULL til Torgeir Nørbech på NM natt og Bjørn Ekeberg hentet SØLV på NM mellom og 

BRONSE på NM sprint, og Ingunn H Weltzien gjorde come-back med en 4. plass på NM 

mellom. På ungdommenes Hovedløp kunne vi glede oss over SØLV til Kristin Helland-Hansen 
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(D16) på sprinten og 4. plass på lang, samt 2 topp 10-løp av Astrid Fiskum; Kristin ble også 

nr.2 på O-Idol.  

 

Bjørn Ekeberg har representert Norge ved VM i Finland (sprint nr.18, mellom nr.29), og har 

løpt 3 av World Cup-rundene, med 3. plass på WC mellom i Norge som beste resultat. 

Rekruttkomiteen har hatt et aktivt år. Det har vært god deltakelse på våre rekruttkurs. 

Mange har også deltatt på rekruttløp og O-leir, og de mest erfarne rekruttene har blitt 

fulgt godt opp på de ordinære rekruttreningene.» 

 

HOVEDSTYRET  
Hovedstyret har i 2013 bestått av: 

 

Per Øhlckers    Leder 

Ellen Bucher-Johannessen  Nestleder 

Are Njåstein    Styremedlem og leder av orienteringsgruppen 

Einar Drabløs    Styremedlem og leder av friidrettsgruppen 

Vidar Danielsen   Styremedlem og leder av klubbhusstyret 

Nina Kolberg    Varamedlem 

Synnøve Labråthen   Varamedlem 

 

Valgt revisor*: 

Stiansen Revisjon AS 

 

*Her må bemerkes at fra 2012 har vi pga. forskrifter fra Norges Idrettsforbund med krav 

revisorplikt ved omsetning over 5 millioner kroner har benyttet registret revisor: Stiansen Revisjon 

AS. Kommentar: Registrert revisor kontrollerer om regnskap og økonomiske disposisjoner følger 

offentlige lover og forskrifter. Vi vil fra 2014 foreslå lovendring slik at det velges en Kontrollkomite 

som sjekker om klubben har fornuftig og etisk pengebruk i harmoni med klubbens lover, målsettinger 

og godkjent budsjett. 

 

I 2013 er det avholdt 2 ordinære hovedstyremøter og løpende oppfølging med e-post og 

telefonkommunikasjon, hvor oppfølging av økonomien i gruppene og hovedstyret har hatt høyest 

prioritet.  Hovedstyret har ansvaret for klubbhuset. Hovedstyret har videre ansvaret for 

tilrettelegging av web sider for gruppene. Gruppene står selv for det redaksjonelle innholdet. 

Hovedstyret har også det overordnete ansvaret for at gruppene sørger for politiattest for alle 

trenere og andre med kontakt med barn og ungdom. 

 

Tyrvingmedlemmer representert i andre overordnede verv: 
Hovedstyret konstaterer med tilfredshet at mange av våre medlemmer også i 2013 har innehatt 

mange viktige tillitsverv innenfor idretten. 

 

Fra Friidrettsgruppen har følgende representert Tyrving : 

 NFIF/Statistikk- og rekordutvalget   Jo Nesse, Morten Nilssen Haave 

NFIF/Teknisk komite     Jo Nesse 

NFIF/Lovutvalget     Bodil Høstmælingen 
 AFIK/Nestleder i styret     Morten Nilssen Haave 

 AFIK/Styremedlem og leder idrettsutvalg   Ketil Osholt 

 AFIK/Styremedlem og nestleder Idrettslig utvalg  Kristin Mögenburg 

 AFIK/Medlem Ungdomsutvalget    Mia Haave 

 AFIK/Medlem Ungdomsutvalget    Kristin Skolt 

 AFIK/Leder valgkomiteen    Einar Drabløs 
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Fra O-gruppen har følgende representert Tyrving: 

IOF:  

IT Commission, member Henning Spjelkavik 

Senior Event Advisor (SEA) til WOC 2013 Henning Spjelkavik 

SEA til WMOC2015 Jørgen Holmboe 

  

Norges Orienteringsforbund:  

Leder valgkomiteen Svein Jacobsen 

Vararepresentant Forbundsstyret: Anders A Tiltnes 

  

Akershus og Oslo Orienteringskrets:  

Medlem treningsrådet: Henning Spjelkavik 
 

ØKONOMI  
Hovedstyret er svært tilfreds med at klubbens solide økonomi og gode økonomistyring er videreført i 

2013, slik at vår offensive satsing som bredde- og eliteklubb i friidrett og orientering kan videreføres 

i 2014. 

 

Friidrettsgruppens økonomi har i 2013 vært meget tilfredsstillende. Regnskapet viser en omsetning på 

kr 4 958 195 (4 744 861 i 2012) og et årsresultat på kr 161 303 mot et årsresultat på kr 183 818 

foregående år. Det var budsjettert med et underskudd på kr 225 000 i 2013. (kr 200 000 i 2012) 

 

Orienteringsgruppens regnskap viser en omsetning på kr (1 502 964 i 2012) og et årsresultat 

(underskudd) på –kr 77.436 mot et negativt årsresultat på -kr 42 714 foregående år. Det var 

budsjettert med et underskudd på -kr 110 000 (-60 000 i 2012).  

