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1.  Agenda for årsmøte 17. februar 2021 
• Valg av møteleder og referent 

• Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 

• Årsberetninger 

• Regnskap 

• Budsjett 

• Innkommende saker 

• Valg 

 

Stemmeberettiget er alle medlemmer over 15år 
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2. Årsrapport fra styret 
Årsrapport fra styret i Eidsvoll Sykkelklubb 2020. Det er i løpet av året blitt gjennomført 11 

styremøter i klubben, bare 2 av disse har vært gjennomført på klubbens lokaler øvrige på TEAMS. I 

tillegg har det vært avholdt div. Gruppemøter. 2020 kan i korte trekk oppsummeres som et unntaks 

år for Eidsvoll Sykkelklubb, i mars så ble alt nedstengt fra myndighetene og dette vedvarte med 

diverse justeringer igjennom hele året. For våre landeveissyklister så ble dette ekstra merkbart da 

denne grenen ble hardt skadelidende igjennom hele sesongen, terreng ble ikke så hardt rammet da 

det her åpnet seg etter hvert muligheter for å gjennomføre treninger med diverse tiltak. For styret så 

har dette vært krevende å behandle, og det krevde mye ekstra arbeid for å holde seg ajuor i forhold 

til myndighetskrav og ikke minst klubbens renommé i befolkningen og hos våre sponsorer og 

samarbeidspartnere. Men vi tror vi har lykkes i å balansere på den riktige siden ved å fortløpende 

informere i sosiale kanaler og media om hva vi gjør, og hvilke tiltak vi har for våre treninger slik at vi 

hele tiden skulle være litt i forkant av det “bygdepolitet” måtte mene. Dette arbeidet har vært 

krevende og har bydd på utfordringer for oss da det som gjaldt forrige uke, plutselig ikke gjelder 

denne uken. Men vi må berømme våre medlemmer for måten dere har stilt opp på og fortløpende 

justert treningene i takt med nye retningslinjer. 

Dessverre så ble det minimalt med fellesaktiviteter og ritt dette året, dette er vi selvfølgelig veldig lei 

oss for og vi håper og tror at 2021 kan bli et bedre år. Men vi tror nok at vi fortsatt kommer til å 

merke koronasituasjonen en god stund til, i alle fall til over sommeren før forhåpentligvis situasjonen 

normaliserer seg igjen. Dette bærer også budsjettet for 2021 preg av også, vi har forsøkt oss på et 

nøkternt budsjett hvor vi har nedskalert litt inntekter og utgifter for driften av klubben siden vi er 

usikre på hva året bringer. Men vi har gjort det på en slik måte at gruppene ikke skal merke 

nevneverdig til dette. Vi har brukt store deler av 2020 til å se på alle klubbens utgifter og tenkt nye 

løsninger, dette har vi gjort siden 2020 bød på mindre behov for planlegging av ritt og treninger som 

igjen åpnet opp for at vi kunne bruke denne tiden til å saumfare alle våre utgifter for drift og sett på 

alternative løsninger. Blant annet så har styret anskaffet gratis office 365 til alle styrets medlemmer 

og til de forskjellige ritt organisasjonene, noe som betyr at vi nå har en digital samhandlingsplattform 

i klubben. Dette betyr igjen at fremtidige styremedlemmer kan arve all historikk og et “årshjul” for 

driften av klubben, som vil lette arbeidet for fremtidige frivillige. Vi anskaffet også pålagt forsikring 

for styre hos Gjensidige, og samlet øvrige forsikringer der også. En positiv bieffekt av dette er at vi 

også fikk med en kollektiv ulykkesforsikring og dugnadsforsikring til alle våre medlemmer samtidig. 

Vi har også lansert ny nettside før jul, denne vil også lette arbeidet med internkommunikasjonen mot 

medlemmene våre og gjøre nettsiden til en naturlig informasjons kanal ut da denne har en innbygget 

synkronisering mot facebook-gruppene våre. Slik at informasjon trengs bare skrives en gang og 

dermed automatisk blir distribuert i alle kanaler. Vi har også fått laget en instagram konto, anbefaler 

alle å følge klubben og legge ut bilder fra sykkelturer her også. 

