
 
 

  
 ÅRSBERETNING FOR TYRVING IDRETTSLAG 
 FOR VIRKSOMHETSÅRET 01.01 - 31.12.19 

 
INNLEDNING: VÅRT SAMFUNNSOPPDRAG OG VISJON 
Tyrving IL's samfunnsoppdrag og visjon er å skape idrettsglede og fremme sportslige resultater ved å 
være en ledende bredde- og toppidrettsklubb i friidrett og orientering, lokalt, regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt til beste for våre medlemmer og storsamfunnet. 
 
Vi har i 2019 lykkes svært godt med dette samfunnsoppdraget og denne visjonen takket være våre 
aktive idrettsutøvere, tillitsmenn og andre medlemmer. De har på hver på sin måte bidratt til at vi i 
2019 har levd opp til dette. Nasjonalt er vi nå blant de ledende klubbene i størrelse og nivå i begge 
idrettsgrener, og våre beste eliteutøvere deltar og hevder seg høyt i internasjonale mesterskap helt 
opp til VM-nivå.  
 

FRIIDRETT OG ORIENTERING 
Hovedstyret gratulerer gruppene og de enkelte utøverne med enda et nytt godt år idrettslig og 
organisatorisk i 2019! Gruppene drives meget bra av dyktige og engasjerte tillitsvalgte og trenere 
sammen med mange medlemmer som bidrar i aktivitetene. Det ble oppnådd en rekke gode 
idrettsresultater av utøvere fra friidretts- og orienteringsgruppen, både på nasjonalt og 
internasjonalt høyt nivå, samtidig som vi også er en sterk breddeklubb med spisset satsing på barn og 
ungdom. Hovedstyret er også svært tilfreds med at fornuftig økonomistyring er videreført i 2019, 
som sikrer vår handlekraft for vår offensive satsing i årene fremover som bredde- og 
eliteidrettsklubb i friidrett og orientering. 
 
Klubben har en aldri så liten nedgang i medlemstall på totalt 10 personer fra 2018 til 2019.  Totalt i 
2019 1015 medlemmer (1025 i 2018) – med 650 (661 i 2018) tilknyttet friidrettsgruppa, og 365 (364 i 
2018) tilknyttet orienteringsgruppa.  
 
Dette har vært et meget godt år for klubben både sportslig og arrangementsmessig. Begge gruppene 
hadde store arrangementer.  Friidrettsgruppen arrangerte Thon Hotels Tyrvinglekene 8. - 10. februar 
i Bærum Idrettspark og Oslo Sportslager Tyrvinglekene på Nadderud Stadion 14. – 16. juni, som igjen 
befestet sin stilling som Norges desidert største friidrettsstevne. Orienteringsgruppen var med å 
arrangere med stor suksess for syvende gang stafetten Night Hawk, dette året sammen med 
Lillomarka fra Lillomarka stadion 10. og 11. august. I tillegg til dette mange andre store og små 
arrangementer, omtalt i gruppenes årsberetninger. I friidrett var Tyrving Norges desidert ledende 
arrangørklubb, både i antall arrangementer og antall deltakere. Arrangementene gir samlet betydelige 
inntekter, og det er her vi har vår prioriterte og største dugnadsinnsats, som vel både er mer trivelig 
og meningsfylt enn f.eks. flyttedugnader. 
 
Friidrettsgruppen har også nå i hele 2019 benyttet Bærum Idrettspark til trening og konkurranser, og 
som alternativ fasilitet når Nadderud Stadion har vært opptatt i sommerhalvåret. I sommerhalvåret 
benyttes Nadderud Stadion og kastbanen ved Nadderud Arena, men også Bislett Stadion og 
Friidrettsbanen på Norges Idrettshøyskole. Med til bildet hører et utmerket samarbeid med Bærum 
Kommune og med serviceinnstilte ansatte ved Bærums-anleggene. Det faktum at våre treningsgrupper 
kan operere under samme tak skaper en mulighet for utveksling av kompetanse mellom gode trenere 
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som ingen andre klubber i nærheten kan konkurrere med. Riktignok er Nadderud Stadion i sterkt 
forfall med vedlikehold er på et minimum fordi anlegget snart skal rives og ombygges til ren 
fotballarena etter at ny friidrettsarena på Rud er ferdig bygget. 
 
