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1. Agenda for årsmøte 26. februar 2020 

 

1. Valg av møteleder og referent  

2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll  

3. Årsberetning 

4. Regnskap  

5. Budsjett  

6. Innkomne saker  

7. Valg    

 

Stemmeberettiget er alle medlemmer over 15 år.  
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2. Årsrapport fra styret  
 

Årsrapport fra styret i Eidsvoll Sykkelklubb 2019. Det er i løpet av året avholdt 11 styremøter i 

klubblokalet. I tillegg er det avholdt div. gruppemøter i de samme lokalene, og medlemsmøter i ulike 

konferanserom.  

Styresammensetning: 

Styret 2019  

Leder Bjørn – Erik Nyrud 

Nestleder/sportslig leder Sven Kåre Bunæs (gikk av i 2019) 

Sekretær Svein Bjarne Christensen 

Kasserer Geir Johannesen 

Styremedlem – Oppmann Barn og ungdom 
Vararepresentant 

Per Otto Kolsvik (Barn) 
Svein Bjarne Christensen (ungdom) 

Styremedlem – Oppmann Junior og senior 
Vararepresentant 

Pia Matter 
Kristoffer Jensen 

Styremedlem – Oppmann funksjonshemmede 
Vararepresentant 

Ingen 
Ingen 

Styremedlem – Oppmann Landevei 
Vararepresentant 

Tom Alfred Lindstad 
Britt Lund 

Styremedlem – Oppmann Terreng 
Vararepresentant 

Espen Sandvold 
Anne Berit Sandaunet 

 

Arrangementskomité 2019  

  

Eidsvollrittet Ikke gjennomført pga få påmeldte 

  

BMC 1814 rittet Britt Lund 

 Frode Pettersen 

 Sven Kåre Bunæs 

 Ketil Almeli 

Hurdalssjøen rundt Bjørn – Erik Nyrud 

 Jan Fredheim 

 Tor Olav Trefjord 

  

Steinsgårdtempo’n Hele styret 

  

Eidsvoll – Oslo Bjørn-Erik Nyrud 

 Jan Fredheim 

  

Kiosk komité, alle ritt Odny Knutsen  

Revisor May Bye 

Valgkomité Bjørn-Erik Nyrud 

 Iren Lindstad 

 Trond Skillebekk 
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2.1 Sponsorer 

 

Sponsorer 2019 Eidsvoll Sykkelklubb 

Industriporter K. Bull 

Utleiesenteret Best Western Letohallen Hotel 

O.M.  Almeli BMC 

Cubus Amfi Eidsvoll 

Dine Økonomer AS Din SikkerhetsPartner AS 

Blomsterverdenen AS Trento Eidsvoll 

Intersport Eidsvoll DekkTeam Eidsvoll 

Trimtex Coca Cola Entreprises 

Bry Deg FTB’s Fyringsteknikk 

 

2.2  Medlemmer 

 

Medlemmer: Klubben hadde pr 31.12.19 – 297 betalende medlemmer.  

 

2.3 Sportslige aktiviteter og resultater 2019 

 

Gruppeoppmennenes rapporter beskriver den sportslige aktiviteten og resultatene.  
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2.4 Arrangementer 2019 

 

Eidsvollrittet  

Ble ikke gjennomført pga for få påmeldte til å gjennomføre innenfor hva klubben mener som er et 

minimum av påmeldte uten å gå for mye underskudd. Med det deltagerantallet som var påmeldt 4 

dager før rittet ville dette medført til et underskudd på ca kr. 23 000,-.  

Hurdalssjøen Rundt 

Hurdalssjøen rundt ble gjennomført med ca 132 startende, fordelt mellom turklasser, trimklasser og 

Masterklasser. Rittet ble gjennomført etter NCF regler for slike ritt. Rittet gikk med overskudd.  

BMC - 1814 rittet 

Årets ritt ble en stor suksess både sportslig og økonomisk. Vi fikk seedingsstatus til 

Birkebeinerrittet. Det ble også satset ekstra på god annonsering i forkant til årets ritt. Det ble delt ut” 

flyers”.  

Britt T. Lund, Frode Pettersen, og med Sven Kåre Bunæs som rittleder skal ha mye av æren for et 

godt arbeid i forkant og under arrangementet. Vi håper på at vi kan gjenta årets suksess og at vi 

kan ytterligere få noen ekstra på start i 2019. Antall påmeldte var 144. Konkurransen for denne type 

ritt er hard og enkelte arrangører har opplevd synkende deltagerantall.   

BMC er positive til videre satsing og har et langsiktig perspektiv på dette rittet. Dette er en mulighet 

vi må ta godt vare på videre. Rittet gikk med overskudd 

Eidsvoll – Oslo   

Det ble nok en gang arrangert Eidsvoll – Oslo, som er et av Styrkeprøven sine arrangementer. Vi 

delte ut startnummer og passet på at puljene ble passe store på ferden mot Oslo. Vi har etter hvert 

fått fin flyt på dette arrangementet selv om det alltid blir arrangert på et travelt tidspunkt. 