Siden det var litt oppmykning av koronatiltak utover høsten, så bestemte vi i styret oss for å satse 

hardt på barn og ungdom og lanserte derfor terrengsykling for barn og ungdom. Vi hadde et håp om 

kanskje 10-15stk på første trening, men det kom over 30stk. Og dette antallet holdt seg igjennom 

hele høsten, og genererte mange nye medlemmer til klubben. Denne satsningen ble meget vellykket, 

og vi ønsker å videreføre dette utover 2021, med også oppdatert tilbud på landevei for barn som 

dessverre fikk en skikkelig knekk mot sommeren 2020. 

 



 
 

 

2.1 Styresammensetning 
Styret 2021  

Leder Thomas Hauglund 

Nestleder/sportslig leder Tom Alfred Lindstad 

Sekretær Monica Bernhoft (gikk av våren 2020), Paal 
Bednar fra våren 2020 

Kasserer Geir Johannesen 

Styremedlem – oppmann Barn og Ungdom 
 
Vararepresentant 

Per Otto Kolsvik (gikk av høsten 2020), Andrè 
Skavhaug fra høsten 2020. 
Paal Bednar (fungerte som sekretær fra våren) 

Styremedlem- Oppmann Junior og senior Svein Bjarne Christensen 

Styremedlem – Oppmann Funksjonshemmed Ingen 
Styremedlem – Oppmann Landevei 
Vararepresentant 

Stein Rikard Breivig 
Andrè Skavhaug (fungerte som oppmann barn 
og undgom fra høsten) 

Styremedlem – Oppmann Terreng 
Vararepresenstant 

Espen Sandvold 
Anne Berit Sandaune 

  

Arrangementskomite 2021  
Eidsvollrittet Avlyst pga korona 

Hurdalssjøen rundt Avlyst pga korona 

Steinsgårdstempoen Avlyst pga korona 

Eidsvoll-Oslo Avlyst pga korona 
BMC 1814 Andre Skavhaug 

 Britt Tømte Lund 

 Frode Pettersen 
  

Kontrollkomite Lars Birger Salvesen  

 Ken Myrland Pettersen 
  

Valgkomite Bjørn Erik Nyrud 

 Nina Kristengård 

 Oscar Tassinari 

 Anne Berit Sandaune 

 

2.2 Sponsorer og samarbeidspartnere 
Sponsorer 2020 

Industriporter K.Bull 

O.M Almeli Best Western Letohallen hotell 

Ecit BMC 

Blomsterverdenen Trimtex 
The Duke Sport Utleiesenteret 

Trento Jump fitness 

Bikefit studio Intersport 

 

 



 
 

2.3 Medlemmer 
Medlemmer, klubben hadde pr 31.12.2020 335 betalende medlemmer 

 

2.4 Sportslige aktiviteter og resultater 
Gruppeoppmennenes rapporter beskriver den sportslige aktiviteten og resultatene. 

 

 

2.5 Arrangementer 
Eidsvollrittet 

Avlyst grunnet korona 

 

Hurdalssjøen rundt 

Forsøkt gjennomført, men koronarestriksjoner og lavt deltagerantall gjorde at dette ikke var 

økonomisk forsvarlig å gjennomføre 

 

BMC-1814 rittet 

Ble avholdt på tross av koronarestriksjoner og ble en suksess med fint vær og blide deltagere, selv 

om vi gjerne skulle ha hatt høyere deltagerantall og kiosksalg. På tross av dette så fikk vi 103 

påmeldte, 87 til start, 1 DSQ, 3 DNF og 83 fullførte. Rittet genererte et overskudd på ca 48000kr 

 

Eidsvoll – Oslo 

Avlyst grunnet korona 

 

Steinsgårdstempo`n 

Avlyst grunnet korona 

 

Klubbritt 

I år tok vi ikke sjansen på klubbritt grunnet koronasituasjonen 

 

 

2.6 Dugnader 
Bortsett ifra dugnad i ETP så har det ikke blitt gjennomført dugnader i 2020 grunnet 

koronasituasjonen 

 



 
 

 

2.7 Drakter 
Det ble 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. I 2021 så skal disse avtalene reforhandles. 

 

2.8 Klubblokaler 
Klubben leier kontor i kjelleren på Best Western Letohallen Hotel. Styret foreslår at behovet for disse 

lokalene evalueres, da de i 2020 har blitt lite brukt og det finnes alternative lagringslokaler til en 

lavere kostand.   

