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Møtereferat
Aktivitet:
Deltagere:

Styremøte IF Frøy 11.09.2021
Morten Forland, Morten Winsnes, Petter
Farstadvoll, Øyvind Ø. Danielsen, Jørn Michalsen,
Anne-Mette Klokkerud, Espen Hillmann, Anders
Røynås, Maya Y I Christiansen, Petter Tiltnes,
Henriette Elvrum Handal.

Fravær:
Dato:
Tid og sted
Innkalt ved:

11.08.2021
Teams møte/Oppmøte Skullerud
Morten Winsnes

Saksliste
Sak:

Ansvarlig:

Referat:

Velkommen - godkjenning
av møtereferat

Morten
Winsnes

Referat av 16.06.2021
godkjent.

Rapport/innspill fra
Markeds-/sponsorkomiteen

Øyvind Ø.
Danielsen/
Morten
Winsnes

Ikke noe nytt.

Rapport/innspill fra
Landeveiskomiteen
herunder «Elite»

Espen
Hillmann

IF Frøy Fått ny
eliterytter for damer,
Hedda (Etternavn)?
Hun var med under
Tour The Fjells, og
kjører ut sesongen for
klubben. Kommer fra
Asker. IF Frøy takker
for tilskuddet. Oda
kjørte kjempebra i TTF.
Styret applauderer for
flott innsats fra samtlige
deltakere.
Juniorgutta kjørte bra
frem til stor og stygg
velt. Siste

Vedtak:
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etappen/gaterittet gikk
også bra.
Rapport/innspill fra
Terrengkomiteen herunder
«Elite»

Petter
Tiltnes

MTB Rundbane:
Kids ungdomsgrupper
starter opp igjen mand.
Flere nye i ulike
aldersgrupper. Gjengen
har fått nye hopp.
Trysil tur er under
planlegging.
Master NM
gjennomført med god
deltakelse fra IF Frøy.
Tilsvarende god
klubbdeltakelse under
ritt i Finnmark og
under Kongerittet.
Trans Østerdalen
arangeres til helgen, tre
dagers ritt med en stor
gruppe Frøyere på
plass.
Junior/Senior: Kjørte
NM før sommerferien,
samt
Terrengsykkelrittet, og
Norges Cup nå sist
helg. Frøy er stort sett
største klubb i alle ritt.
Oda og Sondre er tatt ut
til EM, veldig stas. EM
foregår i Serbia med
innlagte trapper i løypa.
Ritt hver helg fremover
til og med ut september.
Furusjøen rundt 10
juli: Tøft ritt i rufsete
vær og mye vind.
Imponerende
gjennomføring av våre
deltakere.
Terrengsykkelrittet
gjennomført
31.07.2021: Tøft og
tungt ritt under nokså
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våte og glatte forhold.
Imponerende av alle
som stilte til start. Vel
gjennomført
arrangement av Frøy og
mye skryt til arrangør.
Petter har mottatt noen
tilbakemeldinger og
innspill etter TRS rittet.
Noen fasiliteter bør
forbedres:
- Løypa bør gå innom
arenaen før man går ut
på runde to
- Service, type
drikkestasjon (ved
runding?)
- Litt lite toalettkapasitet
- Tilby sykkelvask ?
- Ellers veldig fint ritt
som man håper det blir
mer oppmerksomhet
rundt neste år
Birken 28.08.2021:
Felles avreise m/buss i
Frøy regi. Buss er
booket, ca. kr. 600,- i
egenandel.
Rapport/Innspill fra
materialforvalter

Øyvind Ø.
Danielsen

Øyvind redegjorde for
mottatte tilbud om
lagerleie.
Rydder tandemlageret
og sjekker hvor mye
utstyr vi kan få flyttet
dit. Takker nei til
innhentede tilbud, og
sjekker ut følgende
alternative løsninger:
1) Lager på
Skullerudstua
2) IF Frøy mener å ha
krav på lagerlokale i
nytt Arenahus, Er IF
Frøy «glemt» i
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prosessen her? Saken
følges opp snarest.
Rapport/innspill fra
rekrutteringsansvarlig

Henriette
Elvrum
Handal

100 pluss sammenlignet
med samme måned i
fjor. Kommer flest nye
medlemmer inn på barn
og ungdom. At vi klarer
å ta unne flere i de
gruppene bidrar
vesentlig til økt vekst.

