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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.
Det har vi evnet til tross for at pandemien som traff oss i mars 2020 satte sitt tydelige preg også på 2021.
Trenere og støtteapparat har gjort sitt ypperste for å gi utøverne best mulige trening og konkurransemuligheter under de til enhver tid gjeldende smittevernsregler og anbefalinger. Vi kan glede oss over
mange gode sportslige resultater og over at vi selv kunne arrangere flere kvalitativt gode stevner og
konkurranser. Tyrvings økonomi er til tross for pandemien, fortsatt god.
Vi kan glede oss over at det ikke er registrert smittespredning knyttet til Tyrving. Det viser at vi som klubb
har jobbet godt og trygt. Det er på sin plass med en stor takk til alle for dedikert innsats også i koronaåret
2021.
HOVEDSTYRET
Hovedstyret har i 2021 bestått av:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem/leder orienteringsgruppen
Styremedlem/leder friidrettsgruppen
Styremedlem/leder av klubbhusstyret
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Svein Stølen
Elisabeth Meyer
Svein Jacobsen
Sverre Alvik
Per Øhlckers
Heidi Næss
Øystein Kværner
Camilla Stridsklev

I 2021 er det avholdt 4 ordinære hovedstyremøter – primært på Teams hvor oppfølging av
økonomien igruppene og hovedstyret har hatt høy prioritet, samt utfordringer i forhold til klubbhuset
og Sandvika Sjøfront. I tillegg har det vært arrangert et styreseminar.
TYRVING, REPRESENTERT I ANDRE OVERORDNEDE VERV
Hovedstyret konstaterer med tilfredshet at mange av våre medlemmer også i 2021 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
AFIK/Varamedlem styret
Espen Ødegård
AFIK/Varamedlem styret
Benedikte Kallåk
AFIK/Revisjon
Kirsten Larsen
Fra O-gruppen har følgende representert Tyrving:
IOF: IT Commission
Henning Spjelkavik
Akershus og Oslo Orienteringskrets:
Styremedlem, Leder trenings- og uttaksrådet: Nora Skauen
OPPSUMMERING FRA FRIIDRETTSGRUPPEN
Som året før ble 2021 preget av korona, selv om det ble litt mindre utfordrende enn året før. Treningene har
vi stort sett klart å gjennomføre, og andre halvdel av utendørssesongen ble tilnærmet som normalt. Vi
avsluttet året med et nytt spennende tilskudd – ansettelse av Morten Jensen som sportslig leder.

Vi har vært redde for at koronaen skal føre til frafall og at barna og ungdommene slutter med friidrett.
Heldigvis har dette gått ganske bra, vi er flere utøvere enn i 2020, og nesten på nivå med 2019. De fleste
treningsgruppene er store og fungerer bra, og vi får stadig mange nye barn og unge som vil drive friidrett.
Gjennomtrekket er litt for stort, og vi håper å bli bedre til å holde på utøverne våre. Det er utfordrende å
finne nok gode trenere, men også svært viktig, for trenerne våre holder klubben sammen og skaper glede og
motivasjon.
Innendørssesongen 2021 ble det nesten ingenting av, og også forsesongen ute ble amputert, der vi blant
annet flyttet Tyrvinglekene fra juni til september. Gjennom og etter sommeren har det vært bedre, og vi
gleder oss til et 2022 med store stevner på gamlemåten.
Vi har hatt mange gode resultater og internasjonal representasjon, med følgende høydepunkter:
• Gull i senior NM: Ingvild Meinseth (100m), Sondre Høyland (spyd), Ida Nesse (Diskos, parafriidrett)
• Sølv i senior NM: Hedvik Kallåk (høyde)
• Gull i Junior NM: Ingvild Meinseth (100m + 200m), Hedvik Kallåk (høyde), Christine Næss (3000m),
Sigrid Alvik (3000m hinder)
• Deltakelse i paralympics: Ida Nesse (diskos)
• Deltakelse i U23 EM: Ingvild Meinseth (semifinale, 100+200m), Christine Næss (1500m), Marie
Skjeggestad (400m hekk)
• Deltakelse i U20 EM: Sigrid Alvik (finale, 3000m hinder)
2022 blir et spennende år. Først og fremst fyller Tyrving 100 år, og det kommer til å bli markert gjennom året,
blant annet med jubileumsfest 14 mai. Dessuten får vi ny flott stadion på Rud som vi gleder oss til å ta i bruk,
mest sannsynlig er den klar til Tyrvinglekene i juni. I august skal vi arrangere junior NM sammen med Asker på
den nye stadion.
Selv om vi nå har 2 ansatte, er Tyrving er først og fremst en foreldredrevet klubb, og vi trenger at flere
foreldre engasjerer seg i arbeidet for å gjennomføre vår visjon om å være beste friidrettsklubb i Norge – for
utøvere, trenere, tillitsvalgte og foreldre.
Økonomisk har det vært et godt år, vi må bare være takknemlig for statlige støtteordninger som hjelper oss
der inntektene svikter pga pandemien. Men vi har ingen mål om å legge oss opp kapital, og ønsker at
utgiftene øker i 2022, blant annet med mer stevnedeltakelse.
OPPSUMMERING FRA ORIENTERINGSGRUPPEN
Når det gjelder o-arrangementer er dugnadsånden fortsatt levende i Tyrving:
•
•
•

