
Fremtidig eierløsning for Styrkeprøven AS 

Endret forslag fremlagt av Asker, BOC, Follo, Frøy og Rye 

Representerer 85% av syklistene i dagens OCK 



 Overgang fra krets til region: 

 Styrkeprøven eies av klubbene i OCK igjennom kretsen. Vi ønsker å bevare dette eierskapet og ikke 
vanne dette ut gjennom en løsning der rittet knyttes til en ny Region Øst. 

 

 Forslag til løsning: 

 Det etableres et nytt selskap Styrkeprøven AS som overtar ansvaret for produktet Styrkeprøven 

 Selskapets skal videreføre rittet og om mulig utvikle nye konsepter som kan styrke organisasjonen 

 Selskapets skal sikre samarbeidet med de resurspersoner som finnes der i dag samt i fremtiden utvide 
organisasjonen med personer som kan bidra på markeds og sponsorsiden 

 Alle klubber tilsluttet OCK per 01.04.2013 gis tilbud om å investere i selskapet 

 Minimum innskudd settes til kr.20.000,- 

 Total aksjekapital i det nye selskapet settes til kr. 1.800.000,- fordelt på 1800 aksjer pålydende kr. 1000,- 

 Fremtidige overskudd skal fordeles etter en nøkkel som inkluderer tilskudd til fond for utvikling av 
sporten, styrking av Styrkeprøven AS og avkastning til klubbene som har investert i selskapet. 

 Klubbene gis stemmerett ved selskapets generalforsamling i henhold til investert beløp 

 Rittet Styrkeprøven med tilhørende eiendeler overdras fra OCK til Styrkeprøven AS for kr 1,- 

Styrkeprøven AS 



 For å ivareta kapitalen som ligger igjen i OCK etter Styrkeprøven foreslås det at det opprettes en 
ny stiftelse 

 Stiftelsen forslås ledet av tre personer der en utpekes av styret i Styrkeprøven AS, en av 
forbundet og en av Styret i region Øst 

 Kapitalen i stiftelsen forsterkes så fremt egenkapitalen i selskapet er på over 15 prosent av 
selskapets omsetning med 25% av overskuddet fra Styrkeprøven rittet årlig 

 Vedtektene for stiftelsen utarbeides av styret i OCK 

 Midler tildeles prosjekter som har som formål å utvikle sykkelsporten i Oslo-området . Alle klubber 
tilsluttet OCK per 01.04.2013 har alene eller sammen med andre slike klubber anledning til å søke, 
uavhengig av om de har eierinteresser i Styrkeprøven AS eller ikke. 

 Etter tre år åpnes det for at samtlige klubber i region øst kan søke om midler fra fondet. 

Stiftelsen Styrkeprøven: 



 Styrkeprøven AS kan utvikles til en organisasjon som kan profesjonalisere rittaktivitetene i vårt område. 

 Organisasjonen kan håndtere administrative oppgaver som påmelding, regnskap, tidtaking, 
resultatservice osv.  

 Med flere aktiviteter kan staben i Styrkeprøven AS bygges opp. Dette vil sikre viktig kompetanse innen 
håndtering av politiske og regulatoriske myndigheter i fremtiden. 

 Styrkeprøven AS vil fungere som en felles pool av nødvendig rittutstyr. 

 Styrkeprøven AS kan ta på seg større oppgaver eller flere dagers ritt som blir for omfattende for en 
enkelt klubb. 

 En mer profesjonell organisasjon med flere aktiviteter kan lettere oppnå sponsoravtaler med tunge 
aktører i markedet og derved skape økonomiske resultater som kan pløyes tilbake i sporten. 

 Organisasjonen vil kunne få innpass i media og derved styrke både merkevaren Styrkeprøven og 
sykkelsporten generelt. 

 Hel eller delvis finansiering av lag vil gi unge ryttere fra OCK og etter hvert region Øst som ønsker å 
satse en vei videre, samtidig som det effektivt hindrer avskalling fra klubbene. 

 Samarbeide mellom deltagende klubber vil gi mulighet for å knytte dagens ritt sammen til cup-løsninger 
som vil gi større oppmerksomhet 0g flere deltagere. 

 Ritt for ungdom som Oslo Landeveiscup vil kunne utvikles videre. 

Muligheter 



 Det er i øyeblikket rekordstor interesse for sykkel i Norge. Dersom interessen snur kan 
fort antallet påmeldte til Styrkeprøven synke tilsvarende. 

 Lavere deltagerantall kan føre til at arrangementet ikke lenger er økonomisk 
bærekraftig. 

 For stort krav til avkastning kan føre til en svekkelse av selskapets fremtidige 
handlekraft 

 Ny veiutbygging mellom storbyene kan føre et forbud mot sykling grunnet mangel på 
en egnet trasè. 

 Ulykker og sabotasje kan føre til fallende oppslutning og et forbud mot 
gjennomføringen av Styrkeprøven.  

 For mange eiere i selskapet kan lett føre til handlingslammelse og problemer med å 
fatte viktige beslutninger. 

 Endringer i organisasjonen kan føre til bortfall av viktig kompetanse. 

 

 

 

 

Utfordringer: 



 

 Det er svært viktig å ta vare på verdiene som ligger i Styrkeprøven AS og å utvikle dem 
videre 

 Trusselbildet tilsier at tilførsel av nye oppgaver fra eierklubbene vil være avgjørende for 
organisasjonens fremtid 

 Fokus på barn og ungdom som ikke gir stor økonomisk avkastning må spille en vesentlig 
rolle i fremtiden 

 Et tilbud til eliteryttere fra medlemsklubbene i tidligere OCK vil skape interesse og 
muligheter 

 Dedikerte eiere med interesse for fremtidig utvikling av sykkelsporten er en forutsetning 
for at dette skal la seg gjennomføre og bli en suksess 

 

 Et styre bestående av representanter som har reell økonomisk og sportslig interesse i 
strategien bak Styrkeprøven AS er avgjørende for fremtidig suksess 

Konklusjon: 


