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Styret 2018 – 2019 

Styrets beretning 

 

Styreleder 

Lars Lidström 

Nestleder 

Wenche Valdal 

Sekretær 

Marius Bækkevar 

Økonomi 

Lars Lidström/Wenche Valdal 

Styremedlem 

Nicolai Kjerstad (2018) 

Varamedlem  

Eirik Norman (2018) 

 

 

Det ble i løpet av mars 2018 til februar 2019 avholdt 7 styremøter, hvorav et med 

gruppeledere til stede. Alle styremøter unntatt et blev avholdt på klubbhuset på Bryn. 

Det er ført referater fra samtlige styremøter. 

 

Årets styrejobb har vært utfordrende kapasitetsmessig. Et valgt medlem trakk seg i 

etterkant av årsmøtet. Vara Eirik Norman kom da inn som fast styremedlem. 

 I årsskiftet 2018/2019 flytta Nicolai til Sveits for studier, samtidig som Eirik trakk seg 

fra styret av personlige grunner.  

Lars har fungert som kasserer, med bistand fra Wenche.  

 

Styret har jobbet etter klubbens årshjul.  

Fokus har vært avvikling av ritt samt nye systemer for medlemsregister og 

økonomihåndtering.  

 

Denne årsberetningen gir et riktig bilde av status for BOC 2018 

 

 

Sandvika, 20 februar 2019 

 

 

 

Lars Lidstrøm    Wenche Marie Valdal  

 

 

Bjørnar Volden   Marius Bækkevar 

 

 

 



  

Valgkomité, revisorer og eksterne forum 

 

Valgkomite valgt på årsmøte 2018 

Sigurd Løkholm (leder) 

Are Bjølseth (medlem) 

Børge Filseth (medlem) 

Kom van Oorschoot (varamedlem) 

 

 

 

Revisorer valgt på årsmøte 2018 

Hans Rørhagen (2018 -2020) 

Thor Olav Sørmo (2018-2020) 

 

 

 

Eksterne form 

NCF ordinært ting 

BOC ble representert av Hans Christian Franke og Marianne Lidström 

Lars Lidström deltok som observatør 

NCF Region Øst årsting  

BOC ble representert av Bjørnar Volden 

 

 

 

  



BOC 2018 Medlemmer 

 

Medlemsutvikling gjennom 2018 (notere at tallen kan inkludere ikke betalte 

kontingenter) 

 

 
Per 31 des (1 jan i parantes) 

    
    
 Medlemmar 

hvorav 
kvinner 

hvorav 
menn 

Totalt (912) 955 (127) 137 (785) 818 

-10 (55) 79 (4) 8 (56) 71 

11-16 (67) 72 (9) 9 (55) 63 

17-18 (21) 19 (4) 5 (15) 14 

19-29 (63) 66 (14) 15 (49) 51 

30- (706) 719 (96) 100 (610) 619 

 

 

 

Følgende tall er fra KlubbAdmin, etter en god del utmeldinger (og et mer reelt antall) 

 

 Medlemmar hvorav kvinner hvorav menn 

Totalt 802 103 699 

-10 67 7 60 

11-16 50 7 43 

17-18 14 4 10 

19-29 46 8 38 

30- 625 77 548 

 

 

 

 

 

  



BOC 2018 

Økonomi og status 

 

Regnskapet for 2018 gjøres opp med et positivt resultat.  

Inntektene ligger på nivå med budsjett i total.  Sponsorinntekter er sviktede både mot 
budsjett og tidligere år.   

Det vil bli en viktig oppgave for det kommende styret å jobbe med denne 
inntektsposten.  

Offentlige tilskudd er høyere enn budsjettert og skyldes mva kompensasjon NIF samt 
full refusjon for mva BMX banen.  

Å arrangere ritt og løp er fortsatt en svært viktig inntektskilde for klubben, og gir oss 
verdifulle inntekter.  Styret må derfor jobbe proaktivt for at alle klubbens aktive 
medlemmer tar ansvar for dugnadsinnsats, som er en forutsetning for å kunne holde 
aktiviteten oppe på egne arrangementer.  

Styret har fordelt dugnadsansvar på de enkelte gruppene allerede nå på ritt og løp 
som skal arrangeres i 2019. Tanken er at beskjed på et tidlig tidspunkt gjør at det blir 
lettere å kunne planlegge å forplikte seg til å bidra. Tildeling av gruppebudsjetter 
2019 henger og sammen med dugnadsinnsats inn.  

Kostnadssiden ligger under fjoråret og også budsjett.  

For å forenkle fremtidig økonomihåndtering, og også for å ha bedre kontroll på den 
enkelte gruppes vedtatte budsjett mot faktisk bruk har styret i år utarbeidet en 
økonomihåndbok for BOC.  