Vårt faste kretsløp Ivar-O-løpet ble arrangert som kretsløp sprint 21 august fra Rykkinn. Løpet samlet 256
deltagere mot 316 deltagere i 2020.
Videre har vi arrangert to klubbløp (nedgradert pga pandemi) og klubbmesterskap på Gupu.
Rekruttkomiteen har til tross for restriksjoner hatt et aktivt år, med et høyt antall rekrutter. I år har det
på det meste vært ca 45 barn som har deltatt på rekrutt treningene gjennom sesongen.

Turorienteringen «Flaggspretten», der Tyrving samarbeider med 3 andre o-klubber i vestre Bærum, ble i 2021
arrangert for 50. gang. Jubileumssesongen fikk omtrent samme store oppslutning som i 2020, og
«Flaggspretten» var i 2021 landets største tur-O-arrangør med 1.833 registrerte deltakere og 131.674
postregistreringer. Tyrving hadde ansvaret for 9 (av 26) turO-opplegg med til sammen 81 (av 202) poster.
Tyrving har også, for 6. gang, arrangert et mosjonstilbud i bebygde områder gjennom «Stolpejakten».
Deltakelsen her er fortsatt sterkt økende; 3.175 personer har registrert til sammen 56.106 stolpebesøk på
årets 40 stolper. Foruten å være et godt besøkt aktivitetstilbud til de som vil ha orientering som tur uten
tidtaking, så gir dugnadsarbeidet i «Flaggspretten» og «Stolpejakten» et betydelig bidrag til o-gruppas
økonomi.

2021 ble nok et redusert år mht arrangementer og løpsdeltakelser, men sesongen mht mesterskap ble
gjennomført tilnærmet som vanlig og med svært gode Tyrving-resultater:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mina Jørgensen tok NM-gull på mellomdistanse i D19-20.
Tyrving tok NM-gull i sprintstafett.
Marion Aebi ble nr.3 i NM sprint i D21.
Herrer og damer førstelag leverte begge 5. plasser i NM seniorstafett.
Tyrving tok KM gull i stafett for herrer for 3.gang på rad (best i byen, igjen!)
Håkon Jarvis Westergaard (Drage) løp EM for Norge.
Marion Aebi løp 2 verdenscup-runder for Sveits med 9.plass på mellomdistanse i Idre som best.
Matthias Kyburz tok 2 stk EM-gull og 1 VM-gull for Sveits.