De rent sportslige resultater er behørig omtalt i gruppenes årsberetninger, hvor antall 
norgesmesterskap, internasjonale plasseringer med mere er listet. Tyrving er etter vår egen vurdering 
Norges beste friidrettsklubb i de aldersbestemte årsklassene, og vi er blant de tre-fire beste norske 
orienteringsklubbene. 
 
Denne sportslige suksessen er oppnådd samtidig som klubben har god økonomisk kontroll tuftet på en 
sunn kultur med både ryddighet og påpasselig forsiktighet i pengebruken. Gruppene har også vært 
dyktige til å skaffe sponsorer i et krevende marked, samt organisere inntektsbringende dugnader, 
nesten utelukkende ved idrettsarrangementer. 
 

AKTUELL SAK 2019 FRA FRIIDRETTSGRUPPEN: FREMTIDIG UTENDØRS 

FRIIDRETTSARENA PÅ RUD BLE VEDTATT I 2018 OG NÅ PLANLAGT ÅPNET 

HØSTEN 2022 
Etter positivt vedtak i Bærum Kommunestyre 18. juni 2018 og etterfølgende saksbehandling er det nå 
i hovedsak avklart både fasiliteter, teknisk utrustning samt definitivt baneretning på det nye utendørs 
friidrettsanlegget på Rud i samsvar med den dominerende vindretning i sommerhalvåret. Anlegget vil 
ligge på Rud hvor en samkjøring med innendørsfasilitetene vil gi en økonomisk, logistisk og sportslig 
gevinst. I tillegg kommer fleksibilitet ved dårlig vær og ugunstige temperaturer for tekniske øvelser. 
Antatt ferdigstillelse av anlegget på Rud var planlagt til 2021 slik at siste sesong på Nadderud Stadion 
var planlagt til 2020. Anlegget er kostnadsberegnet til 100 millioner kroner. Dog, pr. 1. februar 2020 
er byggingen fortsatt ikke starte pga. forsinket anbudsprosess, slik at ferdigstillelse kan bli 
ytterligere utsatt, sannsynligvis til 2022. Tyrving har deltatt i arbeidet sammen med Bærum Kommune 
med reviderte anbudsdokumenter. 
 

AKTUELL SAK 2019 FRA ORIENTERINGSGRUPPEN: 2. PLASS I JUKOLA-
STAFETTEN! 
En forsterket sportslig satsing i o-gruppa, bl.a. med lønnet trener takket være testamentarisk gave 
fra avdøde Ivar Opsahl, la grunnlaget for at Tyrving’s 1. herrelag fikk 2. plass i den prestisjefylte 
Jukola-stafetten i Kangasala i Finland 15. – 16. juni 2019. Laget var til og med utpekt som favoritt av 
den finske TV-kanalen YLE! Tyrving var under hele stafetten i med tetgruppen – tidvis helt i ledelsen. 
Vår ankeretappeløper Matthias Kyburz kom i mål snaue 2 minutter etter vinneren Store Tuna. 
 

AKTUELL SAK 2019 FRA HOVEDSTYRET 
Vi er ble i 2019 pålagt av Norges Idrettsforbund å skifte navn fra Idrettslaget Tyrving (IL Tyrving) 
til Tyrving Idrettslag (Tyrving IL) Dette er i utgangspunktet en fornuftig endring som etter beste 
evne stort sett er gjennomført, f.eks. i Tyrving’s Lover, men det vil nok ta tid før det gamle navnet 
forsvinner helt, f.eks. fra drakter og logoer. 
 

HOVEDSTYRET  
Hovedstyret har i 2019 bestått av: 
Per Øhlckers    Styreleder 
Angela Pütsch    Nestleder 
Svein S Jacobsen   Styremedlem og leder av orienteringsgruppen 
Einar Drabløs    Styremedlem og leder av friidrettsgruppen 
Camilla Stridsklev   Styremedlem og leder av klubbhusstyret 
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Nina Kolberg    Varamedlem 
Øystein Kværner Svendsen  Varamedlem 
 
Ambisjonen om at en av varamedlemmene skal lede en ny veterangruppe fikk vi ikke til i 2019. 
 
