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Møtereferat
Aktivitet:

Styremøte IF Frøy 19.05.2021

Deltagere:

Morten Forland, Morten Winsnes, Petter Farstadvoll,
Øyvind Ø. Danielsen, Jørn Michalsen, Petter Tiltnes,
Anne-Mette Klokkerud, Espen Hillmann, Henriette
Elvrum Handal, Anders Røynås, Maya Y I Christiansen

Fravær:
Dato:
Tid og sted
Innkalt ved:

19.05.2021
Teams møte
Morten Winsnes

Saksliste
Sak:

Ansvarlig:

Referat:

Velkommen - godkjenning av
møtereferat

Morten
Winsnes

Referat av 21.04.2021
godkjent.

Rapport/innspill fra Markeds/sponsorkomiteen

Øyvind Ø.
Danielsen/
Morten
Winsnes

Har mottatt totalt 300
Frøy flasker, (0,6) 150 er
levert for salg hos
Sørensen på Helsfyr. 20
flasker går til premier, 10
flasker er reservert Petter.
Øvrige settes på lageret på
Skullerud for salg.
Har også mottatt Frøy
munnbind som tilsvarende
leveres til Sørensen på
Skullerud for salg. Gjør et
nytt forsøk på å overtale
Sørensen på Helsfyr til å
selge Frøy-munnbind?
Kr. 79,- pr. flaske og
kr. 79,- pr. munnbind.

Rapport/innspill fra
Landeveiskomiteen herunder
«Elite»

Espen
Hillmann

Alle gruppene er godt i
gang med trening. Mange
nye både i gruppe 4 og 3.
Påmelding online i Rubic
på forhånd med 10 og 10 i
hver gruppe. Sykling i
grupper ble gjennomført
under Enebakk Rundt.

Vedtak:

Intern

Opplegg for E-sykling i
tillegg.
Det jobbes med
omlegging til wattbasert
trening. Møte med Terje
er gjennomført. Ønsker
gode priser på
wattpedaler. Er ikke noe
must å ha wattpedaler for
å være med på Swift
trening inne – eller trening
ute, men en fordel.
Juniorgruppa har med ca.
6 ryttere til Tour the fjells
6 juli, og 5-6 skal sykle
NM i Brumundal 18 juni.
Rapport/innspill fra
Terrengkomiteen herunder
«Elite»

Petter Tiltnes

Haukuka i regi av Dagfinn
Bang-Johansen ble
vellykket gjennomført i
perioden 10-16 mai. 174
medlemmer syklet, 1178
turer ble registrert. Det
blir derfor vannballonger
fra Kidsa på Morten W.
Kidsa er i full gang.
7-9 års gr. utgjør 130, 1012 års gr. utgjør 110. 35
står på venteliste. 7-10 års
gr. planlegger nytt opptak
etter ferien.
Ung.gr. 13-15, hadde en
god økt på Ås sist helg. Et
ankelbrudd grunnet uhell.
Vedkommende følges opp
15-16 års gr. hadde i
helgen testritt sammen
med Rye, vellykket.
Ønsker å fortsette med
små grupper fremover.
Det har siste uker i regi av
Jonas Nermoen og Morten
Forland vært arrangert
Master segmentkonkurrangser i ØM.
Veldig populært, dog litt
uheldig med været.
Fortsetter dette fremover.
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Rapport/innspill fra
materialforvalter

Øyvind Ø.
Danielsen

Det forventes skifte av
Frøy-bilen i juni/juli.
Det er flere grupper som
ønsker bruke bilen i juni.
Ritt har 1 prioritet. Når ny
bil overleveres er det
ønskelig med bilde av
bilen sammen med mange
Frøyere. Søker å få dette
til under Kick-off
arrangementet.

Rapport/innspill fra
rekrutteringsansvarlig

Henriette
Elvrum
Handal

18 nye medlemmer denne
måneden, 750 medlemmer
totalt sett, dvs. 90 flere
medlemmer i mai i år enn
i mai i fjor. Positiv og
stabil utvikling, veldig
gledelig. Ønskelig å få i
gang fadderordning
snarest mulig. Med mange
nye medlemmer blir det
stor belastning på ledere,
særlig i gruppe 4 og 3.
Ønskelig med liste over
faddere, så man vet hvem
som er faddere i
respektive grupper.
Tandemgruppa ønsker
også fadderordning, dvs.
piloter.