 

Hovedstyret har i 2013 hatt en omsetning på kr 436 028(kr 646 291 i 2012) med et årsresultat på kr 

49 225 mot et årsresultat på kr kr 22 340 foregående år, og hadde budsjettert med et overskudd på 

kr 23 000 (10 000 i 2012) 

 

IL Tyrving 

Det konsoliderte regnskapet for hele IL Tyrving for 2013 viser en omsetning på kr 6 874 671  

(kr 6 931 681 i 2012) og et overskudd på kr 125 622 (kr 163 444 i 2012) Det var budsjettert med et 

samlet underskudd på - kr 312 000 (-kr 306 000 i 2012) Likviditetsreservene ved årsskiftet var kr 

3 035 628 (2 981 337 i 2012). 2013 har derved vært et meget positiv år også økonomisk, og IL 

Tyrving har pr. 31.12.13 ytterligere styrket en allerede meget solid økonomi. 

 

Fra 2010 er det innført en ordning med momskompensasjon for idrettslag. Denne beregnes som en 

prosentsats av lagets brutto omsetning. For Tyrving ga dette et tilskudd på kr 310 727 (213 819 i 

2012) noe som utgjør en betydelig andel av gruppenes og lagets overskudd. Tilskuddet et fordelt på 

gruppene og hovedstyret i i samme forhold som deres brutto omsetning. 

 

Grasrotandelen ble innført i 2009 som en ny inntektskilde fra Norsk Tipping som en kompensasjon for 

bortfall av tidligere spillautomatinntekter. Spillere velger selv hvilken klubb / lag som skal tildeles 5% 

av deres spilleinnsats. 66 spillere hadde ved årsskiftet registrert IL Tyrving som mottaker av deres 

Grasrotandel, noe som har gitt kr 16 182 i inntekt. I fjor var beløpet kr 15 630. Dette er et positivt 

bidrag, men et lavt beløp sammenlignet med de tidligere automatinntektene. Grasrotandelen ser ut til 

å favorisere publikumsidrettene (les fotball) som får en svært stor andel av inntektene. I Bærum har 

bare 25% av spillerne valgt mottaker av deres grasrotandel. Det bør derfor være potensial for en 

økning av inntektene. 
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For nærmere informasjon og detaljer henvises til komplett regnskap med noter som er vedlagt 

årsberetningen. 

 

ADMINISTRASJON 
Kirsten Larsen er ansatt som deltids daglig leder for IL Tyrving med ansvar for regnskapsføring for 

gruppene og hovedstyret samt konsolidert regnskap ved årsskiftet og medlemsregistrering. Hun 

utarbeider videre søknader om offentlige tilskudd. Hun er i tillegg engasjert som daglig leder i 

friidrettsgruppa, hvor hun har sin største arbeidsmengde 

 

Som følge av nye krav fra Brønnøysundregistrene kan vi fra 2012 bare være registrert med et 

organiasjonsnummer. Dette innebærer også en konsolidering av alle ansettelser og lønnsutbetalinger 

under samme org.nummer, og dermed noe økte utbetalinger av arbeidsgiveravgift. 
 

MEDLEMSUTVIKLINGEN  
Oversikt over medlemsutviklingen de siste seks årene viser følgende tall: 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Registrerte medlemmer pr. 31.12. 800 778 772 796 804 886 

 

Fordelingen av medlemmene på alder viser følgende: 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Antall medlemmer 0-12 år 172 166 175 192 173 162 

Antall medlemmer 13-16 år 163 156 159 179 200 319 

Antall medlemmer fra 17 år 465 452 438 425 431 405 

 

Gruppevis fordeling: 

 2008 2009 2010 2011 2012 213 

Friidrett 456 432 439 452 464 538 

Orientering 322 306 297 326 314 334 

Støttemedlemmer 42 40 36 18 16 16 

 

INFORMASJONSVIRKSOMHET 
Nye internettsider basert på «WordPress» internett publiseringsverktøy ble tatt i bruk av gruppene i 

2010 og brukes fortsatt. Disse har en bedre design og mer moderne uttrykk. Den største fordelen er 

at publiseringsløsningen er vesentlig enklere slik at flere kan publisere innhold til sidene. 

Hovedstyrets nye side ble opprettet i 2011 og videreført. Friidrettsgruppen har i 2013 foretatt en 

vellykket omredigering av sine sider. 

 

Hovedstyret anser at gruppene benytter Internett-sidene på en god og aktiv måte. 

 

Hovedstyrets arbeid med løsning for et felles digitalt arkiv er heller ikke helt fullført i år, men det 

anbefales at neste styre tar opp dette igjen. 