Arrangementet går alltid med et pent økonomisk overskudd da vi som klubb ikke har kostnader.  

Steinsgårdtempo’n 

Steinsgårdtempo’n har tidligere vært et lokalt klubbritt. Med bakgrunn i nye sikkerhetsforskrifter for å 

arrangere ritt, ble dette rittet et terminfestet åptent ritt for aldersebestemte, barn- og ungdom og 

Master. Var ca 65 påmeldte. Rittet gikk med overskudd.  

Klubbritt 

I år har vi gjennomført 1 lokalt klubbritt – Eidsvollmesterskapet i Terreng. 

  

2.5 Dugnader   

 

Klubbens medlemmer forsetter å bidra med innsats under klubbens arrangementer. Vi har bidratt 

med dugnadspersonell Letohallen ved parkeringsdugnad med 5 – 6 personer.  

Takk til alle som har deltatt!    
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2.6 Drakter 

 

Vi har i 2019 byttet klesleverandør, etter en forespørsel til 3 leverandører. Trimtex ble valgt for en 3 

års periode. Dette har inntil nå vært en god avtale, og klubbens medlemmer har i stor grad vært 

fornøyd.  

Klubben har kjøpt inn drakter for å tilfredsstille de aller yngste, til ryttere som skader tøy i velt, samt 

til salgs for medlemmene. Dette varelageret har en salgsverdi på kr. 43.000,- 

 

2.7 Klubblokaler 

 

Klubben leier kontor i kjelleren på Best Western Letohallen Hotel. Lokalene vi leier holder fortsatt 

mål til vår drift.  Letohallen har også blitt et egnet sted å arrangere medlemsmøter av alle størrelser, 

hvor det også er enkelt å kunne tilby våre medlemmer enkel bevertning.  

Vi har fått vite at eiendommen har endringsplaner, så det kan hende at klubben iløpet av en 1 – 2 

års periode må se seg om etter andre aktuelle lokaler.  

   

2.8 Informasjonskanaler 

 

Klubbens digitale ansikt utad er ny i 2019. Med ny hjemmeside www.eidsvollsk.no er det blitt mye 

enklere å publisere nyheter. Løsningen har også blitt mer leservennlig for telefon og nettbrett.   

Her finner klubbens medlemmer og andre, nyheter og informasjon om klubbens arrangementer og 

annet stoff som gjelder klubbens aktiviteter.  

I tillegg til klubbens hjemmeside er Facebook en viktig informasjonskanal for å publisere og 

informere til medlemmer.   

 

2.9 Biler 

 

Citroen C5  

Ble solgt i 2019.  

Mercedes Sprinter 312  

Ble solgt i 2019  

Skoda Superb 

Denne bilen blir brukt jevnt fra alle gruppene. Dette er siste året med leasing, og ny bil er signert 

med leasingavtale. Skoda Octavia, som ble levert nå i februar. Denne vil være tilgjengelig for alle 

klubbens grupper. 

Sykkelhenger  

Hengeren er til disposisjon for alle gruppene i klubben. 
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2.10 Sponsorer 

 

Klubben har i 2019, og i forbindelse med nye drakter gjennomført nye kontrakter over en ny 3 års 

periode. Det har i slutten av 2019 sesongen gjort nye kontakter for eksisterende sponsorer som i 

den senere tiden har hatt reklame på biler og hjemmesider. Denne prosessen gjennomføres 

fortsatt, og er ikke avsluttet i sin helhet.  

 

2.11. Eidsvoll Terrengsykkel Park 

 

Aktivitetene i ETP har vært forholdsvis bra, men er for mange litt for teknisk. Det har blitt 

gjennomført klubbritt i terreng gjennom sesongen.  

Gjennom tildelte midler så har klubben, med støtte fra ivirge ildsjeler bidratt til å bygge en 

Pumptrack i tilknytning til skiklubbens område på Ormlia. Vi har fått god hjelp av klubbens sponsor 

O M Almelie til gjennomføring av prosjektet.  

Parken og Pumptracken krever vedlikehold, og det må påregnes med dugnadsarbeid på dette i 

årene fremover.  

 

2.12 Fremtiden 

 

Fremtiden for Eidsvoll Sykkelklubb er positiv. Aktivitetsnivået er høyt både på det sportslige plan og 

som arrangør. Det har det vært de siste årene.  

Utviklingen i sykkelnorge har de siste årene vist at nedgangen på sykkelritt reduseres. Det å bruke 

mye tid på planlegging og søknader som etter hvert har vist seg å bli et krav fra myndighetene er en 

utfordrende sak som klubbene tar alvorlig.  

