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Sak 1 Godkjenne de stemmeberetigede 

Styrets innstilling: De stemmeberettigede godkjennes.  
 
 

Sak 2 Velge dirigent  

Styrets innstilling: Styret foreslår at Thor Olav Sørnmo er dirigent.  
 
 

Sak 3 Velge protokollfører(e)   

Styrets innstilling: Styret foreslår at Wenche Valdal fører protokoll. 
 

Sak 4 Velge to medlemmer til å underskrive protokollen   

Styrets innstilling: Styret foreslår at Lars Lidstrøm utpekte medlemmer underskriver protokollen. 
 

Sak 5 Godkjenne innkallingen  

Innkallingen ble gjennomført på følgende måter: 
1. Sendt til alle registrerte medlemmer den 29.12.2019 på epost.  
2. Samme dag ble innkalling publisert på BOC sin hjemmeside  
3. Publisert i Pedalposten som er BOC sitt medlemsmagasin.  
4. Event på BOC sin offisielle Facebookside 

 
Dato for årsmøte ble fremskyndet en dag til 26.2.2020 noen dager etter utsendelse av 
innkallingen grunnet møtekonflikt på Bærum Idrettspark. Dato ble oppdatert på hjemmeside og 
sosiale medier. 

 
 

Styrets innstilling: Innkallingen godkjennes.  
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Sak 6 Sakliste for årsmøte i Bærum og Omegn Cykleklubb 2020  

Styret viser til innkalling til årsmøte av 29.12.2019.  
Årsmøtet avholdes den 26.2.2020 og klokken 1800 på Hauger Skolevei 36, 1351 Rud.  
 
Under følger saklisten for årsmøtet:  
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede  
Sak 2: Velge dirigent  
Sak 3: Velge protokollfører(e)   
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen   
Sak 5: Godkjenne innkallingen  
Sak 6: Godkjenne saklisten  
Sak 7: Godkjenne forretningsorden  
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger  
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand   
Sak 10: Behandle forslag og saker  

 10.1 Forslag Jan Myhre – Materiell banesykling  
10.2 Forslag Bjørnar Volden – Daglig leder BOC  
10.3 Forslag Bjørnar Volden – BOC arrangerer NC syklekross 2020 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å 
fastsette treningsavgifter.    

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett  
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan   
Sak 14: Valgkomiteens innstilling 
  
Ved spørsmål om årsmøtet, kan Bærum OCK, eller Bjørnar Volden kontaktes på 
post@baerumock.no 
 

Med vennlig hilsen  
styret   
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Sak 7 Forretningsorden 
1. Årsmøtet ledes av valgt dirigent.   

2. Protokollen føres av de valgt sekretærer.   

3. Talerett på årsmøtet har alle som er registrert som medlemmer ved årsmøtetidspunktet.  

4. Stemmerett alle som har betalt medlemskontingent for 2020 og har vært medlem i minst 

1 måned.   

5.  Alle med talerett gis ordet maks 3 ganger i samme sak. Taletiden settes til 3 min. første 

gang og 1 min. andre og tredje gang.   

6. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har 1 min. taletid.   

7. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med klubbens og 

representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke 

settes fram etter at strek er satt, eller at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare 

fremmes i saker som står på sakslisten.   

8. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte 

stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.   

9. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ord i sakene, forslag og vedtak med antall 

stemmer for og imot.   

  
Styrets innstilling: Styrets forslag til forretningsorden godkjennes.  
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Styret  
Styrets sammensetning 
 
Leder:       Bjørnar Volden 
Nestleder:     Wenche Marie Valdal 
Kasserer (styremedlem)    Arild Salte 
Styremedlem:      Caroline Vamnes 
Styremedlem:      Jon Amundsen  
Styremedlem:      Øyvind Tryland 
Varamedlem:      Ubesatt 
 
Valgkomité:     Lars Lidstrøm og Dag Ole Storrøsten 
Revisorer:     Hans Rørangen og Thor Olav Sørnmo 
 

Styrets arbeid 
 
 
Medlemsadministrasjon 
Styret i BOC har i 2019 gjennomført en rekke aktiviteter for BOC. Året startet med at BOC ikke 
hadde noen medlemsansvarlig. Dette resultetrte i at styret først prøvde å rekruttere en 
medlemsansvarlig internt, men ingen av medlemmene i BOC hadde kapasitet til å ta på seg 
dette ansvaret. BOC styre måtte da ta ansvaret og har brukt betydelig tid på å besvare eposter, 
rydde opp i medlemsdata etter konvertering fra Rittresultater samt fakturering av 
medlemskontigenter og aktivitetsavgifter. Disse aktivitetene har nå ledet til at mye av 
medlemsadministrasjonen har blitt flyttet over på medlemmene selv og de kan melde seg inn og 
betale medlemskontigent ved å bruke Min idrett app’en til Norges Idrettsforbund. 
 
Mer synlighet 
For å skape mer synlighet og vise frem BOC så har styremedlemmer en gang i måneden satt 
opp telt på Bekkestua i forbindelse med treninger slik at medlemmene fikk nye drikkeflasker og 
barer før fellestreningene. Dette har fått mye positive tilbakemeldinger fra medlemmene. Dette 
ble lagt merke til av publikum og delt på sosiale medier. 
 
Ledelse av Kalas cup 
Styret ble informert om at det ikke var en rittleder på årets Kalas Cup, et terrengsykkelritt med 
500 deltakere på Einåsen i Bærums Verk. For å unngå å måtte avlyse rittet, gikk styret inn og tok 
over ledelsen og planleggingen av rittet. Dette krevde mye tid og ressurser fra styrets 
medlemmer, men rittet ble heldigvis gjennomført og evalueringen viste at deltakerne var svært 
fornøyde. Styret benyttet samtidig anledningen til å tildele årets Nepalske mester i Terreng, 
Rajeew Rai, en flott mestertrøye og en oppmerksomhet fra BOC. 
 
Videreutvikling av samarbeidsavtaler 
Videreutvikling av de gjeldende avtalene med samarbeidspartnerne Birk Sport og Genus har 
også resultert i økte sponsorinntekter, ny oppblåsbar målbue, bannere og eget ritt (Genus open i 
Sørkedalen til Tryvann). Mye tid har gått med på reforhandlinger av avtalene, men arbeidet har 
virkelig bært frukter. 
 