 Kasserer, lagledere og andre som trenger en innføring i hvordan økonomirutinene til 
BOC fungerer skal kunne finne all informasjonen de trenger i økonomihåndboken. 

Formålet med økonomihåndboken oppsummeres i tre punkter: 

- BOC skal bruke og forvalte klubbens midler på en forsiktig og hensiktsmessig 

måte og i tråd med det som er vedtatt på årsmøte 

- BOC skal ha en tilfredsstillende organisering av bilagsføring, regnskapsføring og 

budsjetthåndtering 

- BOC skal ha en forsvarlig økonomistyring 

 

Styret har for å forenkle prosessen vedtatt å bytte regnskapssystem fra Rittresultater 
til Visma Smart klubbøkonomi fra og med regnskapsåret 2019. Dette systemet 
forenkler en del manuelle prosesser og bidrar til en enklere håndtering av hver enkelt 
gruppes økonomi.  

Det er og foretatt et bytte av medlemsregister fra Rittresultater til NIF sitt «min idrett».  
NIF har pålagt alle idrettslag å ta dette i bruk fra 2020.  Min idrett er og delvis 
integrert med Visma Smart Klubbøkonomi.  

 



BOC 2018 

Viktige saker 

BMX banen 

BMX-banen har vært i flittig bruk av BMX gruppen samt vært tilgjengelig for alle utom 

treningstider. Det har vært stor pågang av nye som ønsker å prøve BMX sporten.  

Utfordringen er å skaffe nok trenerressurser fordi BOCs ryttere er unge.  

Det har blitt arrangert to løp på hjemmebane. Regions Cup i juni, samt BOC / Solum 

Cup i september. Sistnevnte sammen med Solum BMX klubb. Begge løpene var 

svært vellykka med god deltakelse.  

BOC har og gjennom hele sesongen vært godt representert på løp, hovedsakelig på 

Østlandet og i Østfold. På enkelte løp har faktisk BOC vært den klubben med flest 

startende ryttere.  Høgdepunktet er Succecup som arrangeres over tre dager på tre 

ulike baner i Østfold, med deltakere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland.  

Det har vært investert 130 000 kroner i asfaltering av deler av BMX banen i 2018. 

Dette reduserer behovet for årlig vedlikehold.  

For 2019 skal det bygges en asfaltert pumptrack i tilknytning til eksisterende BMX 

bane. Dette prosjektet er godkjent og fullfinansiert av støttemidler.  

 

 

 

 

 

 

 



Klubbhuset 

Klubbhuset har vært brukt ved mange møter samt ved treninger og ritt på BMX 

banen. Det har og ved ett par anledninger vært hærverk og forsøk på innbrudd 

(knuste ruter etc.). Disse tilfeller har blitt raskt «behandlet» av vaktmester samt 

politianmeldt. 

 

 

 

Nytt medlemssystem 

Siden Rittresultater har avsluttet support på medlemsregister, og økende krav om 

personvern (GDPR), har NIFs medlemssystem blitt valgt som medlemsregister 

 

 

  



BOC 2018 

Ritt 

Kalas Cup 

Et Kalas Cup-ritt ble avholdt på Bærums Verk i mai 2018. Kalas Cup er en 

terrengsykkelcup som arrangeres av ulike sykkelklubber i Oslo og Akershus 

 

Tyrifjorden Rundt 

Tyrifjorden Rundt blev i 2018 arrangert i september i samarbeid med SK Rye (som 

tidligere år). TR har tidligere vært arrangert tidlig i juni, men da det i 2018 var svært 

vanskelig med rekrutering av nøkkelroller for arrangementet, ble det bestemt at å 

utsette rittet fra juni til september. Kun 145 km rittet ble gjennomført. 

Fra og med 2019 ær Tyrifjorden Rundt et 100% eiet og kontrollert BOC-ritt. Dette 

etter et ønske fra Rye, som også sliter med at ressurser til alle ritt de arrangerer. 

 

Spikkestadkross 

 

Det sies at sykkelkross ble dannet tidlig i det 20. århundre etter at flere europeiske 

ryttere, som konkurrerte mot hverandre på landeveien med start i en by og mål i 

neste, så sitt snitt til å lage snarveier over jorder og åker for å spare tid mot sine 

konkurrenter. Ryttere som gjorde dette utviklet svært gode sykkelferdigheter og når 

de måtte løpe opp trapper eller hoppe over et gjerde ga det økt 

blodgjennomstrømning til kalde føtter og tær. Etter som disse fordelene ble kjent ble 

det stadig mer populært å sykle i mer tekniske løyper. Franske Daniel Gousseau ble 

inspirert og bidro sterk til at Frankrike arrangerte Nasjonalt Mesterskap i den nye 

sporten i 1902. 