OPPSUMMERING FRA KLUBBHUSSTYRET
Klubbhusstyret har bestått av leder Per Øhlckers, medlem Torbjørn Sagberg og medlem Dag Kolberg.Driften
og aktivtetsnivået på klubbhuset i 2021 har vært preget av koronasituasjonen og de restriksjoner den har
medført.
Leietakere og arrangementer
I løpet av 2021 har vi mistet følgende leietaker og arrangementer:
- Bærum Shotokan Karateklubb.
- Div. mindre arrangementer har også blitt avlyst.
På grunn av usikkerhet rundt situasjonen relatert til Covid-19 har det kun vært mulig å få inn noen få nye
leietakere. Det har også vært lite pågang av andre mindre arrangementer. I utgangen av 2021 har vi flere
forhandlinger om utleie som etter hvert vil øke utleien. Avtalen om mobilmast for Telenor har blitt
reforhandlet med ca 5% økt inntekt som er indeksregulert. Tyrving har fått kompensert noe av de tapte
leieinntektene noe som har bidratt i positiv retning på økonomisiden. Friidretten har brukt gymsalen til
treninger for enkelte grupper for å kunne holde aktiviteten i gang under gjeldende smittevernregler.
Orienteringsgruppen har kun hatt treninger ute og avlyst fellesmiddager og styrketrening inne. Fokus i
2022 bør være å få inn noen nye leietakere som kan genere en fast basis på inntektssiden.
Drift av klubbhuset
I 2021 har det vært gjort løpende vedlikehold, men ingen store investeringer. Dette er relatert til
usikkerhet relatert til Covid-19. Dette i tillegg til diskusjon om fremtiden på Kadettangen inkludert
diskusjon relatert til klubbhuset som har blitt aktualisert igjen. Men det er viktig å poengtere at
fokus må være å holde huset i teknisk god stand slik at vi unngår de store vedlikeholdskostnadene.
Den årlige dugnaden ble avlyst grunnet korona og lite behov for rundvask o.l.
Smittevern
Det har vært søkelys på å etablere regler og holde tritt med de ulike smittevern tiltakene som har
vært pågående aktuelle gjennom året. Regler er etablert og kommunisert ut og hengt opp på
klubbhuset. Det er også i 2021 blitt kjøpt inn en fogger (desinfiserings maskin) som benyttes etter
hver trening. Dette kan også være en god rutine å fortsette med etter at epidemien er over.
Hjertestarter
Tyrving har fått tildelt en hjertestarter fra Ida Eides minnefond. Denne er lokalisert på klubbhuset i
et skap på toppen av trappen. Det følger med en sekk så den kan tas med på arrangementer.
Denne er også registrert på 113-appen som vi oppfordrer alle medlemmer til å laste ned. Vi kan vel
si at dette er en gave vi håper vi aldri trenger å ta i bruk, men en god forsikring hvis noe skulle skje.
Fremtiden for klubbhuset
Diskusjon om fremtiden på Kadetten er også i 2021 og inn i 2022 blitt aktualisert igjen og Tyrving har gitt
innspill til høringsrunden som er igangsatt. Tyrving ønsker fortsatt å beholde klubbhuset en vi innser at
flytting på Rud kan være et mulig alternativ. Vi vil da få samlet hele klubbens aktivitet på en felles lokasjon.
Det er viktig at Tyrving er aktive i denne prosessen for å sikre at verdien dagens klubbhus har både med
hensyn på økonomi og som samlingspunkt blir ivaretatt.

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.
Samlet status for klubbhuset
Det har vært et spesielt år å drifte klubbhuset under den pågående pandemien. Viktig å sette søkelys
på å få inn nye leietakere og vedlikehold når pandemien etter hvert er tilbakelagt.
ØKONOMI
Hovedstyret er svært tilfreds med klubbens solide økonomi og gode økonomistyring er videreført i 2021,
slik at vår offensive satsing som bredde- og eliteklubb i friidrett og orientering kan videreføres kommende
år.
Friidrettsgruppens økonomi har i 2021 vært meget tilfredsstillende. Regnskapet viser en omsetning på kr
4.471.859 (kr 5.539.971 i 2020) og et årsresultat med overskudd på kr 468.137 mot et årsresultat med
overskudd på kr 358.420 foregående år. Det var budsjettert med et underskudd på kr 300.000 i 2021.
Orienteringsgruppens regnskap viser en omsetning på kr 1.359.209 (kr 1.456.964 i 2020) og et
positivt årsresultat på kr 30.970 mot et årsresultat på kr 15.633 foregående år. Det var
budsjettert med et underskudd i 2020 på kr 6.000.
Hovedstyret har i 2021 hatt en omsetning på kr 432.958 (kr 565.715 i 2020) med et negativt årsresultat
på kr 345 mot et overskudd på kr 105.731 foregående år. Det var budsjettert med et underskudd på kr
74.500 i 2021.
IvarOFondet har bokført et overskudd på fondets plasseringer i 2021 på kr. 427.272.- Investeringer som
synker i verdi nedskrives, mens urealiserte gevinster ikke blir inntektsført. Samlet sett har fondet
oppnådd en urealisert avkastning på kr 553.067.- i 2021. IvarOFodet mottok ytterligere 8 mnok fra boet i
2021. Årets overskudd fratrukket årets overføring av midler til o- gruppa på kr 600.000
representerer en økning av fondskapitalen som samlet nå utgjør11.480 mnok.
Tyrving IL’s konsoliderte regnskap
Det konsoliderte regnskapet for Tyrving IL for 2021 viser en omsetning på kr 13.664.027
(kr 7.062.650 i 2020) og et overskudd på kr 8.326.034 (underskudd kr 167.883 i 2020). Inkludert i
overskuddet er endringene i fondskapitalen til IvarOFondet på kr 7.827.272 mot fjorårets negative
endring på kr 647.666. Kontantbeholdning og bankinnskudd inkludert investering i aksjer og fond var ved
årsskiftet kr 15.779.546 (kr 7.878.522 i 2020). Tyrving IL har pr. 31.12.2021 en meget solid økonomi.
Momskompensasjon for idrettslag, som beregnes som en prosentsats av lagets totale omsetning, ga et
tilskudd på kr 464.552 (kr 457.018 i 2020) 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 43.715 (kr 40.802 i 2020). Dette er et positivt bidrag, men bør
værepotensial for en økning av disse inntektene.
For nærmere informasjon og detaljer henvises til komplett regnskap med noter som er
vedlagtårsberetningen.