Minikonkuranse for å finne draktleverandør 
Samarbeidsavtalen med gjeldende draktleverandør Bioracer gikk ut i 2020 og styret prioriterte 
derfor å bruke tid på å utlyse en minikonkuranse blant landets største draktleverandører. Dette 
resulterte i at vi fikk inn bedre kravbesvarelser enn tidligere samarbeidsavtale og vilkårene er nå 
enda bedre for BOC sine medlemmer. Resultatet ble at avtalen med Bioracer ble reforhandlet og 
valgt for de neste tre årene. 
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Anmeldelse av presidenten i NCF 
På Bærum og Omegn Cykleklubbs (BOC) styremøte #3 den 5.6.2019 hvorav 4 av 6 
styremedlemmer var tilstede, ble det varslet fra klubbmedlem Arild Salte, om at den nåværende 
presidenten i Norges Cykleforbund (NCF) skal ha brutt idrettens regler. 
 

Det er en alvorlig anklage at den nåværende presidenten i Norges Cykleforbund skal ha brutt 
idrettens regler. Samtlige tilstedeværende styremedlemmer i BOC stemte derfor for et vedtak 
hvor det heter at BOC skal forbedre dokumentasjon for videre saksbehandling hos domsutvalget. 
Prosessen for å få domsutvalget i Norges Idrettsforbund (NIF) til å vurdere om idrettens regler 
faktisk har blitt brutt er at NIF må motta en anmeldelse fra et organisasjonsledd i idrettslaget. 
Anmeldelsen ble utarbeidet og saksgrunnlag med vedlegg som dokumenterer påstanden sendes 
NIFs domsutvalg. Norges Idrettsforbunds domsutvalg vil deretter beslutte om idrettens regler har 
blitt brutt, om den tiltalte (Jan-Oddvar Sørnes) skal ilegges dom, frifinnes eller om saken skal 
henlegges. Anmeldelsen har per 18.2.2020 ikke blitt behandlet av domsutvalget. 
 
Utdanning og kurs 
Norges Idrettsforbund tilbyr kurs og utdanningsmateriale spesifikt rettet mot mennesker med 
tillitsverv i idrettslag. Samtlige styremedlemmer mottok i starten av sine verv boken til Gunnar-
Martin Kjenner om «Idrettslaget», et oppslagsverk som skal bistå styrets medlemmer i sine roller. 
 
I regi av Norges Idrettsforbund (NIF) deltok Bjørnar Volden, Øivind Tryland og Arild Salte på kurs 
i Gjennomføring av årsmøte i idrettslag for å utvide styrets verktøykasse. Bjørnar Volden og Arild 
Salte deltok også på kurset Juss for styremedlemmer.  
 
Dette er verdifulle kurs som styret oppfordrer alle som påtar seg verv eller ønsker å bidra i 
tillitsverv om å gjennomføre. 
 
Økonomi  
Økonomien i BOC er solid. BOC har i 2019 hatt større fokus på å søke om midler til ulike tiltak 
via Bærum idrettsråd og ulike stiftelser. Det har resultert i at klubben har mottatt midler til blant 
annet pumptrack, ferdigstilling av BMX bane og utbedring av klubbhus. 
 

 
Medlemstall 
Bærum og Omegn Cykleklubb hadde 235 innmeldinger i 2019 og 72 utmeldinger. 
Medlemsantallet i klubben er per 31.12.2019 762 medlemmer noe som gjør BOC til en av de 
aller største sykkelklubbene i Norge. 
  
Medlemstall for 2019 
 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 
eldre 

Totalt 

Kvinner 0 9 4 5 76 94 

Menn 1 95 35 18 528 668 

Totalt 1 104 39 23 604 762 
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Æresmedlemmer  
 

 
 

 

Klubbens ritt og aktiviteter 
Bærum og Omegn Cykleklubb er en stor klubb med over 762 medlemmer fordelt på 
sykkelgrenene landevei, terreng, sykkelkross, BMX og banesykling. I tillegg deltar flere av våre 
medlemmer også i ulike triatlonkonkurranser og andre sykkelrelaterte aktiviteter.  

 
Klubbens medlemmer er flinke til å arrangere sosiale treningsarrangement og skape en positiv 
idrettsarena både for egne medlemmer og andre i sporten. I 2019 arrangerte Bærum og Omegn 
Cykleklubb seks terminfestede ritt i alle grener hvor klubben er representert, hvorav et 
norgesmesterskap i sykkelkross på Spikkestad med rekordmange deltakere påmeldt.  
 

1) Kalas Cup på Gullhaug (terreng) den 22. mai 2019 
2) Ronde van Vestkant (landevei) den 23-25. august 2019 
3) Genus Open 2019 (blandevei) i regi av klubbens hovedsponsor 4. september 2019 i 

Sørkedalen og ved Tryvannstårnet 
4) Norgesmesterskap i sykkelkross og Norgescup (syklekross) 16.-17. november 2019 
5) BMX regionsmesterskap (BMX) den 14 september 2019 
6) BMX regionscup (BMX) den 25 mai 2019 

 

Kommunikasjon 
I 2019 relanserte styret Pedalposten, et månedlig nyhetsbrev sendt fra styret til klubbens 
medlemmer. Det ble gitt ut fem Pedalposten i 2019. I tillegg gjorde klubben seg mer synlig i 
sosiale medier ved å opprette en konto på Instagram i forbindelse med Norgesmesterskapet på 
Spikkestad (@spikkestadkross). BOCs offisielle Facebookside ble også benyttet hyppigere i 
2019 til å kommunisere med medlemmer, sponsorer og andre følgere i sosiale medier.  
 

Sosiale medier 
 
Bærum og Omegn Cykleklubb er tilstede i sosiale medier på Facebook og Instagram.  
 
Facebook 
Det finnes i dag mange ulike Facebooksider som tilhører Bærum og Omegn Cykleklubb, disse 
er: 



Bærum og Omegn Cykleklubb 
 

9 
 

• Bærum og Omegn Cykleklubb (BOC) 
• Bærum Sykkelpark 
• Bærum og Omegn Cykleklubbs BMX gruppe 
• BOC Tur – Landevei 
• BOC Tur – Terreng 
• BOC 1 
• FaceBOC Landevei 
• BOC Masters 
• BOC BMX intern 

 
Instagram 
Spikkestadkross opererer under Instagramkonto @spikkestadkross og emneknaggene 
#spikkestadkross #bærumock 
 
Det finnes også andre Instagramkontoer assosiert med Bærum og Omegn Cykleklubb, men det 
er kun @spikkestadkross som er opprettet av styret i 2019.  
 