 

2.9 Informasjonskanaler 
Klubben har i 2020 byttet ut nettsideleverandør, og har nå en mer moderne plattform til informasjon 

til medlemmer. Den nye siden er knyttet mot facebook og instagram også, slik at informasjon går 

mer smidig enn tidligere og er dermed lettere å holde oppdatert. Bytte av plattform gjorde også at 

klubben sparer kostnader i 2021 

 

2.10 Bil 
Skoda Oktavia 

Klubben fikk ny klubbil i februar 2020, og ble i 2020 naturlig nok pga koronasituasjoen lite benyttet. 

Men bilen er til disposisjon til de gruppene som trenger den. 

Sykkelhenger 

Hengeren er til disposisjon for alle gruppene i klubben 

 

2.11 Sponsorer 
Dagens draktsponsorer er inne i siste avtaleår og prosessen med å reforhandle disse kontraktene 

starter iløpet av året. 

I 2020 så har vi inngått samarbeidsavtaler med Intersport, som kommer medlemmene til gode, se 

nettsider for mer info. Vi har også fått avtaler med Jump Fitness og Trento, som gir våre medlemmer 

bedre betingelser på treningsabonnement. 

 

2.12 Eidsvoll Terrengsykkel Park 
Aktivitetene i ETP har vært forholdsvis bra, men er for mange litt for teknisk. Parken og Pumptracken 

krever vedlikehold, og det må påregnes med dugnadsarbeid på dette i årene fremover. Det var en del 

midler til gode fra Sparebankstiftelsen, disse fikk vi lov av stiftelsen til å omdisponere til å fremme ny 

barn og ungdomssatsning. 

 



 
 

 

2.13 Fremtiden 
Vi ser lyst på fremtiden, koronatiden har vært hard, men på tross av redusert tilbud i 2020 så har 

klubben kommet godt ut av situasjonen. Medlemsmassen har vokst til over 300 og vi gikk med 

overskudd økonomisk. Dette gir oss håp for fremtiden, og noe vi ønsker å bygge videre på. Så håper 

og tror vi at 2021 skal bli et mer “normalt år”, selv om det har startet litt trått. 

Styret foreslår på dette årsmøte en fremtidsvisjon for klubben som skal støtte oppunder vedtektene 

våre og fortelle mer om hva vi ønsker for fremtiden, på kort og lang sikt. Vi fikk høsten 2020 mange 

nye medlemmer av barn og ungdomsgruppen på terreng, og vi ønsker å få smitteeffekt av dette over 

på landevei også. På tross av at vi ser lyst på fremtiden, så har vi lagt opp til et nøkternt budsjett for 

2021 og dette skyldes i første omgang at vi er veldig usikre på når vi er tilbake til “normalen” rundt 

hva som gjelder sykling og ritt. Dette går først og fremst på inntektssiden, som gjør at vi har valgt å 

være på den sikre siden og ikke regnet inn full fortjeneste i 2021 på de rittene vi arrangerer eller er 

delarrangør av. Men dette skal ikke gå på bekostning av satsningen i de enkelte gruppene. 

I 2021 så ønsker vi å fornye 1814 rittet, med å sette opp en egen ultra klasse. Dette er en spennende 

satsning som vi håper kan være med på å skape ny blest rundt dette arrangementet. For å få til en 

slik satsning så er vi avhengig av god dugnadsinnsats fra våre medlemmer, og at flere har lyst til å 

være med å bidra i arrangementskomite m.m. Dette er med på å skape fremtidige inntekter til 

klubben, som igjen sikrer fremtidig satsning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3. Rapport fra gruppene 
 

3.1 Årsberetning Barn & ungdom   
Januar-August:   

Barn og ungdomsgruppen startet med treninger innendørs, og det var 6-8 i alderen 10-13 år. Fra 

medio mars til juni var det ingen organisert aktivitet. Frafallet blant deltagerne var dessverre 

vesentlig og gruppen kom aldri ordentlig i gang igjen når det var tillatt med treninger.  