Mange av klubbens medlemmer bidrar sterkt til klubbens inntekter. Det er hovedsakelig gjennom 

arrangementer at inntektene kommer, selv om fortjenesten på arrangementene reduseres, mye på 

grunn av økte krav til sikkerhet, samtidig som antall påmeldinger reduseres.  

Uten en velfungerende arrangementskomité, og ikke minst en velvillighet fra de ulike grupper og 

medlemmer hadde det blitt svært lite penger å bruke på støtte til klubbens medlemmer. Det må 

nevnes at dersom inntekstgrunnlaget reduseres, vil dette medføre til en reduksjon av midler for de 

ulike grupper.   

I fremtiden vår så må vi ha fokus på å skape gode opplevelser ved våre arrangementer, trygge og 

solide løyper og samtidig ha fokus på det økonomiske. Dersom klubben skal fortsette med disse 

arrangementene må vi være klare og tydelige på dette, slik at dette blir et av klubbens planer for de 

neste årene.  

I tillegg til å skape gode og trygge ramme rundt våre arrangementer så må klubben påbegynne 

arbeid med å finne flere kandidater som kan ta del i våre ritt. Dette gjelder ikke bare som vakt eller 

tilsvarende, men i rittledelsen. Vi har de siste årene hatt for lite mennesker å variere på, noe som 
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merkes når rittene for 2020 skal planlegges. Man kan ikke forvente at styre, og enkeltpersoner alltid 

stiller opp ved disse arrangementene. Dersom noen av klubbens medlemmer ønsker å ta del i 

dette, så må dere ta kontakt med styret. Dersom denne delen av arrangementet ikke fornyes vil det 

heller ikke bli gjennomført arrangementer i fremtiden, som igjen medfører til reduserte inntekter. 

Dette må prioriteres.  

Alle våre ritt har vist seg å være populære, selv om deltakerantallet ikke alltid kan synligjøre dette. 

Det å finne datoer til Hurdalsjøen rundt har de siste årene vist seg å være en utfordring, da det er et 

svært tett rittprogram i vår region i mai og juni. Vi vurdere å finne en fast dato for dette etter ferien 

for å dra landeveissesongen litt lenger, samtidig som vi finner vår faste helg. 
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3 Rapport fra gruppene 
 

3.1 Rapport fra terrenggruppa 2019 

 

2019 ble nok et godt år for terrenggruppa i ESK. I februar 2019 kom Anne-Berit Sandaune inn som 
vara terreng.  

Selv om terrengritt har dalt litt i interesse, er det fortsatt godt med ryttere fra Eidsvoll som stiller til 
start i forskjellige ritt. For mange er Birken fortsatt det store treningsmålet – og i år var det også 
svært mange ryttere fra Eidsvoll som stilte til start på Birken.  Gledelig var det også med svært 
mange gule og svarte til start på Grenserittet. Valdresrittet i strålende sol, vakker natur og med 
mange fra Eidsvoll var også et ritt mange vil huske som en fin opplevelse i 2019. Høydepunktet i 
2019 må likevel sies å være åpningen av sykkelbanen ved Skistua Eidsvoll Verk. Etter lang tids 
planlegging og arbeid ble omsider banen åpnet 19.september, et tilbud til de aller yngste og som er 
tatt meget godt i mot og som vi ser frem til å følge med på i 2020.  

I tillegg er det greit å oppsummere med at mange nå holder et meget bra nivå på terrengsykkelen i 
klubben. Det sykles grusritt, stiritt og lengre ritt som UltraBirken og det leveres gode resultater av 
mange. Det er dog skuffende at så få stiller på egne ritt som klubbmesterskap og nyvinningen 
MjøsCup.  

På vårparten 2019 ble det flere dugnadstimer i Eidsvoll terrengsykkelpark med vedlikehold og 
forbedringer.  Det ble etablert flere løyper i 2017, med forskjellig vanskelighetsgrad.  Bruken av ETP 
gikk vesentlig ned i 2019, dette kan bl.a leses av på Strava, mye av grunnen i 2019 må sies og 
være det elendige været og en søkkvåt trasè. I 2020 ønsker vi å se på om det går an å anlegge 
løyper som kan trekke de yngre og ikke så erfarne terrengsyklister også. Stor takk til de trofaste 
dugnadssliterne som stiller tross mas fra undertegnede. Håpet er at det er noe mer interesse for 
dugnader i 2020 når vi skal se på muligheter for å utvide/utbedre med tanke på barn og unge. Som 
kjent søkte vi og fikk 150.000kr fra Sparebankstiftelsen i 2018, her har vi fortsatt 50.000 kr igjen 
som skal brukes til utbedring av ETP i 2020. 