I 2019 er det avholdt 4 ordinære hovedstyremøter og løpende oppfølging med e-post og 
telefonkommunikasjon, hvor oppfølging av økonomien i gruppene og hovedstyret har hatt høy prioritet. 
 
Hovedstyret har ansvaret for klubbhuset. Her vil vi spesielt nevne at den omfattende leieavtale med 
Bærum Shotokan Karateklubb er videreført. Utleie av klubbhuset gir gode inntekter som sikrer økt 
satsing på løpende vedlikehold og oppgraderinger, samtidig som vi kan vise til at klubbhuset brukes 
intensivt til idrettsformål.  
 
Hovedstyret har videre ansvaret for tilrettelegging av web sider for gruppene på plattformen 
WordPress som er enkel å redigere og tilrettelagt for at alle kan gi kommentarer. Gruppene står selv 
for innholdet. I tillegg har vi flere lukkede Facebook-grupper, slik at vi samlet sett rimelig gode på 
sosiale medier med tilrettelegging for ekstern profilering samt intern kommunikasjon og diskusjon. 
 

POLITIATTESTER 
Hovedstyret har ansvar for at gruppene sørger for politiattest for alle trenere og andre med kontakt 
med barn og ungdom. Dette har fungert godt i 2019 med ingen kjente avvik, men det er 
bekymringsfullt at det er svært tungvint og krevende å ha full løpende kontroll her. 
 

TYRVING, REPRESENTERT I ANDRE OVERORDNEDE VERV 
Hovedstyret konstaterer med tilfredshet at mange av våre medlemmer også i 2019 har bidratt i 
mange viktige tillitsverv innenfor idretten. 
 
Fra Friidrettsgruppen har følgende representert Tyrving: 

NFIF/Statistikk- og rekordutvalget  Jo Nesse  
NFIF/Dommer- og arrangementsutvalget Heidi Hvistendahl 
NFIF/Ungdomskomiteen   Lea Trong-Johansen 
AFIK/Styremedlem    Espen Ødegård 
AFIK/Varestyremedlem    Benedikte Kallåk 

 AFIK/Medlem Ungdomsutvalget   Fanny Åstrand 
 AFIK/Revisjon     Kirsten Larsen 
 
Fra O-gruppen har følgende representert Tyrving: 

IOF: 
IT Commission, member   Henning Spjelkavik 
VM Orientering 2019 AS:    
Nestleder styret    Solveig Sikkeland 
Akershus og Oslo Orienteringskrets: 
Medlem av trenings- og uttaksrådet:  Henning Spjelkavik 
 

ØKONOMI  
Hovedstyret er svært tilfreds med klubbens solide økonomi og gode økonomistyring er videreført i 
2018, slik at vår offensive satsing som bredde- og eliteklubb i friidrett og orientering kan videreføres 
i 2019. 
 
Friidrettsgruppens økonomi har i 2019 vært meget tilfredsstillende. Regnskapet viser en omsetning på 
kr 6.284.384 (kr 6.717.255 i 2018) og et årsresultat med overskudd på kr 166.327 mot et årsresultat 
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med underskudd på kr 70.399 foregående år. Det var budsjettert med et underskudd på kr 180.000 i  
2019.  
 
Orienteringsgruppens regnskap viser en omsetning på kr 2.001.191 (kr 1.745.240 i 2018) og et 
årsresultat på minus kr 102.648 mot et positivt årsresultat på kr 72.244 foregående år. Det var 
budsjettert med et underskudd i 2019 på kr 44.500. 
 
Hovedstyret har i 2019 hatt en omsetning på kr 700.130 (kr 532.125 i 2018 ) med et positivt 
årsresultat på kr 9.308 mot et overskudd på kr 13.364 foregående år. 
 
