
 

          ÅRSBERETNING FOR TYRVING IDRETTSLAG FOR        
VIRKSOMHETSÅRET 01.01.- 31.12.2022 

 

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 er for Tyrving IL som for hele samfunnet, godt å komme ut av pandemiens klør. Det bidro til at Tyrvings 
store jublieumsår ble svært fint. Vi feiret 100 år i samfunnets, idrettens og utøvernes tjeneste med en 
hyggelig markering i klubbhuset og, ikke minst, gjennom å arrangere to norgesmesterskap i samarbeid med 
Asker SK; NM uka i orientering og junior NM i friidrett. Det siste mesterskapet på det som på mange måter 
var Bærum kommunes store gave (en stor takk for betydelig egeninnsats fra mange i Tyrving IL over mange 
år er dog på sin rettmessige plass) til oss ifm 100 års jubileet - en flunkende ny friidrettsarena på Rud. 

Under vårt 100 års jubileum ble flere av våre mest aktive tillitsmenn og kvinner hedret med 
æresmedlemskap: 

Friidrettsgruppen Margot Haave, Bjarne Nilssen 
Orienteringsgruppen Aud og Bjørn Spjelkavik, Inger og Arne Tiltnes 

 

Trenere og støtteapparat har også i 2022 gjort sitt ypperste for å gi utøverne best mulige trening og 
konkurransemuligheter og vi kan glede oss over mange gode sportslige resultater. Det er på sin plass med en 
stor takk til alle for dedikert innsats i 2022; utøvere så vel som trenere og frivillige. 

HOVEDSTYRET  
Hovedstyret har i 2022 bestått av: 
Styreleder Svein Stølen 
Nestleder Elisabeth Meyer 
Styremedlem/leder orienteringsgruppen Svein Jacobsen 
Styremedlem/leder friidrettsgruppen Sverre Alvik 
Styremedlem/leder klubbhusstyret Per Øhlckers 
Styremedlem Ida Tiltnes 
Varamedlem Øystein Kværner 
Varamedlem Camilla Stridsklev 

 
I 2022 er det avholdt 3 ordinære hovedstyremøter hvor oppfølging av økonomien i  gruppene og hoved-
styret har hatt høy prioritet, samt utfordringer i forhold til klubbhuset og Sandvika Sjøfront.   

TYRVING, REPRESENTERT I ANDRE OVERORDNEDE VERV  
Hovedstyret konstaterer med tilfredshet at mange av våre medlemmer også i 2022 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 Ødegaard 
AFIK/varamedlem styret Benedikte Kallåk 
AFIK/revisjon Kirsten Larsen 

 
Fra O-gruppen har følgende representert Tyrving: 
IOF/IT-commision Henning Spjelkavik 
AOOK/styremedlem Nora Skauen 



OPPSUMMERING FRA FRIIDRETTSGRUPPEN  
Endelig fikk vi et tilnærmet normalt friidrettsår etter to år med pandemi. Jubileumsåret brakte allikevel med seg 
store endringer; vi åpnet ny stadion på Rud og sa samtidig farvel til Nadderud. På Rud arrangerte vi Junior-NM 
sammen med Asker. 

Den nye stadion på Rud, med navnet BIP (Bærum Idrettspark) ble ferdigstilt sommeren 2022. Derfor arrangerte 
vi Tyrvinglekene på Nadderud for siste gang i juni, og sa deretter – litt vemodig etter 60 år – farvel til Bekkestua 
og Nadderud. Det er spennende med ny lokasjon; Rud ligger lenger fra Bærum Øst og Oslo Vest, og tilsvarende 
nærmere nye rekrutteringsområder. Samlokalisering med innendørshallen er svært nyttig, nå er all friidretten vår 
samlet på Rud. 

I august arrangerte vi Junior-NM sammen med Asker skiklubb friidrett på ny stadion. Arrangementet gikk bra, 
men med dårlig økonomisk resultat. Sportslig var det bra med fire gull til Tyrving, inkludert stafett for herrer. 