I 2019 som de fleste andre år startet fellestreninger i april – først sammen med de forskjellige 
turgruppene, deretter over på grus og i terrenget. Første helgen arrangerte Terrenggruppa felles tur 
til Grebbestad med 15 deltakere, både på LV og terreng, en stor suksess. Sesongstarten i 
Grebbestad var en suksess som kan og bør repeteres i 2020, det samme gjelder 
sesongavslutningen i Trysil i september med ca 20 stk fra både LV og terreng. Sett bortsett fra to 
skader på turen var dette en kjempesuksess også som også terrenggruppa tar æren for :-)   

Målet i 2019 var intervalløkter på tirsdager, samling i terrengsykkelparken på torsdager og langturer 
på søndager. Mange turer gikk til det faste vaffelstedet på Torssætra, men også andre kaffe-og 
vaffelsteder ble utforsket. Det er fortsatt noen som opplever, i alle fall er tilbakemeldingene slik, at 
det er litt for lite helhetlig sykling blant terrengsyklistene med "mange som sykler hver for seg" og på 
forskjellige steder til samme tid. Dette må vi prøve å rette på i 2020. For 2020 er det ønskelig med 
mer samhold, bl.a ved å lage fellles samlinger, både nå på våren til et vårlig sted og på sommeren 
til Trysil Bike Arena. 

Treningsplanen for 2019 ble stort sett fulgt og vil bli temmlig lik for 2020. En treningsplan for 2020 vil 
bli presentert i løpet av februar/mars 2020.  
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I august arrangerte sykkelklubben som vanlig BMC 1814 rittet som også i 2019 var seeding-ritt for 
Birken. Drøye 200 stilte til start, nok et meget vellykket 1814 BMC-ritt ble avviklet i vått vær, mye 
takket være Frode og Britt som holdt kontrollen på arrangementet i kjent stil.  

I september arrangerte vi både klubbmesterskap og Eidsvollmesterskap i ETP.  Dessverre var det 
ikke mange som fant veien til Staviåsen under dette arrangementet. 

Åpningen av sykkelbanen den 19.september ble en suksess med bra besøk, god kake, gode 
tilbakemeldinger og bra mediedekning. 

I 2019 fikk terrenggruppa tildelt 35.000 kr i budsjett. Disse ble brukt slik:  

Kr 15.000 til leie hus i Grebbestad, Sverige, sesongåpning samling 4-7.april 

Kr 15.900 til leie hytte Trysil, sesongavslutning 27-29.september 

Kr 4.336 til drivstoff og mat avslutning Trysil 

Totalt: 35.236,- 

 

Alt i alt kan man oppsummere og si at 2019 ga mye krevende sykkelvær men likefullt mange gode 
sykkelopplevelser for medlemmene av terrenggruppa uavhengig om man sykler grus, sti, er aktiv og 
sykler ritt eller bare trener for moro skyld.  Måtte 2020 bli ennå bedre!  

 

 

 

Eidsvoll Verk, 15.1.20  

Espen Sandvold  

Oppmann terreng 
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 3.2   Rapport fra barne- og ungdomsgruppa 2019 
 

Rapport fra barnegruppa 2019 
 
 
Det var 11 aktive barn gjennom 2019-sesongen. Det er gjennomført 2 fast sykkeltrening i uka på 
landeveiesykkel. Det er også gjennomført flere sykkeltreninger i helgene. 
  
Ferdighetsnivået på gruppen har vært ganske likt, så det har ikke vært behov for å dele opp 
gruppen. 
  
Det har vært god oppfølging fra foreldre som har deltatt på sykkel gjennom hele sesongen. Gruppen 
har også blitt styrket med Benjamin Nyrud som trener. Noe som har ført til at gruppen har blitt 
ytterligere løftet. Denne trener ordningen bør videre føres.  
  
Gruppen har vært med på noen ritt i 2019. 
 
Målsetting for 2020. 
Ny terreng gruppe (alder 6-8 år) med en til to treninger i uka. Pål Ivar Nebbenes vil være trener og 
ansvarlig for dette. Plan for oppstart og rekruttering vil være på plass til styremøte i mars.    
 
Landevei gruppen videreføres med satsing på treninger og ritt.   
 
 
Per Otto Kolsvik 
Oppmann barnegruppa 
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Rapport fra ungdomsgruppa 2019 

Gruppen har i 2019 sesongen bestått av 3 aktive ryttere: Benjamin Nyrud (16 år), Christian Olaus 

Sween (13 år) og Amalie Christensen (16 år).  

På bakgrunn av få disponible utøvere og ulikt nivå har de ulike utøverne blitt trent av sine respektive 

fedre. Vi har allikevel hatt en god kommunikasjon og reist på mange ritt sammen. 

Olaus fikk en ny kjenning med sine hjerteproblem etter det første sykkelrittet i sesongen. Han måtte 

da på flere undersøkelser. De fant til slutt ut at det ikke var noe alvorlig og han fikk lov til å begynne 

å trene og sykle ritt igjen på slutten av sesongen. 

Selv med lite grunntrening syklet Olaus inn til mange sterke resultater. På slutten av sesongen var 

han involvert i en velt og brakk armen. Han startet i august på NTG-U på Kongsvinger og av denne 

grunn har han nå meldt overgang til Glåmdal. 