Både trener og oppmann fratråtte i perioden.   

  

August-desember:   

Styret tok initiativ og inviterte Tour og Norway for Kids på besøk i august til Skistadion i Ormlia. Det 

ble gjennomført et flott arrangement for ca. 90 barn som kjørte fra 1 til 3 runder med startnummer i 

asfaltløypa på skistadion. Tilbakemeldingene fra både barn og voksne var at dette synes de var gøy, 

og det ble starten på vår satsing på terrengsykling for barn & ungdom denne høsten, med base på 

skistadion  

I september og oktober og gjennomførte vi 6 treninger for barn & ungdom i aldersgruppen 06-14 år 

på terrengsykkel. En trening ble avlyst pga snøfall, og sesongen ble avsluttet med trening for barna, 

møte for foreldre og en premie/pølsefest på skistadion i slutten av oktober.  

Treningene ble ledet av innleid trener og på dugnad med initiativ fra styret.  

  

Fokusområde i 2021:   

I Eidsvoll sykkelklubb skal vi satse på mangfoldet og bredden slik at det skal favne flest mulig. Vår 

egenvurdering av satsningene vi har gjort i 2020 mener vi at vi traff godt på dette. Ikke bare ble 

terrengtreningen rettet mot barn & ungdom godt mottatt, men også «sykling for alle». Dette tilbudet 

vil vi også fortsette med i 2021, noe som gir også foreldrene muligheten til å delta på sykling.  

Opplegget i 2021 for Barn & Ungdom:  

Vi skal ha et tilbud til alle uansett ferdighetsnivå  

Vi skal ha stort fokus på «Trygg på sykkel»  

Sikkerheten kommer alltid først.  

 

Det er trening, ikke lek (men treningen vil være lekbasert, og skal fremme mestringsfølelse for å sikre 

motivasjon).  

 



 
 

 

Terreng for barn & ungdom vil ha 2 faste dager i uken med trening, hvor de minst vil ha utgangspunkt 

i terrengparken og de største vil være i området Bergmoen/Sessvollmoen.  

Det vil også igangsettes trening på landeveissykkel for ungdom.  

 

 

Eidsvoll Sykkelklubb planlegger sammen med Trento & Amfi en dag med sykkellek & konkurranse 

rundt oppstart av sesongen for de aller minste.  

Treningstider og annen relevant info vil bli publisert på eidsvollsk.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.2 Rapport fra junior/seniorgruppa  
Tone-Mette Tømte og Benjamin Nyrud valgte før årets sesong å melde overgang til henholdsvis 

Ringerike sykkelklubb og Lillehammer sykkelklubb. Junior/senior gruppen i Eidsvoll har i år bare 

bestått av en rytter, Amalie Christensen (første års junior). 

Sesongen i år ble ganske amputert da de fleste rittene vi hadde planlagt å delta i ble avlyst grunnet 

covid-19. 

Amalie har gjennom sesongen vært på 2 landslags samlinger på Olympiatoppen. Dessverre fikk hun 

ikke deltatt i noen ritt med landslaget da alt av internasjonale ritt + EM og VM ble avlyst. 

Sesongen i år fikk en sen oppstart, men fra midten av juli kom Norgescup rittene og NM på løpende 

bånd. Hun har tatt nivået på en god måte og prestert bedre og bedre utover i sesongen på både 

tempo og fellesstart. 

Hvis jeg skal trekke frem en prestasjon i år må det bli årets siste temporitt (Gautefall 29,8 km). Like 

før start fikk hun brudd i en ledning i det elektriske giret bak. Dette klarte vi ikke å fikse i tide til start 

så vi valgte å låse den på det tyngste giret, slik at hun måtte sykle rittet med bare ett gir. 

Hun syklet allikevel inn til en ganske suveren seier med snittfart på litt over 42 km/t, noe som også 

hadde holdt til en 4. plass i seniorklassen.  

Hun fikk dessverre ikke deltatt i NM fellesstart da hun satt i karantene sammen med hele NTG 

Lillehammer grunnet smitteutbrudd av Covid-19 på skolen. 