Resultatene fra sesongen ellers bærer preg av at elitestallen er tynn og i tillegg har vi skader på flere av de 
beste. Det ble allikevel NM gull til Sondre Høyland i spyd, og til Helene Rønningen (60m) og Hedvig Kallåk 
(høyde) innendørs. Dessuten tok Ida Nesse godt for seg med flere NM gull i paraklassen. Blant de litt yngre 
hevder vi oss mye bedre; Tyrving ble igjen beste klubb i UM både inne og ute. Til slutt tar vi med internasjonal 
representasjon med Sigrid Alvik (U20VM på 3000m hinder) og Jonathan Hertwig-Ødegård (U18EM på 110m hekk 
og stafett) 

Først og fremst er imidlertid Tyrving Norges største fridrettsklubb for barn og unge. Pandemien har imidlertid gitt 
oss noen utfordringer med endel frafall. Verst har det gått ut over stevnedeltakelsen; i mindre grad deltakelsen 
på treninger. Det er derfor en tydelig ambisjon for 2023 at stevnedeltakelsen skal opp, samtidig som vi skal 
jobbe videre med rekruttering til alle grupper. Allidretten med de minste går for øvrig bra, her er aktivitetsnivået 
økende. 

Arrangementene har vært Tyrvings signatur i alle år, og her er frafallet etter pandemien i idretten generelt en 
utfordring. Den andre store prioriteringen i år er derfor å få Tyrvinglekene inne og ute opp på samme størrelse vi 
hadde før pandemien. Samtidig vil vi også ha flere små friidrettsstevner i året som kommer for å ‘trene’ våre 
utøvere på å konkurrere.  

Økonomisk ble 2022 et svært utfordrende år. Vi hadde budsjettert for underskudd og økte utgifter i første år 
med 2 fulltidsansatte, men ikke med at aktivitetsnivået samtidig skulle gå ned. Heldigvis har vi kapital vi kan 
bruke av, men det er viktig at vi snur den økonomiske utviklingen i 2023. For å gjøre dette er arrangementer 
viktigst, mens totalt aktivitetsnivå fra antall utøvere, og markedsaktiviteter er også viktig. 

OPPSUMMERING FRA ORIENTERINGSGRUPPEN  
Når det gjelder o-arrangementer er dugnadsånden fortsatt levende i Tyrving. NM langdistanse på Løvlia var årets 
store begivenhet. I vårt 100 år, bidro en stor arrangørstab til et flott jubileumsarrangement. Tyrving og Asker var 
sammen om NM uka 2022, der vi også arrangerte kvalifisering mellom. 

Vårt faste kretsløp Ivar-O-løpet ble arrangert som kretsløp sprint 24 mai i Veritasskogen. Løpet samlet 238 
deltagere mot 256 deltagere i 2021. Videre har vi arrangert AB karusell, vintergateløp, Skumringskampen og 
klubbmesterskap på Borøya. 

Rekruttkomiteen har hatt et aktivt år. På det meste har det  vært ca 37 barn som har deltatt på rekrutt 
treningene gjennom sesongen. For gjennomføring av rekrutt treningene, har vi hatt en hovedtrener og 8 
ungdomstrenere engasjert. 

Turorienteringen «Flaggspretten», der Tyrving samarbeider med 3 andre o-klubber i vestre Bærum, ble i 2022 
arrangert for 51. gang. Etter to sterke «Coronaår» var deltagelsen lavere i 2022, men «Flaggspretten» var også i 
2022 en av landets største tur-O-arrangør med 1.454 registrerte deltakere og 108.051 postregistreringer. Tyrving 
hadde ansvaret for 11(av 25) turO-opplegg med til sammen 93 (av 217) poster.  

Tyrving har også, for 7. gang, arrangert et mosjonstilbud i bebygde områder gjennom «Stolpejakten». 1.964 
personer har registrert med til sammen 37.036 stolpebesøk på årets 30 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.  

