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01.01.- 31.12.2020
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 sier seg selv at det har vært vanskelig å nå våre forhåpninger og mål for 2020. Pandemien traff oss for
alvor i mars, og satte sitt tydelige preg på resten av året. Vi er glade for at vi har taklet året godt økonomisk,
men må innse at dette har vært krevende ikke minst for barn og unge. Trenere og støtteapparat har likevel
gjort sitt ypperste for å gi utøverne best mulige trening og konkurranse-muligheter under de til enhver tid
gjeldende smittevernsregler og anbefalinger. 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 2020.

HOVEDSTYRET

Hovedstyret har i 2020 bestått av:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem/leder orienteringsgruppen
Styremedlem/leder friidrettsgruppen
Styremedlem/leder av klubbhusstyret
Varamedlem
Varamedlem

Svein Stølen
Elisabeth Meyer
Svein Jacobsen
Sverre Alvik
Katrine Solbakken
Øystein Kværner
Camilla Stridsklev

I 2020 er det avholdt 4 ordinære hovedstyremøter – primært på Teams hvor oppfølging av økonomien i
gruppene og hovedstyret har hatt høy prioritet.
Hovedstyret har videre ansvaret for tilrettelegging av web sider for gruppene på plattformen WordPress
som er enkel å redigere og tilrettelagt for at alle kan gi kommentarer. Gruppene står selv for innholdet. I
tillegg har vi flere lukkede Facebook-grupper, slik at vi samlet sett rimelig gode på sosiale medier med
tilrettelegging for ekstern profilering samt intern kommunikasjon og diskusjon.

TYRVING, REPRESENTERT I ANDRE OVERORDNEDE VERV

Hovedstyret konstaterer med tilfredshet at mange av våre medlemmer også i 2020 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
NFIF/Ungdomskomiteen
Lea Trong-Johansen
AFIK/Styremedlem
Espen Ødegård
AFIK/Varastyremedlem
Benedikte Kallåk
AFIK/Medlem Ungdomsutvalget
Fanny Åstrand
AFIK/Revisjon
Kirsten Larsen
Fra O-gruppen har følgende representert Tyrving:
IOF: IT Commission, member
Akershus og Oslo Orienteringskrets:
Styremedlem, Leder trenings- og uttaksrådet:

Henning Spjelkavik
Nora Skauen

OPPSUMMERING FRA FRIIDRETTSGRUPPEN

Også for fridretten ble 2020 annerledes enn alt vi har opplevd tidligere; pandemien satte stort preg på
aktivitetsnivået fra mars og ut året, og når vi ser framover er vi bekymret for langstidskonsekvensene for

aktivitetsnivået. Vi hadde 588 medlemmer i 2020, en nedgang på 10% fra foregående år, og det er de yngste
som forsvinner. Den største bekymringen er hva 1 år med «unntakstilstand» har gjort med rekruttering og
motivasjonen for de yngre utøverne våre
Året startet bra, og Tyrvinglekene Inne var som vanlig Norges største innendørsstevne. Allerede en måned
etter arrangerte vi UM Inne; kun fire dager før Norge stengte ned 12 mars. Tyrvinglekene i juni ble umulig å
gjennomføre som et stort stevne, og vi måtte dessverre avlyse. Fornebuløpet ble først utsatt til september,
deretter avlyst.
Utover våren fikk vi startet opp igjen treninger for alle aldersgrupper, og stevnesesongen åpnet med
småstevner utover sommeren. Senior-NM, Junior-NM og UM ble gjennomført etter endel justeringer, med
mange gode Tyrving-resultater. Alle internasjonale arrangementer ble avlyst. For de yngste utøverne var det
dessverre svært lav stevnedeltakelse. En ny smittebølge utover høsten gjorde trening og stevner igjen mer
utfordrende, og BIP hallen har til tider har vært stengt etter myndighetspåbud.
Av sportslige resultater nevnes:
• Gull til Helene Rønningen på 100m og Ane Dahlen i spyd i senior-NM, og seks medaljer totalt.
• Gull til Didrik Warlo på 800m og Katharina Møgdenburg i høyde uten tilløp i innendørs-NM og åtte
medaljer totalt.
• Tilsammen 16 gull i aldersbestemte klasser i junior-NM og UM inne og ute og en mende medaljer og
gode plasseringer.
Administrativt har året vært preget av at Marius Igesund har tatt over som daglig leder i friidretten. Det har
vært en tøff start med stort behov for justering av trening og opplegg i henhold til stadige nye Koronaregler,
men Marius har klart jobben glimrende.
Etter et år med mye korttidsfokus gjennomførte friidrettsstyret i november en samling der vi etablerte Strategi
for Tyrving friidrett 2021-2025. Vi har betydelige ambisjoner, men må også selvfølgelig realitetsorientere oss
– Tyrving er først og fremst en foreldredrevet klubb, og vi trenger at flere foreldre engasjerer seg i arbeidet.
Økonomisk viser året et betydelig overskudd, men dessverre av helt feil årsak. Utgifter i forbindelse med
reiser, stevner og stevnedeltakelse har vært på et minimum i 2020. De statlige kompensasjonspakkene vi har
mottatt for både Tyrvingleker, Fornebuløpet og andre arrangementer er gode, og vi har også fått annen privat
støtte vi er svært takknemlig for.