ADMINISTRASJON
Kirsten Larsen er deltids daglige leder for Tyrving IL med ansvar for regnskapsføring for gruppene og
hovedstyret samt konsolidert regnskap ved årsskiftet og medlemsregistrering samtidig som hun bistår
friidrettsgruppen etter behov. Hun utarbeider videre søknader om offentlige tilskudd. Marius L. Igesund
er daglig leder av Tyrvings friidrettsgruppe.
MEDLEMSUTVIKLINGEN
Oversikt over medlemsutviklingen de siste åtte årene viser følgende tall:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Registrerte medlemmer pr. 31.12. 923 972 966 1027 1025 1015 936 908
Fordelingen av medlemmene på alder viser følgende:
2014 2015 2016
Antall medlemmer 0-12 år
239 294 271
Antall medlemmer 13-19 år
261 262 278
Antall medlemmer fra 20 år
423 416 417
Gruppevis fordeling:
Friidrett
Orientering

2017
292
256
479

2018
329
250
446

2019
291
265
459

2020
214
258
464

2021
226
216
466

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
618 629 627 667 661 650 588 553
328 353 339 360 364 365 360 360

INFORMASJONSVIRKSOMHET
Våre internettsider bruker «WordPress» som publiseringsverktøy. 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; i tillegg til aktiv bruk av diverse
Facebook-sider. Også påmeldingsprogrammet Spond brukes – primært for registrering av fremmøte
på treninger.
Hovedstyrets arbeid med løsning for et felles digitalt arkiv videreføres.
Også i 2021 har Tyrving IL og dets utøvere, aktiviteter og stevner fått mye omtale i ulike media, primært
Asker & Bærums Budstikke. Profileringen betyr mye for våre medlemmer og for våre
samarbeidspartnere,samt ikke minst mye for rekruttering av nye utøvere til idrettene våre.
100 ÅRSJUBILEET
Vi startet i 2020 arbeidet en forsiktig markering av 100 årsjubileet i 2022; Tyrving i 100! Arbeidet er
videreført i 2021. Vi tar utgangspunkt i den normale aktiviteten i våre to grupper, men har i tillegg
arbeidet med en ny felles strategi hvor målet må være økt samarbeid, kunnskap- og erfaringsutveksling på tvers. Arbeidet sluttføres i 2022. Selve Jubileumsfesten avholdes 14 mai. Keep the date!
I tillegg vil de bli arrangementer for de yngre utøverne.
POLITIATTESTER
Hovedstyret har ansvar for at gruppene sørger for politiattest for alle trenere og andre med kontakt
med barn og ungdom. Klubben forlanger, som pålagt fra Norges Idrettsforbund, politiattest fra alle som
utføreroppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker
med utviklingshemning. Arbeidet med innhenting av politiattest foregår fortløpende gjennom året når
nye tillitsvalgte og/eller trenere kommer til.
KONKLUSJON
Tiltross for pandemi har 2021 vært et godt år for Tyrving IL. Dette fordi det er mange som bidrar med vilje,
humør og energi. Det er på sin plass med en ekstra takk til alle våre aktive som holder humøret oppe og
for stor idrettslig innsats. Den positive måten de har representert Tyrving IL betyr mye for klubben og oss
alle.
Vi vil også takke alle som har hatt tillitsverv i 2021 og alle som har bidratt til gjennomføringen av
treningsaktivitetene, og det vi har fått lov å arrangere av store og små o-løp, friidrettsstevner og andre

aktiviteter i Tyrving IL‛s regi i dette året. Dette var nok et år hvor vi virkelig trengte at dere bidro.
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 Marius Igesund for vel utført arbeid, positiv holdning og meget
godt samarbeid dette året.
Sandvika, 14.03.2022
Svein Stølen

Elisabeth Meyer

Svein S Jacobsen

Sverre Alvik

Heidi Næss
Per Øhlckers