Synlighet i klubben er viktig, men viktigere er vedlikehold og oppfølging av alle 
kommunikasjonskanaler.   

 
NIF Klubbkontor og Min Idrett 
Styret innførte i 2019 at all medlemadministrasjon skal gjøres via NIF Klubbkontor 
(administrasjon) og via Min Idrett (for medlemmene selv). I Min Idrett skal alle medlemmene nå 
motta og betale sitt medlemskontingent. 
 

 
Klubbens ulike grupper og klubbhus 
Bærum Sykkelpark 

 
Sykkelparken består av klubbhus, Bmx bane og nå en ny pumptrack liggende ved siden av BMX 
banen. Klubbhuset har gjennom året vært flittig brukt av mange av klubbens medlemmer, særlig 
da barn og unge. Alle klubbens styremøter og mange gruppemøter har og blitt avhold der. Det 
ble i 2019 blandt annet skiftet tak på klubbhuset. Det er planer for videre oppgraderinger av 
klubbhuset, og det opprettes i 2020 en egen klubbhusgruppe som skal holde tak i fremdriften 
her. Deler av disse oppgraderingene er allerede finansiert ved bla spillemidler.  
Den 18 juni ble den nye pumptracken offisielt åpnet. Representanter fra NCF og Vei og trafikk 
Bærum kommune var til stede under åpningen.Pumptracken er er nærmiljøanlegg, og vi har 
gjennom året sett den er flittig i bruk alle ukens dager til både organisert og uorganissert aktiviet. 
Den er fullfinasniert gjennom bidrag fra Gjensidigestiftelsen, spillemidler og midler fra Vei og 
Trafikk Bærum kommune. BOC er svært taknemlige for mulighetene til aktivitet disse 
samarbeidene skaper – og gleder seg til fortsettelsen.   
Budstikka var også tilstede under åpningen, noe vi er stolte over! 
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Terrengsykkel 

 
 
Barn og ungdom 
BOC har grupper for terreng for gutter og jenter fra 6 år og oppover. Nytt av året var muligheten 
for ungdom å fortsette etter fylte 16 år om de ønsket. Steget opp til terreng elite kan være for 
stort for mange, og i terrenggruppa er ønsket at alle skal være med så lenge som mulig.  
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De ulike rekruttgruppene 
 
I 2019 hadde rekruttgruppen ca. 20 mer eller mindre aktive grupper mens gruppa 10 + har hatt 
ca. 35 medlemmer. Det ligger et stort potensiale for rekruttering i disse gruppene. 
 
Gruppen 6-9 år 
Rekruttgruppen (6-9 år)  har i 2019 trent med to ungdomstrenere hver mandag sesongen 
gjennom, med oppmøte enten på Gullhaug eller på Bryn.  
 
Gruppen 10 år og eldre 
De litt eldre gruppene fra 10 + ble som hovedregel delt i tre etter alder / nivå og trente i tillegg til 
mandager også torsdager, på forskjellige steder i Bærum og Asker.  
Den yngste av disse gruppene har hatt en ungdomstrener.  
 
For de tre eldste gruppene har vi vært og vil være avhengig av foreldre som stiller opp som 
trenere og som støtte på trening. Også her ser vi et behov for rekruttering.  
 
Terrenggruppenes fokus 
Ferdigheter, mestring og trivsel er nøkkelord for terrenggruppene i BOC. Fokuset er rettet mot 
trivsel heller enn å delta på ritt. Terrenggruppens syklister har ikke deltatt på så mange ritt i 
2019. 
 
Terrenggruppens aktiviteter i 2019 
 
Smøgen 
I mai gikk turen som tidligere år til Smøgen. Mer enn 30 deltakere, som også inkluderte en del 
ryttere fra landevei barn og ungdom. Overnattingen var på Makrillvikens Vandrarhem og det ble 
syklet på stier i nærområdet.  
 
Kalas Cup 
Rittet gikk av stabelen på Gullhaug ettermiddagen onsdag 22 mail. Det var xx deltakere, og BOC 
kan si seg fornøyd med et godt gjennomført arrangement. Rittleder var Bjørnar Volden.  
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Terrengsykkelskolen 
BOC inviterte den siste uken i skoleferien 9 –13 åringer som liker å sykle til en hyggelig, trivelig 
og lærerik uke med terrengsykling. Formålet med terrengsykkelskolen var å lære barna å mestre 
sykkelen, skape sykkelglede og ha det gøy sammen med andre i et godt miljø preget av 
inkludereing og lek. Klubbens ungdommer stilte som instruktører. Ansvarlig var Esten Øversjøen. 
I 2019 var det 22 deltakere.  
 
Terrengsamling på Trysil 
Det ble også en fellestur til Trysil i september hvor vi bodde på SAS hotellet og syklet i det store 
løypenettet Trysil har å tilby. Dette var en stor suksess og samlingen vil bli gjentatt i 2020.  
 

 
BMX 
 

 
 

BMX-gruppen består av rundt 60 aktive barn i alderen 5-13 år. I tillegg er det gledelig å se at det 
er noen voksne / foreldre som har prøvd seg på BMX sykkelen i året som har gått. For 
kommende sesong vil det bli satt opp egne foreldretreninger. 

Egne BMX-ritt 

BMX-gruppen har arrangert to ritt i 2019-sesongen, ett regions mesterskap 14. september og en 
regions cup 25. mai. Det var knappe 100 deltakere på hvert av løpene. Under 
regionsmesterskapet stilte 50 gulkledde BOCère.  I 2019 ble det i tillegg arrangert en 
«Pumptrack Challenge» for klubbens medlemmer på den nye pumptracken til Bærum 
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Sykkelpark. Det var da en uoffisiell konkurranse med premier til alle startende barn. Kiosken på 
klubbhuset var åpent, og det ble solgt middag til alle barn og foreldre.  