Aktiv  

Det har totalt sett vært en lærerik og veldig god sesong for Amalie, der hun også kom på 3. plass 

sammenlagt i Norgescupen (slått av 2 jenter som var 1 år eldre). 

Det har vært moro å se at hun har respondert såpass godt på treningsopplegget og fått betalt for alle 

de treningstimene hun har lagt ned. 

Noen av de beste resultater fra årets sesong 

Aktiv bemanning tempo 2. plass 

NM Tempo 3. plass 

NC 5: Sandnes, tempo 2. plass 
NC 7: Gautefall, tempo 1.plass 

NC 8: Gautefall, fellesstart 1.plass 

NC - Sammenlagt 3. plass 

I starten av januar fikk Amalie tilbud/kontraktsforslag for Lillehammer damer elite, så hun er litt i 

tankeboksen angående dette pr. I dag 

 

Svein Christensen 

-Oppmann- 

 

 

 



 
 

 

3.3 Rapport fra Landevegsgruppa 2020  
 

Vi startet året med mange aktive ryttere og hadde gode oppmøter på de forskjellige gruppenes 

informasjonsmøter.  

De forskjellige gruppene har da vært 

• 19 timer – Trondheim 

• 16 timer – Trondheim 

• 6 timer – Lillehammer 

• 5 timer – Lillehammer 

• 4 1/2 timer - Lillehammer 

Det ble organisert en satsning for en rask gruppe fra Lillehammer som skulle sykle distansen på en tid 

ned mot 4 ½ time i denne gruppen kom det til flere nye ryttere fra distriktene rundt. Kriteriene for å 

kunne være med var da selvfølgelig at de var medlemmer i sykkelklubben og at de syklet i klubbens 

drakt. 

De fleste aktive medlemmene i landeveisgruppa var godt i gang med trening til sesongens ritt og 

målsetninger i starten av året. 

Sesongoppkjøringen fikk dessverre en brå stopp i mars på grunn av Korona og all felles trening ble 

stoppet opp.  

Det var i det lengste håp om at ritt kunne gjennomføres etter hvert, men fler å fler ritt ble avlyst. Det 

vil si at det ikke ble gjennomført noen ritt som gruppene stilte opp i. 

Dessverre så har vi år også opplevd en ulykke da en av våre ryttere ble påkjørt under den første 

fellestreningen, det gikk utrolig nok bra med rytter, ble noen blåmerker og skrubbsår og en ødelagt 

sykkel.  

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. 

Avslutter med å rette en stor takk til alle som har bidratt i de forskjellige gruppene. Takk rettes også 

til deltagende syklister, følgepersonell og ellers alle som på en eller annen måte har bidratt selv om 

det ikke har vært mye i året som har gått.  

 

  

Stein Breivig 

Oppmann Landeveg 

   

 

 



 
 

 

3.4 Rapport fra Terrenggruppen 
 

2020 ble for terrenggruppa ESK et annerledes år som for resten av idretts-Norge. Aktiviteter og 

oppmøte ble redusert i 2020 som følge av den pågående pandemien.  

Ritt 

I 2020 ble de fleste ritt avlyst. Ett hederlig unntak var BMC-rittet på hjemmebane. Her var det mange 

fra ESK som stilte til start og mange gode prestasjoner ble levert, ingen nevnt- ingen glemt. Forøvrig 

må det gis honnør til ritt-komiteen med Britt og Frode i spissen som leverte svært godt også i år. 

Birken ble også avlyst men på Birken-dagen dro en gjeng på 15 ESK’ere til Rena og syklet over på 

«reserve-løsningen» QR-Birken sammen med ca 1000 andre. En flott tur i flott vær, mange fikk en «a-

haopplevelse» ved å sykle traséen på denne måten uten melkesyre opp til øra og fikk faktisk sett 

hvordan det egentlig ser ut fra Rena til Lillehammer :-) Det var ganske fint over der, faktisk :-)  

ETP 

På vårparten 2020 ble det tradisjonen tro flere dugnadstimer i Eidsvoll terrengsykkelpark med 

vedlikehold og forbedringer.  Det ble etablert en ny bru og utbedring av det første partiet i anlegget. 