Rapport/innspill fra ritt og
arrangementskomiteen

Jørn
Michalsen

31 mai –
Terrengsykkelrittet
gjennomført i redusert
utgave. Færre deltakere
enn vanlig – trolig
grunnet flytting av
arrangementet til midt i
sommerferien.
Henriette gjorde en
kjempeinnsats og
merket løypa natterstid.
Kudos. Bør få inn nye
sponsorer her til neste
år. Elisabeth Berger vil
gjerne være med å bidra
her til planlegging m.m.
Noen unge ryttere har
klaget på «uryddig
merking». Må bedres til
neste år.
Holmenkollen
Sykkelfestival - avlyst.
Styrkeprøven –
Spørsmål fra Morten F
mht. status? Fortsatt
uavklart.
Oslo
Terrengsykkelfestival
21-22 august er under
kontroll. Blir ikke
Nordisk i år, dessværre.
Ordføreren kommer for
å dele ut premier til
ungene på morgenen.
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NB! Datoer for ritt
fremover legges ut på
nettsiden.
Petter T foreslår at det
lages en liten sak på
nettsiden med datoer for
respektive
klubbmesterskap. For
lettere å kunne
planlegge og holde av
datoer, og større
deltakelse
Klubbmesterskap
Landevei:
1)Tirs 31.08. 2021
Fellesstart
2) Torsd 02.09.2021
Tempo
Klubbmesterskap
Terreng:
Onsdag 01.09.2021
Norges Cup i Norway
Cross, Ekeberg, 16 -17
oktober 2021, to ritt
Økonomi/Budsjett

Anders
Røynås

Juni/juli – samlede tall,
Gått inn kr. 159 000,
mer så fortsatt pene tall.
Terrengsykkelrittet som
er gjennomført – fått
noen kostnader men
ingen inntekter so far.
Inntekter, kr. 345 000,240 000,- fra Oslo
Bymiljøetat, pluss fra
Oslo Idrettskrets, kr.
74 500,Kostnadssiden ble
redegjort for.

«Rent Idrettslag»

Anne-Mette
Klokkerud/
Henriette
Elvrum
Handal

IF Frøy har mottatt
«gave» fra Norges
Idrettsforbund med
effekter tilknyttet «Rent
Idrettslag» dvs.
plakater, bøffer,
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informasjonshefter.
Frøy Kids mottar dette
som premier under
Trysil tur.
Sykkelritt 2022

Jørn
Michalsen

Den nordiske MTBkomiteen ønsker at IF
Frøy arrangerer nordisk
i 2022, med samme
opplegg som i år. Det er
positiv stemning for at
klubben takker ja til
dette.

Felles sesongavslutning

Jørn
Michalsen

Foreslår oktober – Jørn
kommer tilbake her.

Aktivitetsstøtte tildelt Frøy
for 2021

Anne-Mette
Klokkerud

IF Frøy har fått tildelt
aktivitetsstøtte på
kr. 74 500,- fra Oslo
Idrettskrets. Støtten er
basert på 273 registrerte
medlemmer pr.
31.12.2020 a kr. 250,pluss 9 funksjonshemmede a kr. 250,- og
gruppe/skole
funksjonshemmet støtte,
kr. 4 000,-

Fadderordning, status og
oppstart

Henriette
Elvrum
Handal/May
aYI
Christensen/
Espen
Hillmann

Fadderordning: Espen
bad spesifikt om at
arbeidet med å skaffe
faddere kommer i gang.
Henriette og Maya lager
fadderordning fra
august måned ut
sesongen
Grønn sykkelskole:
Foregår nå, ikke like
mange instruktører fra
Frøy med i år som i fjor
Mindre trøkk…

Nasjonalpark Østmarka

Jørn
Michalsen

Har nylig vært stort
innslag i Aftenposten
hvor bl.a ØM venner
uttalte seg negativ og
ikke til støtte for
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syklister generelt i ØM.
Jørn har vært i kaffemøte med ordføreren og
fremlagt IF Frøy sitt syn
på saken