Rapport/innspill fra ritt og
arrangementskomiteen

Jørn
Michalsen

Terrengsykkel rittet er
flyttet til 31.07.d.å.
Ca. 110 påmeldte pr. nå.
Kalas Cup er planlagt
09.06.d.å, ennå uavklart
om det lar seg
gjennomføre
Barne- og ungdomsritt
for Frøy Kids opp til 15 år
arrangeres mand
14.06.d.å. Elite ønsker å
hjelpe Kidsa med
gjennomføring av rittet.
Klubbmesterskap
Terreng arrangeres
onsdag 1. september
Klubbmesterskap
Landevei

Intern

Arrangeres 31.08,
(fellesstart), og torsdag
02.09 (tempo).
Holmenkollen
Sykkelfestival arrangeres
6, 7, og 8 august, tempo,
sprint og eliminasjonsritt
(kortere løype, siste mann
ut, som ved baneritt).
Rittene er blitt ranking-ritt
for ungdom og juniorer.
Sykkelfestivalen er et
samarbeidsprosjekt
mellom Frøy, NCF og
Joker, hvor Joker sponser
alle rittene.
Oslo
Terrengsykkelfestival
arrangeres 21 og 22
august, og har status som
Norgescup, UCI ritt og
Nordisk mesterskap i
XCO. Det jobbes med
planlegging av traseer,
overnattingsmuligheter
Norges Cup i Norway
Cross arrangeres på
Ekeberg16 -17 oktober, to
ritt.
Viktig å få ut mest mulig
info om rittene på
nettsidene våre. Det bør
også komme opp infoskilt
om kommende ritt.
Økonomi/Budsjett

Anders
Røynås

Regnskap i april gav
overskudd på kr. 77 000,og ca. kr. 484 000,- hitill i
år i pluss. Klubbens
økonomi er stadig i
positiv utvikling.

Engasjement av Jørn
Michalsen som prosjektleder

Morten
Winsnes

Jørn Michalsen engasjeres
som prosjektleder for
Terrengsykkelrittet frem
til 01.09.2021. Eventuell
forlengelse av
engasjementet avtales
senest 15.08.2021.

Vedtatt

Intern

Engasjementet opprettes
som en følge av at IF Frøy
høsten 2020 overtok hele
eierskapet og
driftsansvaret for
Terrengsykkelrittet.
Kostnaden til prosjektet er
inkludert i klubbens
budsjett for 2021, og
dekkes av inntektene til
Terrengsykkelrittet
(inkludert tilskudd fra
Oslo kommune). I tillegg
vil prosjektet brukes for å
dekke opp arbeid med
merarbeid som
koronasituasjonen
forårsaker for klubbens
ritt og annen aktivitet.
Se mer info om dette på
våre nettsider.
Oppsummering «Rent
Idrettslag»

Anne-Mette
Klokkerud/
Henriette
Elvrum
Handal

Frøy er nå sertifisert som
et Rent Idrettslag.
Søknad om sertifisering
ble sendt Norges
Idrettsforbund 22.04.d.å.
Sertifiseringsbevis er
mottatt og ligger inne i
Monday. Morten W
signerer dette.
Frøys handlingsplan
fremover inkluderer
følgende tiltak:
1. Gjennomføre Ren
Utøver
2. Gjennomføre
foredrag med
Antidpoing Norge
3. Informasjon på
nettside/sosiale
medier
4. Trykke Rent IL –
logo på klubbklær
Henriette er i dialog med
Ole Christian Fagerli ad.
bistand til etablering av
logo med «Rent
Idrettslag» på klubbtrøya.

