
REFERAT HOVEDSTYREMØTE 12.04.21 KL. 1900 PÅ TEAMS 

Til stede: Svein Stølen, Elisabeth Meyer, Heidi H. Næss, Sverre Alvik, Svein Jacobsen, Per Øhlckers og 
Kirsten Larsen. 

1. NYTT HOVEDSTYRE I TYRVING 

Etter en kort presentasjonsrunde, ble forventninger til Hovedstyrets arbeid og fordeling av 
arbeidsoppgaver gjennomgått. Stikkord for videre arbeid er frivillighet, folkehelse og motivering av 
utøvere og støtteapparat. Enighet om at Svein S, Elisabeth, Heidi og Kirsten danner en arbeidsgruppe 
for å arbeide videre med dette.   

2. RAPPORT FRA GRUPPENE OG KLUBBHUSSTYRET 

Friidrett: Alle utvalgene er dekket med styrerepresentanter. Helene Rønningen ble tatt ut til EM 
innendørs, men meldte forfall pga skade. Tyrvinglekene inne og Tyrvingstafetten er avlyst pga covid-
19. Foreløpig usikkert når det gjelder Tyrvinglekene ute. Tyrving er sammen med Asker tildelt NM 
junior i august 2022. Innetreningen er avsluttet pga covid-19, men treningene har stort sett fortsatt 
utendørs. Friidrettsstyret takker ansatte i Bærum Idrettspark for står velvillighet og samarbeidsvilje 
når det gjelder trening i Bærum Idrettspark. Start for utesesongen er mandag 19. april.   

Orientering: Treningen har vært opprettholdt for ungdommene. Tiomila og Jukola er avlyst. Lokale 
treningsløp har vært arrangert hver uke, totalt 8 løp ved nedlastning av kart og info fra egen og 
andres klubber. Tyrvingløper Matthiaas Kyburz vant det første internasjonale løpet som ble avholdt i 
Tsjekkia. 

Klubbhuset: Statusplan for klubbhuset ble gjennomgått. Det må legges en plan for løpende 
vedlikehold og kostnader forbundet med det. Initiativ fra Svømmeklubben i Bærum om å bygge felles 
klubb – gjerne for flere klubber, primært på Rud-området er notert. Det vil ikke dekke Tyrvings 
behov.  Det har også vært kontakt med Bærum Idrettsråd og Bærum Sportsklubb om klubbhusets 
fremtid, uten at noen avgjørelse er tatt. Hovedstyret følger opp saken videre.  

3. ØKONOMI  

Regnskapsstatus pr. 31.03.21 fra Hovedstyret og gruppene ble gjennomgått. Ingen uventede 
kostnader eller inntekter, men vi er avhengig av gode kompensasjonrordninger for bortfall av 
inntekter. Kirsten følger opp når det gjelder søknad om støtte i forbindelse med covid-19.   

4. TYRVING I 100 

En egen gruppe jobber med opplegg for 100 års jubileet. 2. juni er det ønskelig at det blir arrangert 
jubileumsmiddag. Kirsten undersøker nærmere ang sted og priser. Holmenkollstafetten blir et viktig 
satsningsområde for de deler av klubben som ikke løper tiomila samme helg. Av 
jubileumsarrangementer kan nevnes NM jr. i friidrett siste helg i august, og så NM langdistanse i 
orientering to uker senere. Begge arrangementene er sammen med Asker SK. Andre planer som det 
arbeides med er opprettelse av en Gullklubb, deltakelse på Sandvika-dagene og et 
«kommunegrenseløp».   

5. STRATEGIPROSESS 

Hovedstyret ønsker å igangsette en strategiprosess i klubben.  Friidretten gjennomførte en slik 
prosess høsten 2020. Forslag om dato/temaer/langtidsplan tas opp på kommende Hovedstyremøter. 

 



6. EVENTUELT 

Referat fra årsmøte i Bærum Idrettsråd er vedlagt referatet. Enighet om at Tyrving bør jobbe aktivt 
for å bli representert i BIR’s kommende styre. 

Datoer for Hovedstyremøter i 2021:15. juni, 20. september, 29.november. 

Valgkomiteen er pt. Ikke fulltallig i og med at det ikke er noen som vil påta seg lederjobben.  Svein 
følger opp. 

Dialog med Budstikka: Liten redaksjon i sportsavdelingen i Budstikka tilsier at vi må sende 
reportasjer og tips om våre arrangementer for å få spalteplass.    

 

 

Kirsten Larsen/referent. 