Benjamin trente godt igjennom sesongen og leverte mange gode resultat. Han gjorde en strålende 

innsats i styrkeprøven Eidsvoll-Oslo, og syklet i mål med samme tid som vinneren. I år satset 

Benjamin på landeveiscupen og har mange sterke resultater å vise til. Han ble sammenlagt nr.2 i 

Oslo landeveiscup, noe som er en meget sterk prestasjon. 

Benjamin har også bidratt som trener i barnegruppa. Han har i 2020 sesongen meldt overgang til 

Lillehammer ck, for å få et større miljø og et lag å sykle Norgescup sammen med. 

Amalie var involvert i en stygg velt i slutten av 2018 sesongen og slet i år en del med å takle 

fellesstart ritt. Det gikk litt opp og ned igjennom sesongen, men hun vant likevel de fleste rittene hun 

stilte opp i. Målsettingen for sesongen var å bli bedre på tempo. Amalie gikk ubeseiret igjennom 

sesongen på tempo og ble norsk ungdomsmester på distansen. 

Både Benjamin, Amalie og Olaus er meget positive idrettsutøvere med gode holdninger, stor 

treningsiver og som har bidratt til å skape et godt miljø. 

De har stilt opp i ritt både i Norge og i utlandet og har representert klubben på en svært god måte.   

 

Ungdomsbirken 

I ungdomsbirken stilte Eidsvoll med følgende ryttere: Johanne Nordheim, Frida Fodstad, Sondre 

Nordheim, Henrik Jakobsen, Magnus Smedsrud. 

Meget god innsats av hele gjengen, men vil allikevel fremheve noen utøvere. 

Johanne Nordheim: 2. plass i K-16 

Frida Fodstad: 5. plass i K-16 

Henrik Jakobsen: 6. plass i M-13 

Sondre Nordheim 11. plass i M-14 
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Noen av rittene som er blitt syklet: 

Oslo landeveidcup  Asker petit 

Tour de himmelfart, Danmark Glåmdalen petit prix 

Stavanger 3 etappers Ungdomsbirken 

Fana 3 dagers Ronde van Vestkant 

U6 (Sverige, 6 ritt) Randers bike week 

Sport 1 Mila UM i Bodø 

 

 

 

Budsjett og forbruk 2019 

 
 

 

Svein Christensen 

-Oppmann ungdomsgruppa- 

 

 

 

Grupper: Barn og ungdom
Budsjett 52 400kr                 

Januar 1 699kr                   -kr                     -kr                                  

Februar -kr                       -kr                     -kr                                  

Mars -kr                       -kr                     -kr                                  

April -kr                       -kr                     -kr                                  

Mai -kr                       -kr                     -kr                                  

Juni 12 901kr                 -kr                     -kr                                  

Juli -kr                       -kr                     -kr                                  

August 3 189kr                   -kr                     -kr                                  

September 2 345kr                   -kr                     -kr                                  

Oktober 900kr                      -kr                     -kr                                  

November 9 258kr                   -kr                     -kr                                  

Desember -kr                       -kr                     -kr                                  

Div egenandel for ryttere

Annet egenandel -kr                       Totalsum i budsjett Restsum

Rest sum: 22 108kr                 -kr                     -kr                                  52 400,00kr                 22 108kr       
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3.3   Rapport fra landevegsgruppa 2019 
 

Landevegsgruppa er fremdeles den delen i Eidsvoll Sykkelklubb som har flest aktive ryttere, både 

på trening og på ulike ritt gjennom sesongen. Som avslutting på en lang sesong stiller mange på 

startstreken i Styrkeprøven da fra Eidsvoll, Lillehammer og Trondheim.  

Fra årets sesong har det vært 4 grupper som har hatt regelmessige treninger med deltagelse i ulike 

ritt. 2 grupper med Lillehammer- Oslo som avslutting og 2 grupper med Trondheim-Oslo som 

avslutting.  

Årets Grupper til start i Styrkeprøven har bestått av 5 timern & 6 timern (Lillehammer) og 16 timern 

& 19 timern fra Trondheim. Det har også vært enkeltpersoner som har startet fra de ulike etappene.  

Det har også vært arrangert flere turer i år med god deltagelse. Mallorca, Italia og Vaneren rundt. 

Av tradisjonelle ritt som har god deltagelse fra Eidsvoll SK kan det nevnes Kongsvinger Rundt, 

Randsfjorden Rundt og Mjøsa Rundt.  

Dessverre så har vi år også opplevd en alvorlig ulykke tidlig i sesongen hvor 2 av våre ryttere 

havnet på sykehuset etter en kraftig velt i Gullverket, heldigvis kom begge fra det uten større skader 

og kom seg på syklene etter hvert  

Landevegsgruppa er en aktiv gruppe og med samarbeidet vi har med andre klubber klarer vi å 

gjennomføre gode treninger og gode ritt selv om ikke alltid tidsmålene vi setter nås. Vi får mye skryt 

utad for å være en inkluderende klubb og har hatt en god vekst med nye medlemmer nettopp av 

den grunn. 