OPPSUMMERING FRA ORIENTERINGSGRUPPEN

Orienteringsgruppa hadde 360 betalende medlemmer (365 i 2019 og 364 i 2018).
•
•

Vårt faste kretsløp Ivar-O-løpet ble arrangert som kretsløp langdistanse 22 august fra Sollihøgda.
Gunnar Fiskum var løpsleder og løpet samlet 373 deltager mot 325 deltagere i 2019.
Videre har vi arrangert to AB-rekruttløp, AB-karusell og klubbmesterskap på Sollihøgda.

Rekruttkomiteen har hatt et aktivt år, med en gjennomsnittlig økning i antallet rekrutter. I år har ca 30 barn stilt
opp på de fleste rekruttreningene gjennom sesongen mot 20 i 2019.
Turorienteringen Flaggspretten ble arrangert for 49. gang og hadde rekordoppslutning. Det ble solgt 1584
konvolutter, mer enn en dobling fra i fjor (677).
Stolpejakten er fortsatt en suksess, 1885 registrerte stolpejegere (821 i 2019) med 28411
registrerte besøk på de 25 stolpene som var satt ut (11374 i 2019)
2020 ble et amputert år mht arrangementer og løpsdeltakelser, men den nasjonale sesongen ble gjennomført
tilnærmet som vanlig og med svært gode Tyrving-resultater:
•
•

•

Vida Helland-Hansen vant D16- i Hovedløpet over langdistanse, og Tyrving hadde 5 jenter topp-10 i
samme klasse!
Håkon Jarvis Westergård ble uoffisielt årets NM-konge (beste løper totalt alle NM sett under ett) med
GULL i NM Knock-ut sprint, SØLV i NM sprint, BRONSE i NM ultralangdistanse, og i tillegg 7.plass på
NM langdistanse.
Tyrving tok BRONSE i NM Sprintstafett ved Oda Sikkeland, Karl Fremstad, Håkon Jarvis Westergård,
Ingjerd Myhre.

•
•

I NM stafett ble damenes 1.lag nr. 7 og herrenes 1.lag nr. 8 etter gode (men ikke perfekte)
gjennomføringer.
Tyrving dominerte i kretsmesterskapene for senior: Håkon Jarvis Westergård og Marion Aebi vant KM
sprint, Tyrving trippel i H21- KM mellomdistanse med Håkon som vinner, Daniel Roos og Ingjerd Myhre
tok hver sitt natt-KM gull i seniorklassene, og Tyrving sine herrer tok stafetten (som vanlig).

OPPSUMMERING FRA KLUBBHUSSTYRET

Klubbhusstyret har bestått av leder Katrine Solbakken, medlem Torbjørn Sagberg og medlem Dag Kolberg.
Driften og aktivtetsnivået på klubbhuset i 2020 har vært preget av koronasituasjonen og de restriksjoner det
har medført.
Leietakere og arrangementer
I løpet av 2020 har vi mistet følgende leietaker og arrangementer:
- Bærum Shotokan Karateklubb har funnet nye lokaler og avsluttet leieforholdet i juni.
- Padle VM ble avlyst og utleie av kontoret ble avsluttet i september.
- Bærum idrettsråd avsluttet kontrakten på leie av kontor og flyttet ut i desember.
- Festivalen Kadetten ble avlyst og ingen utleie av klubbhuset.
- Div. mindre arrangmenter har også blitt avlyst.
På grunn av usikkerhet rundt situasjonen relatert til Covid-19 har det ikke vært mulig å få inn nye leietakere.
Det har også vært lite pågang av andre mindre arrangementer. 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 igang under gjeldende smittevernsregler.
Orienteringsgruppen har kun hatt treninger ute og avlyst fellesmiddager og styrketrening inne. Fokus i 2021
bør være å få inn noen nye leitakere som kan genere en fast basis på inntekts siden.
Drift av klubbhuset
I 2020 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 ved-likeholdskostnadene.
Den årlige dugnaden ble avholdt i august med godt oppmøte fra både Friidrett og Orientering.
- Rundvask av klubbhuset.
- Pusset og reparert benker i begge garderober.
- Hengt opp nytt banner med Tyrving logo.
Smittevern
Det har vært fokus 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 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 ibruk men en god forsikring hvis noe skulle skje.
Fremtiden for klubbhuset
Diskusjon om fremtiden på Kadetten er blitt aktualisert igjen og Tyrvin har gitt innspill til høringsrunden som
er igangsatt. Tyrving har sagt at flytting på Rud kan være et godt 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.
Samlet status for klubbhuset
Det har vært et spesielt år å drifte klubbhuset under den pågåenden pandemien. Viktig å fokuserer på å
få inn nye leietakerere og vedlikehold.