 

Ildsjeler i Bærum og Omegn Cykleklubb har i regi av Bjørnar Volden arrangert 

Norgescupritt med om lag 130 deltakere i alle aldre i syklekross siden 2014. I år har 

BOC fått både Norgescup og Norgesmesterskap og rittene skal arrangeres samme 

helg i oktober/november. Mellom 15 og 20 treningsritt har vært gjennomført og det er 



spesielt gledelig at juniorryttere fra BOC og Asker jevnlig møtes til vennskapelig 

kappestrid i BOC sine CX løyper! 

 

Fjorårets budsjett gikk til innkjøp av en krattknuser som er en stor gressklipper på 

150 kilo som knuser 100 cm høyt gress og lager flotte løyper. Og løypene på 

Spikkestad har fått mye skryt av kommisærer og tilreisende Norgescupdeltakere 

takket være denne krattknuseren. Vi har også satt opp informasjonstavler og fått 

laget skiltmateriell i regi av Turskiltprosjektet med egen logo for CX som skal brukes 

på alle CX løyper i landet 

Årets budsjettmidler ønsker vi å bruke på en flyover som er en stor trebru som 

rytterne kan sykle over, det vil være med på å løfte arrangementet ytterligere! 

 

Ronde van Vestkant 

Ronde van Vestkant (RvV) er en rekke landeveisritt for ryttere fra 10-30 år. Rittene er 

definert som aktive ritt og ble i august 2018 arrangert på Spikkestad og Rykkinn. 

Rittene fordelte seg slik: 

1. Spikkestadsprinten, individuelt tempo fra Hyggen til Spikkestad. 
2. Spikkestadrunden, fellesstart i 40 km rundløype med start og mål på 

Spikkestad. 
3. Rykkinnrunden, fellesstart i 8 km rundløype med start og mål på Rykkinn. 

 
En rittledelse på 12-15 personer fra BOC dannet stammen i rittene og startet 

planleggingen et halvt år før rittdatoene. Totalt var mellom 50 og 70 frivillige i sving 

på hver av dagene, majoriteten stilte som løypevakter og stasjonære vakter og BOC 

er svært takknemlig for den frivillige innsatsen som ble lagt ned av de enkelte for å 

arrangere ritt av et slikt format. I tillegg så hadde vi leid inn 10 mobile vakter som 

kjørte motorsykkel foran feltene. 

Fredagens temporitt gikk mer eller mindre som planlagt med start i Hyggen og løypa 

gikk enten rett opp til Spikkestad eller utover Drammensfjorden før vendemål og 

målgang i Spikkestad. 

Lørdagens fellesstart med start og mål i Spikkestad gikk dessverre ikke som planlagt. 

Sjefskommisær valgte å kansellere rittet etter en runde på grunn av mange 

nestenulykker. Årsaken til dette var møtende trafikk i løypa og den dyrkjøpte 

erfaringen er at all motgående trafikk må stanses så lenge rittet pågår. Et tiltak for å 

redusere nestenulykkene er at fellesstartene flyttes i 2019 til Lierdalen og start og 

mål blir i området rundt Sylling. Her er det mindre trafikk og de stasjonære vaktene 

får en mer håndterlig jobb. 

Søndagens fellesstart på Rykkinn ble gjennomført som planlagt og eneste hendelse 

var en rytter som veltet og brakk kragebeinet. Mange av rytterne som deltok på 

søndag hadde også deltatt på lørdagens ritt og sånn sett så fikk de i hvert fall en god 

opplevelse da de deltok på Rykkinnrunden. 



Alt i alt så tok BOC ansvar og arrangerte landeveisritt med de erfaringene det gav. 

Anbefaler på det sterkeste at fremtidige rittledere sperrer av veier for motgående 

trafikk for å hindre at ritt stanses pga nestenulykker. 

 

 

 

BOC Landevei Ungdom 

Gruppen har 10-12 rytterei alderen 10 til 16 år. Disse har deltatt på ritt i ulik grand. 

Deltagelse i fleste ungdomsritt i Norge samt utvalgte ritt i våre naboland  

I Norge har BOC ungdom fått pallplaseringer i de fleste av 

Rogaland 3 Etappers, Fana 3-dagers, Roserittet, Sørlandet Petit Prix, 

Ungdomsmesterskapet, Glåmdal Petit Prix, Ronde van Vestkant, 

Tønsberg 3-dagers, Oslo Landeveiscup (rittserie) 

Utenlandsdeltagelse i 

U6 Cycle Tour (Sverige) og Tour de Himmelfart (Danmark) 

 

M/K – Junior 2018 

• Sportslig leder: Gunnar Disch 

• Lagleder: Erik Tjøtta 

• Ryttere: 

– Thale Bjerk (2000) 

– Julia Kjærstad (2001) 

– Vemund Øversjøen (2000) 

– Emil Jørgensen Ramstad (2000) 