Deltakelse på ritt 

BMX-gruppen har deltatt i samtlige løp på Østlandet i 2019-sesongen, samt Norgesmesterskap 
og Norgescup. Det har også vært representanter fra gruppen på Europacup og Nordisk 
mesterskap samt Summer Challenge i Sverige. Nellie Aabech fikk en flott 3. plass i Europacup 
runde 5 og en 5. plass i Europacup runde 6.  Nellie ble også nummer 3 i NM. Håkon Harlem ble 
nummer 3 i Regions cupen. 

 

Treninger 

BMX-gruppen har i 2019 hatt treninger tirsdager og torsdager fordelt på to puljer, 2010 og yngre 
samt 2009 og eldre. I tillegg har det gjennom høsten vært arrangert «Open Gate» på mandager. 
Treningssesongen var april-oktober. I tillegg til BMX-banen ble «pumptracken» og grusbanen 
mye brukt i treningsarbeidet. For å forlenge sesongen var det i tillegg diverse alternative 
treningstilbud, som for eksempel sykling på innendørs «rubhall» i Fredrikstad.  

Neste år vil det på grunn av økning i antall barn deles inn i 3 treningspartier.  

I tillegg til å leie inn ekstern trener og ungdomstrener fra terreng, vil også foreldre som ønsker å 
bidra, få muligheten til å delta på trenerkurs. 

Rekruttering  
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Det er gjennomført 4 rekrutteringsdager for nye medlemmer av BMX-gruppen, 3 på våren og en 
på høsten. Det har vært stor pågang for å delta på rekrutteringsarrangementene. Disse dagene 
førte til flere aktive medlemmer i kubben.  

Treningssamlinger  

BMX-gruppen har hatt to treningssamlinger i løpet av sesongen. En samling i Kungsbacka i 
Sverige med 30 aktive deltakere som en kickoff for sesongen og en familiesamling med 50 barn 
og voksne på Trysil. Begge samlingene var stor suksess og det planlegges å gjenta begge 
samlingene for 2020.  

Dugnader 

BMX-gruppen har arrangert fire større dugnader gjennom sesongen. To dugnader for å få klar 
banen etter vinteren og en dugnad i forkant av hvert løp for å gjøre banen «Race-ready». I tillegg 
til dette så gjøres det jevnlig dugnadsarbeid gjennom sesongen, av foreldrene mens barna er på 
trening.  

Landevei 

 

 

BOCs landeveisgruppe er den største gruppen i BOC og i denne er det turgruppen på landevei 
som har flest aktive medlemmer. Årlig arrangeres det fellestur til Mallorca i mars, i tillegg til 
lagorganisering mot turrittet Styrkeprøven Lillehammer-Oslo og Styrkeprøven Trondheim-Oslo. 
Disse lagene deltar også på andre lokale ritt i for- og i etterkant av Styrkeprøven. Nytt i 2019 var 
også Genus Open, et ritt arrangert som et turritt på landeveien fra Bogstad til Sørkedalen og opp 
Tryvann på grusvei. Dette arrangementet hadde en sosial profil men fungerte også som et 
klubbmesterskap i individuell tempo. Grussyklinger er i vinden om dagen og den varierte traséen 
resulterte i at sykkelkrossere, landeveissyklister og terrengsyklister endelig kunne møtes på en 
arena for man fikk testet ferdigheten på alles hjemmebaner.  
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BOC Elite Landevei 
BOC hadde i 2019 en liten utøvergruppe i eliteklassen, dog med ryttere representert i alle 
eliteklassene. I hovedsak var det menn junior og senior som aktivt syklet Norgescup og 
mesterskap i 2019. Blant kvinnene deltok Julia Kjærstad, Thale Bjerk for Team Hitec Products – 
Birk Sport. Mari Skybak og Caroline Vamnes deltok i én Norgescup i mai. Mari Skybak meldte 
overgang til Hadeland CK da sykkelkrossesongen startet og deltok i NM under annen 
klubbrepresentasjon. Christina Holth var skadet hele sesongen.  
 
 
Menn junior 
Kristian Roland Bade 
Martin Tjøtta 
Marcus Korsnes 
Sindre Hvesser Brein 
Johan Nysveen 
Julien Guarniere (Norsk/Amerikaner – gjesterytter i NC3 og NC4) 
 
Kvinner junior 
Julia Kjærstad 
 
Menn senior 
Håkon Sandaker  
Nicolai Kjærstad 
Didrik Bjerk  
 
Kvinner senior 
Thale Kielland Bjerk 
Mari Skybak 
Christina Holth 
Caroline Vamnes 
 
Oppsummering av sesongen 
 
Thale Kielland Bjerk (kvinner senior) 
Thale hadde sin første sesong som senior i 2019 sesongen, noe som er en tøff overgang, særlig 
for jentene som ikke har egen U23 klasse. Etter å ha vist seg frem på en samling fikk kontrakt 
med Hitec fra våren 2019. Med dette laget fikk Thale syklet mange gode internasjonale ritt på 
høyt nivå, noe som er viktig for utviklingen om målet er toppen. Ett av høydepunktene i 2019 var 
NM fellesstarten hvor Thale lå lenge i et solobrudd, og bidro med det sterkt til at lagvenninne 
Ingrid Lorvik tok tittelen.  
 
Thale har valgt å gi seg etter 2019 sesongen. Dette er selvsagt synd, men det er enormt arbeid 
som kreves for å bli toppsyklist, så det står derfor også respekt av en slik avgjørelse når man 
kjenner at motivasjonen ikke er tilstrekkelig. Thale har vært i norgestoppen de siste årene med 
NM-medalje senest i fjor og har vært en flott ambassadør for klubben gjennom mange år. 
 
Menn junior  
BOC sitt lag i M-jr har i 2019 bestått av seks ryttere, der fem er lokale. Norsk-amerikanske 
Julien, som til daglig bor i Florida, syklet NC3 og NC4 med laget i forbindelse med et opphold i 
Norge. Sesongen 2019 var svært innholdsrik med store høydepunkter, noen nedturer og masse 
erfaring som gir et utmerket grunnlag for videre sykkelsatsing.  
 
Med første- og tredjeplass sammenlagt i Norgescupen, flere seire (hvorav to i NC), en rekke 
pallplasser og flotte internasjonale resultater for landslag og sammensatte lag har 2019-
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sesongen for M-junior vært den beste i BOC sin historie. BOC var Norges beste juniorlag i 2019! 
  