2022 ble et litt uvanlig år, vi fikk ingen NM-medaljer. Men det finnes lyspunkter og gode resultater blant ungdom 
og junior: 

 



• Linnea Holst nr. 4 i D17-18 NM Mellom (og ytterligere 2 stk 7.plasser som fra NM-løp) 
• Tamas Neda hentet 5., 6. og 7.plasser i NM i H19-20; fra Ultralang til KO-sprint 
• Bjørn Ekeberg sin 9.plass på NM mellom ble beste senior-resultat i årets NM 
• Peter Telle Hansen, Sofia Øhlckers og Jacob Finstad Land med topp-10 plasseringer i HL 
• Herrelag ble nr 12 og 17 i hhv 10-mila og Jukola 
• 8.plass i D17- i NM stafett på hjemmebane, 12.plass i H17-; 5.plass i NM jr stafett (D17-20) 
• KM-gull i H13-16! 
• Matthias Kyburz verdensmester på KO-sprint 
• Marion Aebi med 6. og 12.plass i WC-avslutningen i Sveits 
• Ny trener fra 1.9.22: Kenneth Buch 

 

OPPSUMMERING FRA KLUBBHUSSSTYRET 
Klubbhusstyret har bestått av leder Per Øhlckers, medlem Torbjørn Sagberg og medlem Dag Kolberg.                                    
Driften og aktivtetsnivået på klubbhuset i 2022 har på begynnelsen av året vært noe preget av oppstarten 
etter koronasituasjonen og de restriksjoner den medførte 

Leietakere og arrangementer 
I 2022 har vi hatt begrenset med leietakere og arrangementer, samtidig som forhandlinger om nye leieavtaler 
ikke har ført frem. De største leietakere var: Telenor, Kadetten Musikkfestival og karategruppen i Bærum 
Kommunes Bedriftsidrettslag. Fokus i 2023   bør være å få inn noen nye leietakere som kan genere en fast 
basis på inntektssiden. 

Orienteringsgruppen har hatt treninger på tirsdager i vintersesongen med intervalltreninger på Kalvøya og 
på veiene i nærområdet og etterfølgende styrketrening inne. Det har vært svært populært med de jevnlige 
fellesmiddager etter treningene med sosialt samvær. 

Drift av klubbhuset 
I 2022 har det vært gjort noe forefallende løpende vedlikehold, men ingen store investeringer. I 
tillegg har det i kommunen vært en prosess rundt åpning av Sjøfronten foran Sandvika når E18 
legges i tunnel. Her ble det en diskusjon om fremtiden på Kadettangen inkludert diskusjon relatert 
til klubbhuset som har blitt aktualisert igjen. Foreløpig ser det ut til idrettsanleggene på 
Kadettangen vil bestå, inkludert vårt klubbhus Dog bekymringsfullt at kommunens foreløpige utkast 
til Reguleringsplan har markert idrettsarealene på Kadettangen som «Utviklingsareal (idrett,kultur, 
friluftsliv)» Sammenholdt med kommunens manglende vilje til å gi oss en 40-års leieavtale for den 
kommunale tomten klubbhuset står på, ser det ut til at kommunen ønsker å ha muligheten til 
alternativ bruk av tomten. 
Fokus   kan dermed være å holde huset i teknisk god stand slik at vi unngår de store 
vedlikeholdskostnadene. Prioriterte vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekter i 2023 er å starte 
utvendig maling og oppgradere lysanlegget med LED belysning for å spare strøm og redusere 
vedlikeholdskostnader. Den årlige dugnaden ble gjennomført med god deltakelse med rundvask, 
rydding, o.l. 

Hjertestarter 
Tyrving fikk i 2021 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 
Som beskrevet over har det vært diskusjon om fremtiden på Kadetten i 2022 og Tyrving ga innspill til 
høringsrunden som ble gjennomført med Bærum idrettsråd som koordinator for idretten. Tyrving ønsker 
fortsatt å beholde klubbhuset, men vi innser at flytting på Rud kan være et mulig alternativ en gang i 
fremtiden. Vi vil da få samlet hele klubbens aktivitet på en felles lokasjon. Det er viktig at Tyrving er aktive i 
disse prosessen for å sikre at verdien av dagens klubbhus ivaretas både med hensyn på økonomi og som 
samlingspunkt. 



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 
Vi har et godt fungerende klubbhus som nå ser ut til å bli værende på Kadettangen i overskuelig 
fremtid. Viktig å sette søkelys på å få inn nye leietakere og vedlikehold fremover. 

ØKONOMI  
For nærmere informasjon og detaljer henvises til komplett regnskap med noter. 