Oppmann i landevegsgruppa har hatt følgende midler til fordeling fra klubben. Kr 65 000,- Oppmann 

er godt fornøyd med at alle grupper & turer har fått en rettferdig fordeling av midlene. 
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Oppstilling og fordeling som følger  

Info  sum   utgifter /info sum  

Budsjett landeveg 
2019 kr 65 000  Italia/Geir B kr 3 000 

Egenandel Trondheim kr 8 000  Vaneren/ Lars T K kr 3 000 

Egenandel 
Lillehammer kr 3 550  Lillehammer Buss kr 11 200 

     Trondheim Transport kr 35 000 

     

MR trening/mat 
letohallen kr 4 423 

     drikke og mat Trondheim kr 2 500 

     

drikke og mat 
Lillehammer kr 2 500 

     RR & MR , drikke og mat  kr 2 500 

     Mjøsa rundt 9/06 /div kr 2 500 

     drikkeflasker  kr 1 000 

     Odny, mjøsa rundt  kr 1 000 

     Møte Gardermoen/leto kr 5 000 

     DSSP Drikke og banan kr 1 500 

     Avslutning +Tufte kr 1500 

 kr 76 550    kr 76 623 

 

Avslutter med å rette en stor takk til alle som har bidratt til at vi sammen kan fullføre målene våre. 

Ingen nevnt er ingen glemt. Takk rettes til deltagende syklister, følgepersonell og ellers alle som på 

en eller annen måte har bidratt  

 

Tom Alfred Lindstad  

Oppmann Landevegsgruppa  
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3.4    Rapport fra junior / seniorgruppa 2019 
 

Det var dessverre lite aktivitet i gruppa i 2019 med bare to medlemmer, Tone-Mette Tømte og Thea 
Kristine Matter. Det var likevel gledelig å se at Tone-Mette leverte gode prestasjoner i juniorklassen. 
Fra å ha syklet lite tidligere er det tøft å stille til start i NM hvor hun fikk 10.plass på fellesstarten og 
13.plass på temporittet. Gode plasseringer gjennom sesongen gjorde også at hun ble tatt ut til å 
representere Region Øst i Morgendagens Helter-rittet. Det er synd at Tone-Mette nå forlater 
klubben, men vi ønsker henne lykke til med videre satsing i Ringerike! 
 
Det var opprettet dialog og ble gjort et forsøk på å få flere dameryttere til klubben for å få flere aktive 
ryttere og et større miljø i gruppa. Dette viste seg derimot å være vanskelig å få til da interessen 
dessverre var liten. 
 
Vil til slutt takke for sesongen, og ønske Amalie Christensen velkommen opp i gruppa ☺ 
 
 
Pia Matter 
Oppmann junior-/seniorgruppa 
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4.Regnskap 

 

 Kontonr Tekst Hittil i år Hittil i fjor 

3011 Dugnadsinntekter, Avgiftspliktig 12 000,00 21 000,00 
3020 Sponsorinntekter, avg.pl. 212 000,00 193 800,00 
3021 ESK kundeavtale Avg. pl 0,00 3 000,00 
3110 Salg av sykkeltøy 65 626,00 24 188,27 
3111 Dugnadsinntekter 23 008,00 23 008,00 
3112 Kiosksalg 10 661,71 13 628,68 
3120 ESK kundeavtale 31 250,00 0,00 
3125 Startkontingent, egenandel treningssaml 167 549,40 194 046,59 

Sum salgsinntekter 522 095,11 472 671,54 
3400 Offentlig tilskudd 18 187,00 27 306,00 
3401 Grasrotandel Norsk Tipping 32 514,94 32 259,65 
3441 Andre tilskudd 139 813,00 61 367,00 
3615 Leieinntekter sykler 0,00 500,00 
3920 Medlemskontingent 91 800,00 114 229,60 
3960 Annen driftsrelatert inntekt, jubileumsfes 0,00 14 891,67 

Sum andre salgsinntekter 282 314,94 250 553,92 

SUM DRIFTSINNTEKTER 

DRIFTSKOSTNADER 

804 410,05 723 225,46 

4010 Startkontingent/påmelding ritt 21 153,47 20 480,42 
4011 Lisenser / andre avgifter 8 443,75 1 497,54 
4200 Trenerkostnader 6 075,00 750,00 
4210 Treningssamlinger 76 602,16 27 858,80 
4212 Jubileumsfest 0,00 52 940,00 
4300 Innkjøp av sykkelklær 193 046,70 63 581,49 
4301 Innkjøp til kiosk 10 393,70 1 737,20 
4320 Premier sykkelritt 18 874,86 21 650,90 
4321 Dommerkostnader sykkelritt 445,00 7 200,00 
4323 Beredskapskostnader 20 990,00 -18 665,00 
4324 Sikkerhet sykkelritt 2 326,00 500,00 