Det eneste løpet vi ikke er helt fornøyd med denne sesongen er NM-fellesstarten på Ringerike. 
Her hadde vi ambisjoner om å kjempe om gullet, men dessverre var vi ikke gode og heldige nok 
den dagen, selv om guttene kjørte godt underveis. Som Norges beste juniorlag, og med flere 
aktuelle utøvere, hadde vi også håpet å få med en rytter til VM i Yorkshire, men det er et trangt 
nåløye og små marginer i toppidrett.   
 
Det er utøvernes harde arbeid, høye nivå og gode samhold som har hovedæren for den gode 
sesongen. Likevel hadde disse resultatene ikke vært mulige uten foreldre og annet 
støtteapparat, som har hjulpet ekstremt mye med å tilrettelegge for satsingen. 
 
Johan har ett år til i juniorklassen, mens de andre utøverne går over til seniorklassen neste år. 
 

 
 
Sportslige høydepunkter M-junior 
 
Nasjonalt 
 
Norgescup 2019: 

• NC 1 Levanger: Marcus nr 2 og Martin nr 3. Sindre nr 3 på tempoen (rankingritt) 

• NC 2 Gylne gutuer Hamar: Marcus vinner! Marcus nr 3 på tempoen (rankingritt) 

• NC 3 Tour de fjells (etappeløp): Sindre nr 3 på bakketempoen. Kristian nr 2 på siste 
etappe. Sammenlagt: Marcus nr 6 og Martin nr 7. 

• NC 4 Stjørdal: Martin vinner! Sindre nr 3 på tempoen (rankingritt) 

• NC 5 Sandnes: Martin nr 4  

• NC sammenlagt: Martin nr 1, Marcus nr 3 
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Ronde van Vestkant: 

• 1 etappe: Sindre nr 2, Martin nr 3 

• 2 etappe: Martin nr 1, og Sindre nr 2. 

• 3 etappe: Marcus nr 1 

• Sammenlagt: Sindre nr 1, Martin nr 3 
 
 
Andre nasjonale ritt: 
- Sundvollen GP: Marcus nr 3, Martin nr 5, Kristian nr 9 
- Ringerike GP: Marcus nr 2 
- Morgensdagens Helter: Sindre nr 3 
- NM Tempo: Sindre nr 4, Marcus nr 8 
 
 
Internasjonale ritt (med landslag eller sammensatte lag): 
 
Nationscup (verdenscup for juniorer): 
- Paris Roubaix (endagsløp): Sindre blir tatt ut på landslaget. Sitter med i finalen og blir beste 

norske rytter med en fin 17 plassJ 
- Fredsrittet (etappeløp): Sindre blir tatt ut på landslaget. Bidrar godt til gode norske 

plasseringer underveis. 
- Tropheé centre Morbihan (etappeløp): Sindre blir tatt ut på landslaget. Flott 11. plass på 

tempoen som beste resultat. 
- LVM Saarland Trofeo (etappeløp): Marcus blir tatt ut på landslaget og bidrar godt til gode 

norske plasseringer underveis i rittet. 
- GP Patton (endagsløp): Marcus og Martin kjører dette løpet for Norge. Marcus blir nr 12 og 

beste norske rytter. 
 
Andre UCI-ritt med landslaget: 
- Kuurne Brussel Kuurne (endagsritt): Sindre Hvesser Brein representerer landslaget. 
- Spie Internationale juniorendriedaagse (etappeløp): Martin Tjøtta og Marcus kjører dette 

løpet for Norge. 
- GP Luxenbourg (endagsløp): Marcus og Martin kjører dette løpet for Norge. Martin beste 

norske med nr 9. 
- Giro Della Lunigiana (etappeløp): Sindre, Marcus og Martin kjører løpet. Martin kjører enormt 

bra i ett av de tøffeste etappeløpene internasjonalt  for juniorer; nr 3 på kongeetappen, nr 4 
og beste utenlandske rytter sammenlagt.  

 
 
Thale Kielland Bjerk  
Thale hadde sin første sesong som senior i 2019 sesongen, noe som er en tøff overgang, særlig 
for jentene som ikke har egen U23 klasse. Etter å ha vist seg frem på en samling fikk kontrakt 
med Hitec fra våren 2019. Med dette laget fikk Thale syklet mange gode internasjonale ritt på 
høyt nivå, noe som er viktig for utviklingen om målet er toppen. Ett av høydepunktene i 2019 var 
NM fellesstarten hvor Thale lå lenge i et solobrudd, og bidro med det sterkt til at lagvenninne 
Ingrid Lorvik tok tittelen.  
 
Thale har valgt å gi seg etter 2019 sesongen. Dette er selvsagt synd, men det er enormt arbeid 
som kreves for å bli toppsyklist, så det står derfor også respekt av en slik avgjørelse når man 
kjenner at motivasjonen ikke er tilstrekkelig. Thale har vært i norgestoppen de siste årene med 
NM-medalje senest i fjor og har vært en flott ambassadør for klubben gjennom mange år. 
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Bane NM (Odense, Danmark) 
Nicolai Kjærstad vinner to sølvmedaljer i NM som ble arrangert i Odense, Danmark. 
 

 
 
BOC Landevei Ungdom 
Ungdomsgruppa har bestått av 13 ryttere som har vært mer eller mindre aktive gjennom 
sesongen. Av disse har 6 ryttere vært «erfarne» og aktive i ritt på regelmessig basis. Resterende 
har vært nybegynnere og/eller mindre erfarne. 
Trening har foregått mandager og onsdager under ledelse av André Fernandes, stort sett med 
base ut fra Bryn kirke.  
Sportslig har ungdomsgruppen klart seg bra, og det har vært etappeseire og pallplasser til BOC i 
mange store og små ritt både i Norge, Sverige og Danmark. Etappeseier og gul trøye i Tour de 
Himmelfart i Danmark, Etappeseire i Grenland PP og Sørlandet PP er noen av høydepunktene.  
 