– Sindre Hvesser Brein (2001) 

– Marcus Korsnes (2001) 

– Martin Tjøtta (2001) 

– Kristian Bade (2001) 

• 7 elever på NTG 

• 6 fra BOC ungdom, 1 fra ACK, 1 fra Modum CK 

• 4 med landslagerfaring fra 2018 

• 7 BOC juniorer tatt ut til Morgendagens Helter 2018 



• Gunnar og Erik organiserte og ledet et sammensatt lag i Giro della Lunigiana 

2018 (UCI 2.1) 

 

 

 

 

Landevei Elite - Resultater 2018 

• K-junior 

– Fast plass på Landslaget 2018 (Nations Cup, EM og VM) 

– 1. plass sammenlagt Tour de Hallingdal  

– 2. plass NM Fellesstart 

– 3. plass sammenlagt Tour de Himmelfart (og klatretrøye) 

– 2. plass Norges Cup-rittet «Gylne Gutuer» 

– 1. plass sammenlagt Tønsberg 3 dagers 

• M-junior: 

– 1. plass NC2 Gylne Gutuer 

– 2. og 9. plass NC sammenlagt 

– 3. plass NM lagtempo 

– 1. plass NC3 1. etappe Tour de Hallingdal 

– 3. plass NC3 sammenlagt Tour de Hallingdal 

– 1. plass sammenlagt Tønsberg 3-dagers 

– 3. plass etappe 1b i Giro della Linguiana (UCI 2.1) 



• K-senior 

– Line Marie HITEC Products 

– Tatt ut til EM 

– 1. plass NM tempo 

–  

• M-senior 

– 3. plass tempo rankingritt (NC1) 

3. plass tempo Roserittet 

 

 

 

 

 



 

BOC 1 

Fokuset til BOC1 er primært fellesstarter og da hovedsakelig MasterCup’en. Våre 
ryttere har også bidratt inn mot BOC Elite for å supplere deres lag. Vi kjører som et 
lag og vinner som et lag. Fokuset er på å vinne og kjøre aktive ritt. Ikke nødvendigvis 
ha flest mulig topp10. 
 
Seire i: 
 
NM Masters CX  (Arjan Boldingh M30), 
Askerrunden  (Thorbjørn Sagberg M35), 
Follorittet   (Jostein Nørbech M35, Kristian Evensen M55), 
Hurdalssjøen Rundt  (Jostein Nørbech M35, Kristian Evensen M55), 
Øyeren Rundt  (Lars-Christian Unger M30), 
Femsjøen Rundt  (Lars-Christian Unger M30, Jostein Nørbech M35) 
Giro dei due Bacini, Turritt Italia (Lars-Christian Unger og Torbjørn Sagberg) 
+ haugevis med pallplasser 
  
3.Beste klubb I MasterCup’en totalt 
  



BOC 2018 

Medlemmer blant landets beste ifølge NCF ranking 2018 

 

NCF Ranking Terreng     Ranking 

        5       Fredrik Haraldseth  MSenior 

NCF Ranking Sykkelkross 

        4       Line Marie Gulliksen  KSenior 

        5       Ann Iren Bjørnarå          KSenior 

        2       Rasmus Einar Johansen         Menn Master 30-39 

        3       Arjan Boldingh          Menn Master 30-39Norgesmester! 

        6       Kim Gerhardsen        Menn Master 30-39 

NCF Temporanking Landevei 

        3       Stein-Erik Eriksen   MSenior 

        5       Thale Kielland Bjerk     KJunior 

        9       Marcus Korsnes   MJunior 

        11      Sindre Hvesser Brein  MJunior 

        13      Julia Kjaerstad         KJunior 

NCF Ranking Landevei 

        1       Thale Kielland Bjerk     KJunior 

        2       Sindre Hvesser Brein    MJunior 

        5       Line Marie Gulliksen   KSenior 

        9       Marcus Korsnes   MJunior 

        15      Martin Tjøtta  MJunior 

        15      Stein-Erik Eriksen  MU23 

Masterscup Landevei 

        2       Terje Erfjord   M65-69 

        4       Jostein Nørbech   M35-39 

        4       Eivind Harald Gikling   M70-74 

        6       Kristian Evensen   M55-59 

        6       Lisa Christin Axman     K40-44 



        8       Isak Morten Haetta     M65-69 

        9       Lars- Christian Unger     M30-34 

        10      Christina Lilleløvø        K45-49 

        13      Kjetil Farup     M35-39 

        13      Jan Tore Kalvik  M60-64 

        14      Eystein Westgaard        M50-54 

        16      Torbjørn Sagberg   M35-39 

        16      Andreas Selvik  M40-44 

        16      Tom Jørgensen  M60-64 

        17      Knut Eyvind Aarud     M60-64 

 

 

 

 


