REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE 16.09.19
Tilstede:

Per Øhlckers, Einar Drabløs, Svein Jacobsen, Nina Kolberg og Kirsten Larsen.

Forfall:

Camilla Stridsklev.

1. REFERAT FRA SISTE MØTE
Referat fra Hovedstyremøtet 06.06.19 ble godkjent.
2. SPORTSLIG STATUS FRA GRUPPENE
Friidrett: Amalie Iuel er uttatt til VM i Doha og Ida Nesse er uttatt til VM parafriidrett. Gull i
NM for Amalie Iuel (400m hekk) og Ane Dahlen (spyd). Totalt nest beste klubb i NM. Morten
Jensen, dansk mester i lengde, erstatter Petra Stepankova som trener mens hun er i
svangerskapspermisjon.
Orientering: Torgeir Nørbech var reserve til VM i Østfold. Bra innsats i Hovedløpet med flere
plasseringer blant de 15 beste. Håkon Jervis Westergård og Torgeir Nørbech ble henholdsvis
nr. 4 og nr. 6 i NM mellom og NM lang. I NM-stafetten ledet Tyrving ut på 3. etappe, men
dessverre skadet Bjørn Ekeberg seg og måtte bryte. Damelaget ble nr. 8. Totalt var Tyrving
representert med 10 stafettlag – meget god bredde. NM i knock-out-sprint og NM
nattorientering gjenstår.
Felles: Gruppene og Hovedstyret diskuterer på høstparten hvorvidt Holmenkollstafetten kan
bli en mer felles satsing for hele laget.
3. STATUS NY FRIIDRETTSSTADION PÅ RUD
Kommunen ønsker å utrede mulighetene for å beholde friidrettsanlegget på Nadderud.
Tyrving må kreve å delta i kommunale møter/utvalg som omfatter idrettsanleggene på
Nadderud og Rud. Jo Nesse bes om å prioritere deltakelse i samarbeidskomiteen om
Nadderud og Rud selv om Rud-stadion ikke er på sakslisten, i tilfelle lignende saker dukker
opp.
4. STATUS KLUBBHUSET
Oppussingsarbeidene på klubbhuset er godt i gang. Det er skiftet 2 varmtvannsberedere og
dør fra lageret til banen, og det er installert lysbrytere i innendørs trapp. Det er også skiftet
skyvedør og bord på balkongen. Utendørs er det blitt tak ved hovedinngangen og helle er
reparert. Det må også skiftes en del lysarmaturer og klinker/låser på diverse dører.
Nytt Tyrving-seil er produsert for oppheng på veggen mot Sandvika.
Det ble gjennomført oppsummeringsmøte med Karateklubben 20. juni for program
høst/vinter/vår. Karategruppen fra Bærum Kommune trener to ganger i uken fram til juni
2020.
5. RAPPORT FRA DAGLIG LEDER
Ikke noe nytt vedrørende arveoppgjøret etter Ivar Opsahl.

6. REGNSKAPSRAPPORTER
Hovedstyret tok de utsendte regnskapsrapportene til etterretning.
7. STATUS POLITIATTESTER
Arbeidet med innhenting av politiattester fra trenere og tillitsvalgte pågår kontinuerlig.
8. JUBILEUMSBOKEN
Einar har hatt kontakt med Morten Haave om videre fremdrift av arbeidet med 100 års
jubileumsbok. Mortens arbeid avsluttes. Sveins forslag er at det lages en digital historiebok
fra 1978 og fremover.
9. STATUS NAVNEENDRING FRA IL TYRVING TIL TYRVING IL
Logoer på web er endret. Når det gjelder drakter, vil det bli endret når nye drakter bestilles.
10. EVENTUELT
a. BIR’s høstseminar. Per vurderer deltakelse.
b. Jubileumsboken som ble utgitt i 1997 ligger digitalt på Nasjonalbiblioteket. Kirsten
lenker fra Hovedstyret og O-gruppas web-sider.
c. Det neste Hovedstyremøtet avholdes mandag 13. januar 2020.

Kirsten Larsen
Ref.