Ronde van Vestkant (Dugnad) 
Årets versjon av dette tradisjonsrike rittet ble arrangert som et tredagersritt (en tempo og to 
fellesstarter) i nye løyper Lierdalen. Rittsleder var Garry Kjærstad, med André Fernandez som 
løypesjef. Takket være en formidabel dugnadsinnsats, flott vær, tøffe løyper og god deltagelse 
ble årets utgave en stor suksess som ble godt mottatt av deltagerne. Rittet hadde til sammen 
833 påmeldte over de tre dagene.  
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BOC 1 og BOC Masters 
 
«Vi kjører som et lag og vinner som et lag». 
 
Fokuset til BOC1 har primært vært aktive ritt med hovedfokus på Mastercupen, men også lokale 
turritt. Mottoet har vært «Vi kjører som et lag og vinner som et lag». Gruppen favner i hovedsak 
ryttere fra 30 til 50 år da disse ofte starter helt eller delvis sammen i de fellesstartene rytterne 
deltar i. 
 

Fellestreninger og ritt 
Vi har få fellestreninger i ukedagene, i en hektisk familiehverdag prioriterer vi å kjøre ritt. Hvis det 
ikke er ritt en helg kjører vi gjerne en langtur med litt trøkk. Vinterstid møtes vi ukentlig på Zwift 
for virtuelle ritt eller treninger. Totalt tok BOC1s ryttere et titalls seire i MasterCup’en, Dokka 
Rundt og UCK Karusellen. 
  

 
 
BOC ble i 2019 2.beste klubb sammenlagt i Mastercup totalt. Med fire ryttere topp 10 
sammenlagt i sine respektive klasser. Lars-Christian Unger (nr.3 M30), Jostein Nørbech (nr.5 
M35), Kjetil Farup (nr.6 M35), Terje Erfjord (nr.1 M65). 
Vi var en håndfull deltagere som deltok på NM Master som gikk i Bergen, men kunne dessverre 
ikke ta med oss edelt metall hjem tilbake over fjellet. Lærdommen ble at skivebremser er det 
som gjelder på Vestlandet i regnvær. 
 
 

Genus Open og BOC klubbmesterskap  
For første gang, arrangerte Bærum og Omegn Cykleklubb i samarbeid med hovedsponsor et 
arrangement for å knytte sponsor og og sponsorobjekt nærmere hverandre. Genus  
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Sykkelkross 
Det er høsten som er sykkelkrosstid, noe som betyr at den aktive sesongen først starter i august 
når Bjørnar Volden setter i gang fellestreninger hver søndag kl. 12.00 i sykkelkrossløypene på 
Spikkestad. Tiden før brukes primært til å administrere og organisere for sykkelkrossperioden 
som kommer i andre halvdel av året.  

 
Første og andre kvartal 
Mye av tiden gikk med til først å skrive en god søknad om å få arrangere Norgesmesterskap i 
syklekross på Spikkestad. Søknaden var tydeligvis god siden BOC fikk tildelt mesterskapet. En 
av læringspunktene fra tidligere Norgescupgjennomføringer var å bli flinkere på sosiale medier. 
Derfor styrket vi rittledelsen til NM med Caroline Vamnes som gjorde en glimrende jobb med 
markedsføring av rittet. Egen Instagramprofil, og produksjon av innhold og reklame på Facebook 
gjorde at det ble økt interesse.  
 
Samtidig så fikk vi gjort noen enkle utbedringer av løypa på dugnad. Der benyttet vi anledningen 
til å lage en gladsak for lokal avisa slik at det ble markedsført at det er sykkelritt i Spikkestad.  
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Tredje og fjerde kvartal 
 
Høsten er syklekrosstid! BOC startet fellestreningene i slutten av august. Fellestreningene er lagt 
til løypa i Spikkestad og arrangeres som åpne treningsritt klokken 1200 hver søndag. Her er alle 
ryttere velkomne og det kommer ryttere i alderen 14-50 år fra mange ulike klubber. Siden vi i fjor 
arrangerte Norgesmesterskap så motiverte det flere til å delta og trene i løypa.  
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Spesielt hyggelig at mange jenter deltar på treningene! Ett par uker før mesterskapet så 
arrangerte vi sammen med bladet Landevei et treningsritt, der var det flotte forhold med snø i 
løypa og Henrik Alpers fra Landevei fotograferte eventet mens Alexander Thorsen produserte 
den offisielle videoen til Spikkestadkross og NM 2019 på Spikkestad. 
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Norgesmesterskapet 2019 

 
Det ble sykkelfest til tross for surt og kaldt vær sist helg. Totalt var det 250 påmeldte til start og 
ute i løypene var det rene Holmenkollstemningen. 
Ute i løypa var det flere som hadde tatt med seg ropert og flagg og sto og heiet fram utøverne. 
Noen hadde tent bål og koste seg mens de ventet på syklistene som raste rundt i de gjørmete 
løypene på Spikkestad skistadion. 
– Tilbakemeldinger fra både publikum og utøvere har utelukkende bare vært positiv, sier Volden.  
Klubben har arrangert flere runder i norgescupen, men norgesmesterskapet har vært det som 
har samlet flest utøvere.  
Det var flere som lot seg imponere over arrangementet og innsatsen til hver deltaker. Sykkel 
Arrangørklubben viste at de klarte å gjennomføre et godt norgesmesterskap på lik linje med 
tidligere mesterskap og håper på å få arrangere Norgescup CX også neste år. 
Flott å se 3 Norgesmestere i sin klasse fra BOC i 2019! 