Tyrving IL’s samlete regnskap 
Det konsoliderte regnskapet for Tyrving IL for 2019 viser en omsetning på kr 11.604.794  
(kr 7.951.476 i 2018) og et overskudd på 2.327.561 (underskudd på kr 729.657 i 2018). Inkludert i 
overskuddet er avsetning til Ivar-o-fondet på kr 2.254.574. Kontantbeholdning og bankinnskudd 
inkludert investering i aksjer og fond var ved årsskiftet kr 8.020.474 (kr 5.579.709 i 2018). 2019 har 
derved vært et godt år også økonomisk, og Tyrving IL har pr. 31.12.2019 en meget solid økonomi. 
 
Momskompensasjon for idrettslag, som beregnes som en prosentsats av lagets brutto omsetning, ga et 
tilskudd på kr 449.037 (kr 465.256 i 2018) noe som utgjør en betydelig andel av gruppenes og lagets 
inntekter. Tilskuddet et fordelt på gruppene og hovedstyret i samme forhold som deres brutto 
omsetning. Klubben praktiserer bruttoregnskap, det vil si at både inntekter og utgifter føres inn. 
Dette er i tråd med Idrettsforbundets regnskapsbestemmelser.  
 
Grasrotandelen ga et tilskudd på kr 38.582 (kr 30.083 i 2018). 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. 
 
For nærmere informasjon og detaljer henvises til komplett regnskap med noter som er vedlagt 
årsberetningen. 
 

ADMINISTRASJON 
Kirsten Larsen er deltids daglig leder for Tyrving IL med ansvar for regnskapsføring for gruppene og 
hovedstyret samt konsolidert regnskap ved årsskiftet og medlemsregistrering samtidig som hun bistår 
friidrettsgruppen. Hun utarbeider videre søknader om offentlige tilskudd. Elin Marvik er daglig leder 
av Tyrvings friidrettsgruppe. 
 

MEDLEMSUTVIKLINGEN  
Oversikt over medlemsutviklingen de siste seks årene viser følgende tall: 
 2014 2014 2016 2017 2018 2019 
Registrerte medlemmer pr. 31.12. 923 972 966 1027 1025 1015 
 
Fordelingen av medlemmene på alder viser følgende: 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Antall medlemmer 0-12 år 239 294 271 292 329 291 
Antall medlemmer 13-19 år 261 262 278 256 250 265 
Antall medlemmer fra 20 år 423 416 417 479 446 459 
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Gruppevis fordeling: 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Friidrett 618 629 627 667 661 650 
Orientering 328 353 339 360 364 365 
 

INFORMASJONSVIRKSOMHET 
Våre internettsider bruker «WordPress» internett publiseringsverktøy. Disse har en god design og et 
moderne uttrykk. Den største fordelen er at publiseringsløsningen er vesentlig enklere slik at flere 
kan publisere innhold til sidene. 
 
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 2019 har Tyrving IL 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 2019 besto klubbhusstyret av leder Camilla Stridsklev, medlem Torbjørn Sagberg og 
medlem Dag Kolberg. Dette styret har vært meget aktiv i 2019. 
 
I vintersesongen benyttes nå klubbhuset av Tyrving hovedsakelig til trening og sosialt samvær 1 dag i 
uken av orienteringsgruppen, etter at friidrettsgruppen flyttet sine 2 vintertreninger til Bærum 
Idrettspark fra 1. mars 2013. Klubbhuset har også kontorer til klubbadministrasjonen, og et kontor 
leies ut til Bærum Idrettsråd. Fra høsten 2017 har Bærum Shotokan Karateklubb en omfattende 
leieavtale av gymsal og kjøkken for sine medlemmer. Denne leieavtalen gir gode leieinntekter som er 
planlagt brukt fullt ut til vedlikehold og oppgradering av klubbhuset. 
 
Oppgradering av klubbhuset 
Det ble brukt betydelige midler til videre vedlikehold og oppgradering av klubbhuset i 2019. Det 
viktigste gjennomførte tiltak i 2019: 

- Skifte av defekte varmtvannsberedere 
- Utbedring av inngangsparti, med nytt takutstikk  
- Ny ytterdør til lagerrom 
- Reparert takrenne ved dør til lagerrom  
- Utbedring av verandagulv (2.etg) 
- Skifte av dører og 1 stk vindu i oppholdsrom (2. etg) 
-  

Med dette har vi fått gjort solide vedlikehold og oppgraderinger, men viktig å videreføre dette 
løpende, slik at vi unngår lignende skippertak i fremtiden. 
 