Bruken av ETP har dessverre gått vesentlig ned i 2019 og 2020 etter to gode startår, dette kan bl.a 

leses av på Strava. I 2021 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 2021 når vi skal se på 

muligheter for å utvide/utbedre med tanke på barn og unge. Vi har søkt og mottatt midler for 2021 

og er i søkeprosess på flere midler som vi venter svar på.  

Treninger 

I 2020 ble det gjennomført treninger etter planen men oppmøtet viste seg å bli ganske tynt, dette 

skyldes trolig covid-19 situasjonen. Treningene ble delt i gruppe 1 og 2, og det var gruppe 2 som ble 

den mest besøkte gruppen.  

En nyvinning i 2020 var konseptet «Sykkel for alle» med trening på onsdager, et konsept som gledelig 

nok viste seg bærekraftig fra dag én. Her har det vært stor interesse og stort oppmøte fra oppstart og 

helt til siste trening. Dette er et konsept som videreføres i 2021.  

Treningsplaner for 2021 vil komme medio mars 2021. 

Oppsummering 

Alt i alt kan man oppsummere og si at 2020 var et krevende og amputert terrengsykkel-år men 

likefullt ble det selvsagt 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 2021 bli langt 

bedre!  

Eidsvoll Verk, 4.2.21 

Espen Sandvold   

Oppmann terreng 



 
 

 

4. Regnskap 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Kontrollutvalgets beretning for 2020 
 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Eidsvoll Sykkelklubb sin beretning. 

Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig 

Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med 

organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig 

fokus på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler 

benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.   

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og 

avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte/ting og 

foreta regnskapsrevisjon. 

Vi har utført følgende handlinger: 

Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har 

funnet det nødvendig å gjennomgå.  Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra idrettslagets 

styre. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2020 og det styrebehandlede årsregnskapet for 

2020.   

Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap, balanse og noter. Kostnader er 

stikkprøvemessig kontrollert for attestasjon og dokumentasjon, og vesentlige inntekter er kontrollert 

mot avtaler og annen dokumentasjon. Kontrollerte kostnader og inntekter gjelder for inneværende 

regnskapsår, og det er avsatt for fakturakrav som ennå ikke er mottatt samt opptjente inntekter som 

ennå ikke er fakturert/mottatt.  

Balansen viser idrettslaget verdier for øvrig, og balanseverdier er kontrollert mot underliggende 

dokumentasjon. Alle balanseverdier er reelle pr 31.12. Vi har vurdert at notene gir de opplysninger 

som er av betydning for å bedømme idrettslagets stilling og resultat.   

Regnskapet viser et overskudd for 2020 på kr 123.000. I 2019 var det et underskudd på kr 47.001. 

Endringen skyldes generelt lavere driftskostnader for 2020.  

Ved årsavslutning 2020 var den frie egenkapitalen kr 570.935,82. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget: 

Kontrollutvalget mener at styret har fulgt opp årsmøtets vedtak at og den generelle forvaltningen av 

idrettslaget er god. I 2020 har Korona-pandemien hatt betydelig konsekvenser for verdenssamfunnet, 

for norsk idrett og naturligvis Eidsvoll Sykkelklubb. For å eksemplifisere dette ble følgende melding lagt 

ut på klubbens hjemmeside: «Regjeringen har lagt ned forbud mot all organisert idrett og lagt store 

restriksjoner på hva man kan gjøre og hva man ikke kan gjøre, det er restriksjoner på hvor mange 

mennesker som kan samles på et sted, og dette gjelder bare så lenge man holder 1-2m avstand. Norges 

cykelforbund har bedt alle klubber oppfordre sine medlemmer til å ikke møtes for å trene, kun trening  

 



 
 

 

alene eller sammen med andre fra samme husstand og at man holder 1m avstand og ikke sykler etter 

hverandre.»  

Det er heldigvis mange som har trent på sykkel, men det har ikke vært rom for de store aktiviteter og 

fellestreninger i 2020. Det er derfor svært gledelig at klubben fikk arrangert 1814-rittet (tidligere BMC-

rittet). 