  
Veien videre 
Vi har fått overta flyoveren som i en årrekke har vært en av attraksjonene på landets mest 
populære sykkelkrossritt, Superpokal på Voldsløkka. Planen er å sette opp denne når våre 
kommer slik at løypa blir enda mer spennende. Kommer også til å søke om å arrangere to 
runder av Norgescupen i 2020. Basert på evalueringen fra Norgesmesterskapet så vil vi fortsette 
og forbedre oss.  
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NB! Løypa på Spikkestad er åpen for trening på egenhånd så snart våren kommer.
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Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand   

Årsregnskap 2019 for  
Bærum og Omegn Cykleklubb  

Inntekter  Konto  
Regnskap 
2019  

Budsjett 
2019  

Regnskap 
2018  

Budsjett 
2020  Note  

Sponsor inntekter     295 722  50 000  54 122  150 000  1  

Spinning inntekter    98 962  75 000  41 643  100 000    

Inntekter Kalas Cup    43 000      25 000    

Egenandel    165 875      175 000    

Offentlige tilskudd    1 706 341  130 000  187 213  150 000  2  

Grasrotandel    24 488  30 000  27 449  30 000    

Mva Kompensasjon    110 016  150 000  500 661  125 000    

Årskontingenter    487 340  350 000  351 696  450 000    

Aktivitetsavgift    -16 538  60 000  12 100  100 000  3  

Inntekter Ritt    378 851  900 000  742 251  50 000  4  
Tilskudd NCF 
Rittarrangement        130 110       

Sum Inntekter     3 294 057  1 745 000  2 047 245  1 355 000    

                

Kostnader               
Innleie av personell/ disp. av 
styre          200 000  *  

Innkjøp av varer    41 676      50 000    

Leie av lokale    22 500  75 000  36 950  75 000    

leasing bil/ leie av bil    45 732  85 000  51 268  40 000    

Spinning Gjønnes    58 176  65 000  63 363  65 000    
Reparasjon av og vedlikehold 
utstyr    6 200      25 000    

Idrettsfaglig bistand    73 939  30 000    100 000    

Driftskostnader    326 043  15 000  41 368  300 000  5  

Drivstoff    51 127  15 000  12 049  30 000    

Kostnader ritt    383 699  550 000  451 100  50 000    

Diverse kostnader    1 256 365  3 000  283 953  400 000  6  

Kostnader grupper       759 000  663 335     7  

Sum Driftskostnader     2 265 457  1 597 000  1 603 386  1 335 000    

                

Resultat før finans    1 028 600  148 000  443 859  20 000    

Finansinntekter    3 307  3 000  480  5 000    

Bank og kortgebyr    1 335           

Bank og finanskostnader    -18 105  -10 000  -87 380  -20 000    

Gebyr Stripe    -2 206           

Bank og finanskostnader               

Resultat etter Finans     -15 669  -7 000  -86 900  -15 000    

                

Årsresultat      1 012 931  141 000  356 959  5 000    



Bærum og Omegn Cykleklubb 
 

27 
 

*Budsjett disponeres av styre etter søknad fra ulike grupper.  

EIENDELER  pr 31.12.2019  pr 31.12.2018  Note  

Fordringer           

Kundefordringer  23 366  61 171  8  

Andre fordringer  14 467  -9    

Sum fordringer  37 833  61 162     

            

Investeringer           

Andre aksjer  326 000  326 000  9  

Sum investeringer  326 000  326 000   12  

            

Bankinnskudd, kontanter og lignende  1 889 953  895 915  10  

            

SUM EIENDELER  2 253 786  1 283 077     

            

EGENKAPITAL OG GJELD  pr 31.12.2019  pr 31.12.2018     

            

Bundet egenkapital  450 000  0  11  

Annen egenkapital  1 791 833  1 228 902     

Sum opptjent egenkapital  2 241 833  1 228 902     

            

Sum egenkapital  2 241 833  1 228 902     

            

Gjeld           

            

Avsetning for forpliktelser           

Leverandørgjeld  0  64 175     

Skyldige offentlige avgifter  11 953  -10 000     

Annen kortsiktig gjeld  0  0     

Sum kortsiktig gjeld  11 954  54 175     

            

Sum gjeld  11 954  54 175     

            

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  2 253 786  1 283 077     

  
_______________________________________________________  
Bjørnar Volden    Wenche Valdal   Caroline Vamnes  
  
_______________________________________________________  
Jon Amundsen   Øivind Tryland   Arild Salte  
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Note 1.  
Sponsorinntekter stammer kr 100.000, - som ikke var fakturert i 2018.  
  
Note 2  
Offentlige tilskudd stammer i hovedsak fra bygging av pumptrack, og forskudd 
på spillemidler som gjelder utbygging av klubbhus.  
  
Note 3  
Aktivitetsavgift er negativ grunnet avskrivning av tidligere fakturerte, men ikke 
betalte aktivitetsavgift.  
  
Note 4  
BOC gjennomførte ikke Tyrifjorden Rundt i 2019, og dette har medført nedgang i 
inntekter og kostnader.  
  
Note 5  
Driftskostnader er knyttet til drift av klubben og grupper. Se ellers oversikt over 
kostnader i grupper.  
  
Note 6  
Skyldes i hovedsak bygging av pumptrack og nytt tak på klubbhus.  
  
Note 7  
Inntekter og kostnader på ritt og kiosk er ført over hovedkonto i klubben med 
unntak av BMX.  

Grupper  Inntekter  Kostnader  Resultat  

BMX   144 991  150 138  -5 147  

Landevei Ung/ 
Elite  28 425  180 139  -151 714  

Sykkelkross     27 341  -27 341  

Terreng Elite     28 471  -28 471  

Terreng Ungdom     41 695  -41 695  

Tur Veteran  13 000  15 278  -2 278  

         -256 646  

  
Note 8  
Ubetalte medlemskontingenter og trenings avgifter er nedskrevet.  
  
Note 9  
Aksjer i Styrkeprøven er bokført til anskaffelseskost. Bokført egenkapital i 
styrkeprøven utgjør kr 2 475 000,- Innskutt egenkapital er kr 1 800 000,-.  
  
  
Note 10  
Bankinnskudd pr 31.12.19  
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Note 11  
Forskutterte spillemidler kr 450 000,- til klubbhus er bokført som 
bunden egenkapital.  
  
Note 12   

   Anleggsmidler, for Balansen for 2019.  