 

Også i 2013 har IL Tyrving og dets utøvere, aktiviteter og stevner fått mye omtale i ulike media som 

for eksempel Asker & Bærums Budstikke og Aftenposten. Profileringen betyr mye for våre 

medlemmer og for våre samarbeidspartnere, samt ikke minst mye for rekruttering av nye utøvere til 

idrettene våre. Hovedstyret anbefaler neste styre å øke innsatsen her, da det er et betydelig 

ubenyttet potensiale her for bedret samfunnsprofilering ved at gruppene har egne tillitsmenn for 

kommunikasjonsformidling og pressekontakt. 

 

KLUBBHUSET 
Etter årsmøtet i 2013 besto hus styret av leder Vidar Danielsen (representant i Hovedstyret), Dag 

Kolberg og Egil Nilsen. 
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I vintersesongen benyttes nå klubbhuset av Tyrving til trening 1 dag i uken av orienteringsgruppen, 

etter at friidrettsgruppen flyttet sine 2 vintertreninger til Bærum Idrettspark fra 1. mars 2013. 

 

Oppgradering av klubbhuset 

Det var satt av betydelige midler til videre oppgradering av klubbhuset i 2013, men arbeidet har 

stoppet litt opp, slik at kun de mest påkrevde reparasjonsoppgaver er gjennomført. De viktigste 

gjennomførte tiltak i 2013 var: 

- Skifte av ytterdører 

- Skifte av kjøkkenvindu og en innerdør etter innbrudd vinteren 2013. 

Påbegynt, og planlagt fullført i 2014: 

- Skifte til termostatstyrt dusjarmatur i dame og herregarderoben. 

 

Inventar 

Ingen større nye innkjøp i 2013 

 

Leieavtaler 

Det er inngåtte leieavtaler med Telenor Mobil, Bærum Idrettsråd og Bærum Cycleklubb . Disse 

avtalene løper videre inn i 2014, og gir gode inntekter og få daglige ulemper og lite vedlikeholdsbehov. 

Gymsalen leies ut torsdag ettermiddag i perioden 1.1. – 15.3 2013. Bærum Sportsklubb leide 

herregarderoben hele året De hadde da ansvaret for vasking av denne. Tyrving hadde adgang til 

herregarderoben ved behov, men ikke når Bærum Sportsklubb spilte hjemmekamper. Her har det 

vært problemer med hærverk og manglende vasking, og avtalen ble sagt opp, men reforhandling for 

2014 startet opp i desember 2013 etter henstilling fra Bærum Sportsklubb. Her forutsettes et 

strengt regime for å unngå nye avvik. 

 

Dugnad 

I mai var det vaske- og ryddedugnad med god deltakelse fra gruppene.  

 

Hovedstyret er tilfreds med den den gode driften av klubbhuset, og vil prioritere videre vedlikehold 

og oppgradering av klubbhuset i 2014. 
 

KIOSKEN PÅ KADETTANGEN 
Thomas Sandum hadde ansvaret for driften av kiosken på Kadettangen også i 2012 - noe som ga 

Tyrving inntekter på kr 30 462 (kr 32.534 i 2012). Bærum Sportsklubb og Tyrving eier hver sin 

halvpart av kiosken. 

 

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) 
Klubben følger HMS reglene i Arbeidsmiljøloven. Ingen avvik rapportert i 2013. 

 

Annet 
Klubben forlanger, som pålagt fra Norges Idrettsforbund, politiattest fra alle som utfører oppgaver 

som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 

utviklingshemning. En god kjønnsbalansen og kulturelt mangfold i tillitsverv var tilfredsstillende i 

2013, men har et forbedringspotensial hele klubben bør strekke seg etter. 

 

KONKLUSJON 
Året 2013 har vært i særdeleshet et positivt år for IL Tyrving.  Hovedstyret vil gjerne benytte 

anledningen til å takke alle våre aktive for ypperlig innsats og for den positive måten de har 

representert IL Tyrving på. 
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Samtidig vil vi også takke alle som har hatt tillitsverv i 2013 samt alle som har bidratt til 

gjennomføringen av treningsaktivitetene, store og små o-løp og friidrettsstevner, dugnader og andre 

aktiviteter i IL Tyrvings regi i dette året for vel utført arbeid. 

 

En stor takk overbringes herved også til våre samarbeidspartnere, sponsorer og annonsører for 

verdifull støtte.  Deres tilskudd gir et grunnlag for at vi blant annet også framover kan tenke 

offensivt og legge ambisiøse planer for våre utøvere i årene som kommer, både i bredde og i topp. 

 

Vi vil også takke Kirsten Larsen for vel utført arbeid, positiv holdning og meget godt samarbeid dette 

året. 

 

Vi ønsker alle våre idrettsutøvere og tillitsvalgte lykke til i 2014! 

 

 

Sandvika, 1. februar 2014 

 

 

Per Øhlckers       Ellen Bucher-Johannessen 

 

 

Are Njåstein  Einar Drabløs  Vidar Danielsen 

 


