
 

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I TYRVING IL 16.11.20 
Til stede - på klubbhuset eller på teams: Svein Stølen, Elisabeth Meyer, Svein Jacobsen, 
Sverre Alvik, Katrine Solbakken og Kirsten Larsen. 

 
1) Referat fra forrige møte 

Referat fra HS-møtet 14.09.20 ble godkjent.  

2) Høstmøtet i Bærum Idrettsråd 

Svein S var Tyrvings deltaker. Hovedstyret ser viktigheten av å være representert på møter i 
regi av Bærum Idrettsråd.  Presentasjoner og oppsummering fra Høstmøtet kan leses via 
denne lenken: https://www.xn--idrettsrd-d3a.no/viken/baerum/nyheter/nyhet-3/. 

3) Nytt fra gruppene og klubbhusstyret 

Orientering: 

Høsten har vært tilnærmet normal.  Alle mesterskap er blitt avholdt.  Håkon Jervis 
Westergård vant sprint-NM og ble nr. 3 i NM Ultralang. Tyrvings mix-lag ble nr. 3 på 
stafetten.  Flaggspretten er blitt kåret til årets tur-o i 2020, og det meldes om meget stor 
aktivitet. Stolpejakten har hatt ca 1700 deltakere – med ca 25.000 klipp i nærområdet. O-
kartet Jordbærhaugen er under nytegning.  

Friidrett: 

Tyrving Indoor som skulle ha vært avholdt 21. og 22. nov er kansellert pga. korona-
situasjonen.  To seire i NM til Helene Rønningen (100m) og Ane Dahlen (spyd).  I tillegg ble 
det 1 sølv- og 3 bronsemedaljer på Tyrvings utøvere.  Treningene innendørs går som 
planlagt, i Bærum Idrettspark og på klubbhuset.  Under et sleggestevne på kastbanen på 
Nadderud oppsto det en nesten-ulykke.  Heldigvis ingen skade, men det medfører pålegg fra 
kommunen om utbedring av sikkerheten før nytt stevne/trening kan avholdes.  Det har vært 
avholdt helgeseminar for styret med vekt på formål, motto, visjoner, verdier og tiltak for å nå 
langsiktige mål.  

Klubbhuset: 

Dugnad ble avholdt ble avholdt 15. sep. med god oppslutning fra begge gruppene.  Ivar 
Lundanes, Marius Igesund og Katrine har deltatt på hjertestarterkurs.  Hjertestarteren vil bli 
hengt opp i 2. etasje på klubbhuset.  Når det er gjort, vil Katrine registrere dette på 113-
appen.  Kajakk og karateklubben har nå avsluttet sine leieforhold, og Bærum Idrettsråd flytter 
ut i løpet av året.  Husstyret vurdere hvordan vi kan få nye leietakere etter hvert, f.eks. ved 
mail fra Bærum Idrettsråd til idrettslagene i Bærum. Fogger er innkjøpt for desinfisering på 
klubbhuset, og det er laget korona-regler for oppheng på klubbhuset.  Alle som trener på 
klubbhuset må registrere seg i Spond.  

4) Status regnskap  

Regnskapsrapporter for gruppene og Hovedstyret pr. 10. nov ble gjennomgått.  

5) Status politiattester 

Det er kun få trenere/ledere som pr. nå ikke har levert gyldig politiattest.  Kirsten fortsetter 
purringen – etter behov sammen med styrelederne for gruppene. 

https://www.idrettsr%C3%A5d.no/viken/baerum/nyheter/nyhet-3/


Enighet om at alle som har styrevern samt trenere, skal ha politiattest.  Ang varighet av 
attesten gjelder følgende: «Politiattesten er gyldig så lenge du er ansatt i jobben eller har vervet i 
organisasjonen.» Ansvar for oversikt: Kirsten.  

6) 100 års jubileet i 2022 

Svein S orienterte fra jubileumskomiteens planer for 100 års jubileet.  Komiteen består av 
Svein S, Kirsten, Einar Drabløs og Solveig Sikkeland.  NM orientering og Tyrvinglekene vil bli 
to hovedarrangementer på idrettssiden.  I tillegg arbeides det med:   

• Stor satsing på Holmenkollstafetten i mai med deltakere fra begge gruppene, under 
forutsetning av det ikke kolliderer med f.eks. Tiomila. 

• Jubileumsfest på Thon Oslofjord – om mulig etter HK-stafetten. 
• Felles arrangement for ungdommer i Tyrving. 
• Felles t-skjorte. 
• Strategi-seminar for klubben høsten -21. 
• ++ 

 
7) Eventuelt 

• Svein J. og Kirsten lager et resyme av klubbhusets «historie». 
 

• Møtedatoer: 
o 11. jan.  Møte i Jubileumskomiteen. 
o 12. jan.  Hovedstyremøte på klubbhuset kl. 19. 
o 8. feb.   Årsmøte i Friidrettsgruppen. 
o 10. feb.  Årsmøte i Orienteringsgruppen. 
o 1. mar.  Årsmøte i Tyrving IL kl. 19. 

 

 

Ref/Kirsten Larsen 
 