Sted  Utstyr  

Bryn  Sykler utlån, klubbhus  

Bryn  Tilhenger for bil  

Bryn   Krattknuser, liten 

Bryn  Telt, for arrangementer  

Bryn  Bord  

Bryn  Innkjøring forbudt, sykkelritt pågår skilt  

Bryn  Gjerder i stål for ritt  

Bryn  Ledninger kabler  

Bryn  Lamper  

Bryn  Div Utstyr for rittarrangement  

Bryn   Projektor møterom  

Bryn   Skriver  

Bryn   Kaffemaskin  

Bryn   Møtebord  

Bryn   Stoler  

Bryn   Kjøkkenutstyr møterom  

Bryn   Kjøkken komplett med hvitevarer  

Bryn   Motorsag, 2 stk, en ødelagt  

Bryn   Liten traktor, "trillbår" 4 hjuls  

Bryn   Høytrykkspyler  

      

Gjønnes  Spinning sykler  

Gjønnes  Høyttaleranlegg  

Gjønnes  Ipad  

Gjønnes  Vifte  

Gjønnes  Projektor med lerret  

      

Spikkestad   Krattknuser, stor for ATV 

 
  



Bærum og Omegn Cykleklubb 
 

30 
 

  
 

Revisors beretning: 
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Sak 10: Behandle forslag og saker  

 Sak 10.1 Materiell banesykling 
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 Sak 10.2 Daglig leder BOC 
 

Forslag til årsmøte i: BOC 2020  
Fra: Bjørnar Volden  
Tittel på forslag: Daglig leder BOC  
 
Forslag: Ønsker at BOC skal ansette en daglig leder i 50% stilling i BOC  
 
Begrunnelse:  
Klubben har nå fått over 800 medlemmer. Dette stiller store krav til drift av klubben. Det 
er nå en risiko for at frivillige må legge ned så mange timer frivillig arbeid for å drifte 
klubben at ressurspersoner slutter med å påta seg ansvar. Resulterer i hyppig utskifting i 
styret og styret klarer ikke å jobbe strategisk for BOC.  
 
Daglig leder skal blant annet kunne:  

• Økonomistyring; Ansvar for sunn drift av klubbens økonomi.  

• Medlemsadministrasjon; Holde medlemsregister oppdatert.  

• Internt og ekstern informasjon; Sørge for regelmessig oppdatering av våre medlemmer 

samt administrasjon av klubbens hjemmesider, medlemsblad og klubbens ulike kanaler i 

sosiale medier.  

• Selge inn klubben ovenfor næringsliv, skaffe sponsorer og følge opp sponsoravtaler 

og draktleverandører  

• Koordinering/ daglig drift; Følge opp henvendelser til klubben, saksbehandling og andre 

interne driftsoppgaver. Være klubbens «servicesenter» internt og eksternt. Lage 

samarbeidsavtaler med andre klubber.    

• Utviklingsarbeid; Være pådriver for- og koordinator i klubbens utviklingsarbeid. Sende 

inn og følge opp søknader på stiftelser Ansvar for å arrangere sykkelskole i skolens 

sommerferie (første og siste uke i skoleferien).  

• Være rittleder på sykkelritt som Tyrifjorden rundt  

• Ansettelse og personalansvar for ungdoms- og eksterne trenere samt følge opp og 

veilede trenere (foreldre, ungdoms- og eksterne trenere) på treninger og under ritt og 

gjennomføre trenerkurs.  

• Ta initiativ til at det arrangeres ulike aktiviteter for medlemmene samt ritt  

Tapte inntekter de siste årene har vært 200 000 hvert år siden Tyrifjorden rundt ikke har 

blitt arrangert. BOC står også i fare for at andre ritt heller ikke blir arrangert grunnet store 

krav til sikkerhet og gjennomføring. BOC kan også med enkle grep doble 

medlemsmassen med dertil dobling av inntektene på medlemskontingenter.  
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Forslag til vedtak:  
Styret får en ramme på 350 000 til ansettelse av daglig leder  
  
Sandvika 13.2.2020  
  

_Bjørnar Volden___ 

 

Bjørnar Volden  
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Sak 10.1 BOC arrangerer NC Syklekross 2020  
  

Forslag til årsmøte i: BOC 2020  
Fra: Bjørnar Volden  
Tittel på forslag: BOC arrangerer NC Syklekross 2020  
 
Forslag: Ønsker at BOC skal arrangere Norgescupritt i syklekross  
 
Begrunnelse:  
Søknadsfristen for å arrangere NM/NC syklekross er 2.3.2020. Siden det må et 
styrevedtak til for å arrangere slike ritt så benytter undertegnede sjansen på årsmøtet. 
BOC har arrangert NC/NM på Spikkestad i flere år nå og rittledelsen er både motivert og 
drillet i sine oppgaver.   
 
Forslag til vedtak:  
BOC arrangerer NC syklekross også i 2020 med Bjørnar Volden som rittleder. 
  
Sandvika 18.2.2020  
  

_Bjørnar Volden___ 

 

Bjørnar Volden  
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Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å 

fastsette treningsavgifter.    

 
Styret foreslår følgende medlemskontingenter for BOC:  
 

Navn  Beløp  Antall 
medlemmer pr 
10.2.2020  

Merknad  

Hovedmedlem Ungdom  220  72  >16 år  

Hovedmedlem  545  533  16-66 år  

Hovedmedlem Pensjonist  220  29  <67 år  

Familiemedlem  220  131  En 
i familien må være 
hovedmedlem  

Støttemedlem  220  23    

Honnør  220  6    

Æresmedlem  Gratis  5    

  
Aktivitetsavgift som dekker utgifter til trener og påmelding på aktive ritt: kr 1250,-  
  
Styrets innstillinger at kontingentene vedtas.  
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Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett  

 
Se sak 9 for sakspapirer 
 
 

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan   

  
  



Bærum og Omegn Cykleklubb 
 

37 
 

Sak 14: Valgkomiteens innstilling til nytt styre og valgkomitee 

 

14.1 Styre 
  
Leder  1 år  Arild Salte  
Nestleder  1 år   Jon Amundsen  

Styremedlem (kasserer)  2 år  Thorstein Bolstad  
Styremedlem  1år  Lisa Christin Axmann 

Styremedlem  2 år  Øyvind Tryland  
Styremedlem  2 år  Vilde Moursund Schultzen  
Vara  1 år  Wenche Valldal 

 
14.2 Kontrollutvalg  
 

Kontrollutvalg 1  Stein Arne Refsland  1 år  
Kontrollutvalg 2  Hans Henrik Saxe Knudsen  1 år  
Kontrollutvalg, vara  Ingrid Skjørland  1 år  

 
14.3 Representanter til ting og møter  
 

Styret i BOC gis fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget 
har representasjonsrett  

 
14.4 Valgkomite 
 

Valgkomité 1  1 år  Kristin Bye Weyer-Larsen  
Valgkomité 2  1 år  Bjørnar Volden  
Vara  1 år  Dag Ole Storrøsten  

  

 