Intern

Nettsidene til Frøy
oppdateres mht. info rundt
ny sertifisering og at
Klubben er et Rent
Idrettslag m.v.
Nasjonalpark Østmarka

Jørn
Michalsen/
Anne-Mette
Klokkerud

Jørn har på klubbens
vegne pr. 05.05.2021
sendt et velformulert og
godt innspill til
«Fagrapport om bruk» av
Østmarka. Rapporten
utarbeides av NINA
(Norsk Institutt for
Naturforskning) på
oppdrag fra
Statsforvalteren i Oslo.
Dette i lys av forslaget om
utvidet Nasjonalpark i
Østmarka.
Noen hovedpunkter i
vårt innspill:
IF Frøy er en av Norges
største sykkelklubber, og
har drevet sykkelsport i
Oslo og områdene rundt
siden 1928. Trening og
ritt i Østmarka har IF Frøy
drevet med i over 30 år.
Klubben kan på det meste
ha over 400 utøvere og
trenere i aktivitet i
Østmarka samme kveld.
Over 300 av disse er barn
og ungdom.
Disse barna og
ungdommene har ingen
andre steder hvor de kan
drive sin idrett i Oslo.
Klubben er en stor
arrangør av
terrengsykkelritt i Oslo. I
2021 planlegges barneritt,
ritt for mosjonister og for
elite (blant annet Nordisk
mesterskap i rundbane).Vi
og Østmarka er derfor
viktig for hele
terrengsykkelsporten i
Norge. Vår konklusjon er
at i det verste scenarioet
med sterke begrensinger
med hensyn til sykling vil
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en nasjonalpark bety
slutten for terrengsykling
som idrett i vår klubb (og
i andre klubber som
sokner til Østmarka).
Se mer om denne saken
på froy.no
Oppsummering fra
Generalforsamling
Styrkeprøven

Morten
Winsnes

Styret ble informert om
evalueringen som er gjort
av klubbens deltakere på
Styrkeprøven
generalforsamling.

Henvendelse om kjøp av
domene froy.no

Morten
Winsnes

Ikke noe nytt. Følges opp

Lov for IF Frøy

Morten
Følges opp
Winsnes/Jørn
Michaelsen

Prosjekt NCF Sykkelskole

Jørn
Michalsen

Sykkelskolen er et Pilot
prosjekt i regi av NCF
vKCarsten Østenberg og
Jonas Orset. Sykkelskolen
planlegges høsten 2021
gjennomført i Østensjø,
Tøyen og Grønland bydel.
Sykkelskolen bidrar med
praktisk sykkel-opplæring
2,5 timer pr. dag over tre
dager. Den teoretiske
delen av opplæringen tar
skolene seg av i
klasserommet. IF Frøy er
støttespiller og
samarbeider med NCF.
Frøy sitt bidrag vil være
instruktører/studenter fra
klubben som får betalt for
jobben. Muligens
prosjektarbeide på sikt?
Norges Idrettsforbund gir
økonomisk støtte til denne
type aktivitet.

Kick-off/Klubbkveld/
Sommerfest 2021

Espen
Hillmann/
Jørn
Michalsen/
Petter Tiltnes

Det er foreslått å slå
sammen kick-off/
Klubbkveld/ og
Sommerfest på
Skullerudstua sønd 20
juni. Det forutsetter at det
er lov til å holde slike
arrangementer da.

Intern

Nytt medlem i
Kontrollkomiteen

Anne-Mette
Klokkerud

Trine Hansen har takket ja
til vervet som medlem av
Kontrollkomiteen.

Ny web-side

Håkon Zahl

Det jobbes med ny
nettside. Det tekniske er
gjort ferdig. Linker til en
del ritt vil bli oppdatert.
Innspill fra Morten W om
outsourcing av enkle og
rene registreringsoppgaver som overføring
av info og data fra
gammel til ny web-side.
Ønskelig at det benyttes
litt mer Frøy-farger på
web-siden. Daniel
kontaktes for bistand til
fargevalg og design.
Booking av Frøy-bil på
web-siden blir
tilgjengelig. Google har
en booking-tjeneste som
virker grei. Bør bruke en
tjeneste som er «link-bar»
på utsiden i følge Håkon.
Presentasjon av ny webside på neste Kick-off
samling?

Vedtatt