ØKONOMI

Hovedstyret er svært tilfreds med klubbens solide økonomi og gode økonomistyring er videreført i 2020, slik
at vår offensive satsing som bredde- og eliteklubb i friidrett og orientering kan videreføres i 2021.
Friidrettsgruppens økonomi har i 2020 vært meget tilfredsstillende. Regnskapet viser en omsetning på kr
5.539.971 (kr 6.284.384 i 2019) og et årsresultat med overskudd på kr 358.420 mot et årsresultat med
overskudd på kr 159.727 foregående år. Det var budsjettert med et underskudd på kr 122.000 i 20200.
Orienteringsgruppens regnskap viser en omsetning på kr 1.881.500 (kr 2.001.191 i 2019) og et
positiv årsresultat på kr 15.633 mot et negativt årsresultat på kr 102.647 foregående år. Det var
budsjettert med et overskudd i 2020 på kr 8.000.
Hovedstyret har i 2020 hatt en omsetning på kr 565.715 (kr 700.130 i 2019) med et positivt årsresultat på
kr 105.731 mot et overskudd på kr 9.308 foregående år. Det var budsjettert med et underskudd på kr
29.300 i 2020.
IvarOFondet har bokført et underskudd på fondets plasseringe på kr 245.888.- Investeringer som synker i
verdi nedskrives, mens urealiserte gevinster ikke blir inntektsført. Samlet sett har fondet oppnådd en
urealsisert avkastning på kr 151.137 . Årets underskudd sammen med årets overføring av midler til ogruppa på kr 400.000 representerer en nedgang av fondskapitael på samlet kr 647.666.
Tyrving IL’s konsoliderte regnskap
Det konsoliderte regnskapet for Tyrving IL for 2020 viser en omsetning på kr 7.062.650
(kr 11.604.794 i 2019) og et underskudd på 167.883 (overskudd kr 2.444.961 i 2019). Inkludert i
underskuddet er endringene i fondskapitalen til IvarOFondet på minus 647.666 mot fjorårets positive bidrag
på kr 2.371.971. Kontantbeholdning og bankinnskudd inkludert investering i aksjer og fond var ved
årsskiftet kr 7.878.522 (kr 7.500.618 i 2019). Tyrving IL har pr. 31.12.2020 en meget solid økonomi.
Momskompensasjon for idrettslag, som beregnes som en prosentsats av lagets brutto omsetning, ga et
tilskudd på kr 457.018 (kr 449.037 i 2019) 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 40.802 (kr 38.582 i 2019). Dette er et positivt bidrag, men bør være
potensial for en økning av disse inntektene.
For nærmere informasjon og detaljer henvises til komplett regnskap med noter som er vedlagt
årsberetningen.

ADMINISTRASJON

Kirsten Larsen er deltids daglig 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 syv årene viser følgende tall:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Registrerte medlemmer pr. 31.12.
923 972 966 1027 1025 1015 936
Fordelingen av medlemmene på alder viser følgende:
2014 2015 2016 2017
Antall medlemmer 0-12 år
239 294 271 292
Antall medlemmer 13-19 år
261 262 278 256
Antall medlemmer fra 20 år
423 416 417 479
Gruppevis fordeling:
Friidrett
Orientering

2018
329
250
446

2019
291
265
459

2020
214
258
464

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

INFORMASJONSVIRKSOMHET

Våre internettsider bruker «WordPress» internett publiseringsverktøy. Disse har en god design og et
moderne uttrykk. 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. Nytt av året er også at påmeldingsprogrammet
Spond brukes – primært for registrering av fremmøte på treninger.
Hovedstyrets arbeid med løsning for et felles digitalt arkiv videreføres.
Også i 2020 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 med 100 årsjubileet i 2022; Tyrving i 100! Vi tar utgangspunkt i den normale
aktiviteten i våre to grupper, men skal i tillegg utvikle en ny felles strategi hvor målet må være økt
smarbeid, kunnskap- og erfarings-utveksling på tvers. Jubileumsfesten avholdes 2 juni. Keep the date!

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.

ÅRETS TYRVING-UTØVERE

Helene Rønningen og Håkon Jarvis Westergård tildeles tittelen «Årets Tyrving-utøvere». Helene ble norsk
mester på 100m, i tillegg vant hun både 100m og 200m under NM junior. Der ble hun også kåret til
mesterskapets beste kvinnelige utøver. Håkon vant gull i knock-out sprint og sølv i NM sprint. I tillegg ble det
to bronsemedaljer i NM ultra lang og i NM sprint stafett. Vi gratulerer Helene og Håkon og ønsker de lykke til
på friidrettsbanen og i orienteringsløypene!

KONKLUSJON

Året 2020 har vært utfordrende for Tyrving IL. Derfor er det på sin plass med en ekstra takk til alle våre
aktive for at de har klart å holde 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 2020 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 året hvor vi virkelig trengte at dere bidro. Vi ser fram til å
komme oss ut av koronaens skygge, og håper og tror at vi skal klare å invitere de yngste friidrettsutøverne
tilbake til trening og fellesskap.
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, 21.02.2021

Svein Stølen

Svein S Jacobsen

Elisabeth Meyer

Sverre Alvik

Katrine Solbakken