Sum varekostnader 358 350,64 179 531,35 

DEKNINGSBIDRAG 446 059,41 543 694,11 
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       Sum kontorkostnader 48 593,64 65 614,36 

7000 Bilkostnader, reparasjon 38 390,41 12 441,59 

7001 Motorsykler, drifstoff sykkelritt 0,00 8 329,22 

7040 Forsikring og avg. transportmiddel 1 14 375,67 32 071,33 

Sum bilkostnader 52 766,08 52 842,14 

7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 12 970,99 59 455,13 

Sum reise, diett, bilgodtgj 12 970,99 59 455,13 

7320 Reklameannonser 25 211,62 3 460,21 

Sum salgs- og reklamekostnader 25 211,62 3 460,21 

7400 Kontingent, fradragsberettiget 0,00 500,00 

7420 Gaver, fradragsberettiget 15 427,76 23 238,63 

7430 Gaver, ikke fradragsberettiget 0,00 0,00 

Gaver og kontingenter 15 427,76 23 738,63 

7770 Bank og kortgebyrer 5 307,88 7 545,93 

7771 Øreavrunding -0,08 0,24 

7780 Gebyrer Izettle/Vipps/Mchas 1 883,47 0,00 

7790 Annen kostnad m/fradrag 31 500,60 12 114,94 

Sum andre kostnader 38 691,87 19 661,11 

7805 Tap ved avgang anleggsmidler, avg.fritt s 20 500,00 0,00 

Sum tap/gevinst o.l. 20 500,00 0,00 

Sum andre driftskostnader 494 139,63 432 327,61 

SUM DRIFTSKOSTNADER 

DRIFTSRESULTAT 

852 490,27 611 858,96 

-48 080,22 111 366,50 

FINANSINNT. OG -KOSTN. 

8050 Renteinntekt bankinnskudd 1 312,00 946,00 
8070 Aksjeutbytte 0,00 0,00 

Sum finansinntekter 1 312,00 946,00 

6300 Leie klubbkontor 63 532,00 59 832,00 
Sum kostnader lokaler 63 532,00 59 832,00 

6440 Leie transportmidler 30 462,34 0,00 
6441 Leasing CV84101 SKODA SUP 47 517,99 46 732,64 

Sum leie maskiner og utstyr 77 980,33 46 732,64 
6500 Arenakostnader 105 414,84 68 343,14 
6540 Kostnadsført inventar 0,00 4 595,00 

Sum kostnadsførte anskaffelser 105 414,84 72 938,14 
6705 Regnskapshonorar 33 050,50 28 053,25 

Sum eksterne honorarer 33 050,50 28 053,25 
6810 Data/EDB kostander 41 436,65 54 275,47 
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l 5 240,00 4 429,48 
6890 Annen kontorkostnad 1 916,99 6 909,41 
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8150 Annen rentekostnad 72,93 0,00 
8155 Purre-/rentekostnad leverandørgjeld 160,01 0,00 

Sum finanskostnader 232,94 0,00 

  

      SUM NTO. FINANSPOSTER 

 

                 ORD. RESULTAT FØR SKATT 

1 079,06 946,00 

-47 001,16 112 312,50 

EKSTRAORDINÆRE POSTER 

ÅRSRESULTAT 

 

       Overskudd + / Underskudd  -47 001,16 112 312,50 

 

8960 Overføringer annen egenkapital    0,00 112 312,50  

Sum overføringer    0,00 112 312,50 

 
 

 

Kontonr Tekst  Inngående balanse Denne periode Hittil i år 

EIENDELER 

ANLEGGSMIDLER 

1230 Personbil/Stasjonsvogn 
Sum varige driftsmidler 

SUM ANLEGGSMIDLER 

OMLØPSMIDLER 

1500 Kundefordringer 
1743 Forskuddsbetalt forsikring  

Sum fordringer 

1900 Kasse, kontanter 
1920 Hvodedkonto 1637 45 46027 DNB 
1930 Hovedkonto 9001 25 68451 SB1 
1931 Barn/undom 9001 25 68478 SB1 
1932 Junior/senior 9001 25 68486 SB1 

 50 000,00 
50 000,00 

50 000,00 

10 000,00 
5 472,67 

15 472,67 

11 917,00 
14,00 

286 975,24 
41 860,36 
80 079,00 

-50 000,00 
-50 000,00 

-50 000,00 

21 250,00 
-1 282,17 
19 967,83 

366,00 
0,00 

87 837,48 
-23 626,43 
-60 049,00 

0,00 
0,00 

0,00 

31 250,00 
4 190,50 

35 440,50 

12 283,00 
14,00 

374 812,72 
18 233,93 
20 030,00 
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1933 Trygve Martinsens minnefond 9001 25 68494 SB1 
1934 Sparekonto 9001 25 68516 SB1 