For en litt «voksen klubb» er det også viktig å trekke fram høsten 2020s suksess; tilbud om 

terrengsykling barn og ungdom.  «Under høstens treninger har det vært +30 barn på hver trening med 

unntak av høstferien som hadde noe lavere oppmøte. Vi måtte også avlyse en av treningene som følge 

av snøfall. Været har vært skiftende og på flere av treningene har vi hatt regnvær, men barna & 

ungdommene har hatt det supert. Tilbakemeldinger har vært utelukkende positive fra både barna og 

de voksne.» 

Basert på det materialet vi har fått oss forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere merknader ut over 

det som fremgår av denne beretningen. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet: 

Kontrollutvalget har ingen merknader til det fremlagte regnskapet. 

Konklusjon 

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2020 godkjennes av 

årsmøtet. 

 

Eidsvoll 5.2.2021 

 

Lars Birger Salvesen       Ken Myrland Pettersen 
  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

5. Forslag til budsjett 2021 
 

Inntekter  Inntekter ex mva  

Sponsorer  kr                           127 500,00  

Tilskudd Momskompensasjon (grunnlag 2020)  kr                              36 000,00  

Tilskudd fra kommune og NIF (tilskudd for Barn og unge)  kr                              30 000,00  

Grasrot andel  kr                              40 000,00  

Salg av sykkeltøy  kr                              20 000,00  

Medlemskontigent  kr                           100 000,00  

Ritt  kr                              90 000,00  

Egeninnsats /dugnad Landevei ut over egne ritt  kr                              30 000,00  

  

  
Sum inntekter  kr                           473 500,00  

  

  
Utgifter  Kostnader ex mva  

Adm/Drift av klubben  kr                           201 246,00  

Skoda Bil  kr                              61 753,00  

Landvei  kr                              65 000,00  

Terreng  kr                              20 000,00  

Junior og Senior Elite  kr                              20 000,00  

Barn og ungdom & Handicap  kr                           100 000,00  

  
Sum kostnader  kr                           467 999,00  

  
Resultat  kr                                5 501,00  

  
 

 

 

 



 
 

 

6. Valg 
Valgkomiteens arbeid med nytt styre i Eidsvoll Sykkelklubb for 2021 

Verv Navn  Periode Kommentar 

Leder Thomas Hauglund  1 år  

Nestleder Tom Alfred Lindstad Ikke på valg 1 år  
Sekretær Paal Bednar Ikke på valg 1 år  

Kasserer Geir Johannesen Ikke på valg 1 år   

Oppmann barn/ungdom Pål Ivar Nebbenes  2 år   

Varaoppmann barn/ungdom Kenneth Briskodden  2 år  
Oppmann junior /senior Svein Bjarne Christensen Ikke på valg 1 år  

Oppmann landevei Stein Rikard Breivig Ikke på valg  1 år  

Oppmann Funksjonshemmed Beate Martinsen  2 år  
Varaoppmann landevei Eirik Rønning 

 
2 år  

Oppmann terreng Espen Sandvold  1 år  

Varaoppmann terreng  Trond Skillebekk  2 år  

Rittansvarlig Andre Skavhaug  2 år   

     

     

Valgkomite Velges av styret    

     

     

     

Kontrollkomite Lars Birger Salvesen  1 år  
 Ken Myrland Pettersen  1 år  

 Britt Lund  1 år  

 

 


	1.  Agenda for årsmøte 17. februar 2021
	2. Årsrapport fra styret
	2.1 Styresammensetning
	2.2 Sponsorer og samarbeidspartnere
	2.3 Medlemmer
	2.4 Sportslige aktiviteter og resultater
	2.5 Arrangementer
	2.6 Dugnader
	2.7 Drakter
	2.8 Klubblokaler
	2.9 Informasjonskanaler
	2.10 Bil
	2.11 Sponsorer
	2.12 Eidsvoll Terrengsykkel Park
	2.13 Fremtiden

	3. Rapport fra gruppene
	3.1 Årsberetning Barn & ungdom
	3.2 Rapport fra junior/seniorgruppa
	3.3 Rapport fra Landevegsgruppa 2020
	3.4 Rapport fra Terrenggruppen

	4. Regnskap
	Kontrollutvalgets beretning for 2020

	5. Forslag til budsjett 2021
	6. Valg