Friidrettsgruppens regnskap viser en omsetning på kr 6.519.929 (kr 4.471.859 i 2021) og et årsresultat 
med underskudd på kr 878.567 mot et årsresultat med overskudd på kr 468.137 foregående år. Det var 
budsjettert med et underskudd på kr 518.000 i 2022. 

Orienteringsgruppens regnskap viser en omsetning på kr 1.931.670 (kr 1.359.209 i 2021) og 
et positivt årsresultat på kr 64.877 mot et årsresultat på kr 30.970 foregående år. Det var 
budsjettert med et underskudd i 2022 på kr 8.350. 

Hovedstyret har i 2022 hatt en omsetning på kr 505.878 (kr 432.958 i 2021) med et negativt årsresultat 
på kr 113.108 mot et underskudd på kr 345 foregående år. Det var budsjettert med et underskudd på kr 
74.500 i 2022. 

Arveoppgjøret etter Ivar Opsahl, er fortsatt ikke ferdigbehandlet i 2022, men nærmer seg forhåpentligvis en 
avslutning nå i 2023. Tyrving ved IvarOFondet fikk på det grunnlaget overført ytterligere arv på kr1.449.076. 
Et årlig beløp overføres fra fondet til drift av o gruppa. Kr. 700.000 ble overført fra fondet til o gruppa i 2022. 
Resten av midlene forvaltes i IvarOfondet, hvorav en årlig utbetaling vil bli foretatt til o gruppas drift hvert år, 
for 2023 budsjettert med kr.850.000. Fondet hadde i 2022 en negativ avkastning på plasseringer og realiserte 
og urealiserte verdier som var noe bedre enn et svakt marked for aksjer og kapitalplasseringer som vi 
sammenligner oss med. 
 
Tyrving IL’s konsoliderte regnskap for 2022 viser en omsetning på kr 9.902.624 
(kr 5.773.332 i 2021) og et underskudd på kr 152.899 (overskudd kr 7.890.695 i 2021). Kontantbeholdning 
og bankinnskudd inkludert investering i aksjer og fond var ved årsskiftet kr 16.299.668 (kr 15.779.546 i 
2021). Tyrving IL har pr. 31.12.2022 en god økonomi. 

Momskompensasjon for idrettslag, som beregnes som en prosentsats av lagets totale omsetning, ga et 
tilskudd på kr 418.042 (kr 464.552 i 2021) 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 42.679 (kr 43.715 i 2021). Dette er et positivt bidrag, men det bør 
være mulig å øke. 

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 2022 

Registrerte medlemmer pr. 31.12. 923 972 966 1027 1025 1015 936 908 959 

 

Fordelingen av medlemmene på alder viser følgende: 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Antall medlemmer 0-12 år 239 294 271 292 329 291 214 226 267 

Antall medlemmer 13-19 år 261 262 278 256 250 265 258 216 222 

Antall medlemmer fra 20 år 423 416 417 479 446 459 464 466 470 

Gruppevis fordeling: 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Friidrett 618 629 627 667 661 650 588 553 618 

Orientering 328 353 339 360 364 365 360 360 345 

Økning av medlemsantall i gruppen 0-12 år, skyldes i hovedsak at også allidrettsdeltakerne nå er registrert  
som medlemmer i Tyrving IL. 

 
  INFORMASJONSVIRKSOMHET  

Våre internettsider bruker «WordPress» som publiseringsverktøy. 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. 

   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 
utfører oppgaver 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 
2022 har vært nok et godt år for Tyrving IL. Det er mange som bidrar med vilje, humør og energi. Det er 
på sin plass med en ekstra takk til alle våre aktive som representerer Tyrving IL på en utmerket måte. Det 
betyr mye for klubben og oss alle. 

Vi vil også takke alle som har hatt tillitsverv i 2022 og alle som har bidratt til gjennomføringen av 
treningsaktivitetene, og til 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, Marius Igesund, Morten Jensen og Kenneth Buch for vel utført arbeid, 
positiv holdning og meget godt samarbeid dette året. 

 
Sandvika, 06.03.2023 

Svein Stølen          Elisabeth Meyer      Ida Tiltnes Nørbech 

 

Svein S Jacobsen         Sverre Alvik Per Øhlckers 
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