Sum Bankinnskudd og kontanter 

SUM OMLØPSMIDLER 

SUM EIENDELER 

EGENKAPITAL OG GJELD 

EGENKAPITAL 

2050 Annen egenkapital 
Overført resultat 
Sum opptjent egenkapital 

SUM EGENKAPITAL 

GJELD 

2400 Leverandørgjeld 
2700 Utgående MVA høy sats 
2710 Inngående MVA høy sats 
2740 Oppgjørskonto merverdigavgift 
2960 Annen påløpt kostnad 

Sum kortsiktig gjeld 

15 050,39 
13 968,52 

449 864,51 

465 337,18 

515 337,18 

490 568,77 
0,00 

490 568,77 

490 568,77 

20 000,00 
0,00 
0,00 

34 496,00 
0,00 

54 496,00 

-9 986,00 
5 035,74 -

422,21 

19 545,62 

-30 454,38 

0,00 
-47 001,16 
-47 001,16 

-47 001,16 

-2 500,00 
56 000,00 

-15 556,19 
-34 496,00 

2 100,00 
5 547,81 

5 064,39 
19 004,26 

449 442,30 

484 882,80 

484 882,80 

490 568,77 
-47 001,16 
443 567,61 

443 567,61 

17 500,00 
56 000,00 

-15 556,19 
0,00 

2 100,00 
60 043,81 

 

 

Utarbeidet av: Side: 1 

  

Tid:: 15.43 
Balanse - IB/bevegelse/UB 

112  Eidsvoll Sykkelklubb Dato: 17.01.2020 
Periode: 1 - 12/2019     NOK 

Kontonr Tekst Inngående balanse Denne periode Hittil i år 

 SUM GJELD 54 496,00 5 547,81 60 043,81 

 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 545 064,77 -41 453,35 503 611,42 
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Eidsvoll Sykkelklubb  

Regnskap pr 31.12.19  

Regnskapsførers kommentar  

  

Vedlagt finner dere resultat og balanserapport pr 31.12.19.  

Resultatet viser et underskudd for 2019 på kr 47.001. I 2018 var det et overskudd 

på kr 112.312. Endringen skyldes høyere driftskostnader for 2019.  

Omsetningen i 2019 er kr 804.410, og for 2018 kr 723.225.   

Driftskostnadene i 2019 er kr 852.490, og for 2018 kr 611.859.   

Kostnadene for treningssamling, innkjøp av sykkelklær og arenakostnader er til 

sammen kr. 215.280 høyere i 2019 enn for 2018.   

Åpne poster kunder og leverandører pr 31.12.19 ligger vedlagt.  Åpen 

post leverandør forfaller til betaling i 2020.   

  

  

Med vennlig hilsen  

Maiken Fleischer  

Regnskapskonsulent  

  

  
DINE ØKONOMER AS  
Foretaksregisteret: 917 973 407  MVA  
C.J. Hansens vei 13, no-2001 Kjeller  

+47 63 81 99 37  | post@dineokonomer.no| www.dineokonomer.no    
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Revisjon av regnskap for Eidsvoll Sykkelklubb 2019  

  

Jeg har gjennomgått regnskapet til Eidsvoll Sykkelklubb for 2019. Regnskapet viser et underskudd 

på kr 47 001.  

Jeg har kontrollert regnskapet mot utvalgte bilag. Regnskapet er nøyaktig bokført og avstemt og er 

oppstilt etter gjeldende regler. Jeg mener regnskapet viser et riktig bilde av ESK’s økonomi.  

Jeg kan anbefale årsmøtet å godkjenne regnskapet for 2019.  

  

  

Dal, 19. februar 2020  

May Irene Bye  
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5. Forslag til budsjett 2020 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Beskrivelse Inntekt

1 Sponsorinntekter 214 000,00kr     

2 Tilskudd fra kommune og NIF 100 000,00kr     

3 Grasrotandel 30 000,00kr        

4 Salg tøy 61 200,00kr        

5 Medlemskontingent 99 000,00kr        

6 Overskudd egne arrangementer 115 000,00kr     

7 DNB Sparebankstiftelsen 50 000,00kr        

669 200,00kr     

Kostnad

8 Leie av lokaler 68 000,00kr        

9 Adm kostnader 90 000,00kr        

10 Senior/junior 30 000,00kr        

11 Barn/Ungdom 56 000,00kr        

12 Landevei 85 000,00kr        

13 Terreng 40 000,00kr        

14 Handicap 2 500,00kr          

15 Bil 84 400,00kr        

16 Innkjøp tøy 60 000,00kr        

17 Andre kostnader 113 000,00kr    

Sum 628 900,00kr      

Overskudd 40 300,00kr        
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Notater 

 