Leieavtaler 
I tillegg til ovennevnte utleie til Bærum Shotokan Karateklubb har vi følgende avtaler: 
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Vi har leieavtaler med Telenor Mobil og Bærum Idrettsråd som ble videreført i 2019 og ga gode 
inntekter og få daglige ulemper og lite vedlikeholdsbehov. Sunnere Livstil har en mindre avtale om å 
leie gymsalen i vintermånedene.  I tillegg har vi utleie til idrettslag og andre på mer tilfeldig basis. 
 
Tomteavtale med Bærum kommune for tomten Klubbhuset står på 
Det følgende avsnittet bør gjentas i fremtidige årsberetninger inntil en avklaring slik at vår 
administrasjon, våre tillitsvalgte og hele klubben blir minnet om dette hvert år inntil en avklaring: 
 
Klubbhussaken i 2015/2016/2017 med Bærum Sportsklubb aktualiserte en årelang uavklart sak om 
leieavtale med Bærum kommune som grunneier av tomten klubbhuset vårt står på: Kommunen ønsker 
fortsatt ikke å inngå en slik leieavtale, med normativ fri leie og løpetid på 40 år for idrettsanlegg i 
Bærum. Begrunnelsen for dette er at kommunen ikke ønsker å binde seg ved å regulere tomten til 
idrettsformål, som vel må tolkes slik at kommunen ønsker mest mulig handlefrihet for fremtidig bruk 
av hele Kadettangen til andre samfunnsformål. Vi bør derfor være forberedt på at ett utfall blir at vi 
en gang i fremtiden må flytte til nytt klubbhus, og at vi i eventuelle forhandlinger om flytting må be 
om minimum gjenkjøpsverdi basert på byggekostnader i Bærum på det tidspunkt vi eventuelt må 
flytte. 
 
Dugnad på klubbhuset 
I mai ble den årlige vaske- og ryddedugnad holdt med god deltakelse fra gruppene. 
 
Samlet status for klubbhuset 
Hovedstyret er meget tilfreds med den den gode driften av klubbhuset i 2019, og vil videreføre 
utleieomfanget som finansierer normalt vedlikehold og ønskete oppgraderinger av klubbhuset også i 
2020. 
 

TYRVINGS FORTJENESTEDIPLOM 
Hovedstyret har tildelt Einar Drabløs Tyrvings Fortjenestediplom for 2020 for hans store og 
utrettelige innsats i mange forskjellige verv i Tyrving’s friidretts-gruppe og i andre organer innen 
friidretten gjennom flere år. Einar har vært styreleder i Friidrettsiden siden 2009, og har nedlagt et 
stort arbeid til beste for friidretten i Tyrving.  Friidrettsgruppen og Tyrving har mye å takke Einar 
for! 
 
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) 
Klubben følger HMS reglene i Arbeidsmiljøloven. 
 

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. 
 

KONKLUSJON 
Året 2019 har samlet sett vært i særdeleshet et positivt år for Tyrving IL.  Hovedstyret vil gjerne 
benytte anledningen til å takke alle våre aktive for ypperlig innsats og for den positive måten de har 
representert Tyrving IL på. 
 
Samtidig vil vi også takke alle som har hatt tillitsverv i 2019 samt alle som har bidratt til 
gjennomføringen av treningsaktivitetene, store og små o-løp og friidrettsstevner og andre aktiviteter 
i Tyrving IL’s regi i dette året for vel utført arbeid. 
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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 aktive planer for våre utøvere topp og bredde i årene som kommer. 
 
Vi vil også takke Kirsten Larsen og Elin Marvik for vel utført arbeid, positiv holdning og meget godt 
samarbeid dette året. 
 
Vi ønsker alle våre idrettsutøvere, tillitsvalgte og andre medlemmer lykke til i 2020! 
 
 
Sandvika, 11. februar 2020 
 

 
Per Øhlckers          Angela Pütsch 
 
 
 
Svein S Jacobsen                     Einar Drabløs   Camilla Stridsklev 
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