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Deltagere: 
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Morten Winsnes, Morten Forland, Øyvind Ø. 

Danielsen, Jørn Michalsen, Petter Tiltnes, Henriette 

Elvrum Handal, Petter Farstadvoll, Espen 

Hillmann, Anders Røynås, Anne-Mette Klokkerud. 

 

Maya Y. I Christiansen 

 

Dato: 

 

19.01.2022 

Tid og sted  

Innkalt ved: Morten Winsnes 

 
 

 
 

Saksliste 

 

Sak: Ansvarlig: Referat: Vedtak: 

Velkommen - godkjenning 

av møtereferat 

Morten 

Winsnes 

Referat fra desember 

ikke skrevet. Julebord 

for styret avholdt 

samme kveld.  

 

Rapport/innspill fra 

Markeds-

/sponsorkomiteen 

Øyvind Ø. 

Danielsen/ 

Morten 

Winsnes 

Info fra Maxpuls 

Nord-Norge tur i juni er 

lagt ut og Graveltur i 

august fra Vinstra til 

Bergen kommer ut 

neste uke. Må være 

Frøy spesifikke turer 

som et utgangspunkt, så 

kan andre få være med 

«hvis ledige plasser». 

Maxpuls ønsker ett 

møte med de som 

ønsker å bidra som 

guider eller 

turplanleggere 16. 

februar kl. 18.00 på 

Rosenholm Campus. 

Spm : Kan Jørn Balslev 
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lage et notat som går ut 

i nyhetsbrev? 

Maxpuls kommer med 

fellestilbud om å bli 

med til TdF i 

København. 

Det er nødvendig at det 

etableres en «plan» 

mellom Maxpuls og IF 

Frøy mht, hvordan 

turene skal arrangeres. 

Rapport/innspill fra 

Landeveiskomiteen 

herunder «Elite» 

Espen 

Hillmann 

Treningsprogram fra 

Elias Spikseth: Nye 

programmerfor 

aldersgruppen 13-16 år, 

ekstra avtale. Kan 

muligens også benyttes 

på Masternivå eller 

gruppe 1? 

Det er ingen avklaring 

mht. ny leder i gruppe 

3. Brian kan bidra men 

ønsker ikke være leder. 

  

Rapport/innspill fra 

Terrengkomiteen 

herunder «Elite» 

Petter 

Tiltnes 

Flytting av barn og 

ungdom oppover.  

1. 40 barn, 7-9 opp 

til 10-12 

2. 16 barn, 10-12 

til 

ungdomsgruppa 

3. 5 barn opp til 

juniorgruppa 

50 barn på venteliste i 

gruppe 7-12 år, og 

antall barn her er stadig 

økende. 

Trenger en voksen-

trener på 5 barn.Trenger 

flere foreldre-trenere, 

kabalen er vanskelig å 

få til å gå opp. Håper at 

noen barn på venteliste 

vil slutte seg til 

Endurogruppa. 

 

Budsjett: Veldig mange 

budsjettposter?  
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Ønsker /innspill til 

justering er som følger:  

- 7794 Frøy KIDS 

- 7795 Elite terreng 

jr./sr. 

- 7796 Master og 

turgruppe terreng 

(+17år) 

- 7797 Terreng ungdom 

(13-16år) 

- 7803 Enduro 

Rapport/Innspill fra 

materialforvalter 

Øyvind Ø. 

Danielsen 

Frøy bil er hentet og tatt 

i bruk på 5-6 turer. 

Forsikring er på plass i 

Trygg, (en måned gratis 

som tilbud). Brukere av 

bilen må lære å bruke 

den riktig. 

Gjennomgang med 

brukere som ikke er 

vant til el-bil er 

nødvendig. 

 

Rapport/innspill fra 

rekrutteringsansvarlig 

Henriette 

Elvrum 

Handal 

Nedgang denne mnd 

grunnet årsskifte, men 

vi starter dette året enda 

sterkere enn i 2021 med 

et totalt medlemstall på 

746 i år kontra 698 i 

2021. 

  

Rapport/innspill fra ritt og 

arrangementskomiteen 

Jørn 

Michalsen 

Holmenkollen Joker ritt 

– ikke mottatt svar 

ennå. 

NB! I 2028 er Frøy 100 

år. Et ønske fra Jørn om 

at Frøy arrangerer NM 

dette året😊  

Det er stort behov for 

dugnadsvakter til ulike 

arrangement i 2022. 

Hvordan organisere 

dette best mulig, slik at 

flere bidrar og deler på 

oppgavene? Det er 

behov for «vaktkurs» 

og flere vakter til 
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landeveisritt, 

stasjonærvakter m.v.  

Espen H ønsker og 

foreslår at terrengfolket 

stiller opp som vakter 

under  landeveisritt. 

Økonomi/budsjett Anders 

Røynås 

Anders 

innlegg/budsjett/regnsk

ap ble gjennomgått. -  -  

Regnskap 2021 ferdig 

ført. På oppfølgning. 

Bugsjett 2022. På 

oppfølgning. Anders 

har notert kommentarer 

og redegjør til neste 

møte. 

Sjekker blant annet om 

momskompensasjonen 

er kommet inn på 

konto? 

 

Henvendelse om kjøp av 

domene froy.no 

Morten 

Winsnes 

Ikke noe nytt.   

Lov for IF Frøy Morten 

Winsnes/Jør

n Michalsen 

Følges opp  

Arenahus på Skullerud Jørn 

Michalsen/ 

Morten 

Forland/ 

Anne-Mette 

Klokkerud 

Skullerud Arenabygg er 

ferdig prosjektert og har 

planlagt ferdigstillelse 

2022. 

Rustad IL vil være 

hovedbruker og 

ansvarlig aktør for 

huset. Styret v/Petter 

Tiltnes kontakter 

Rustad IL snarest for å 

legge planer for felles 

bruk av Arenabygget 

våren/sommeren 2022. 

 

Prisoppgang på Kalas Morten 

Winsnes 

Prisøkning på tøyet til 

voksne. Barn samme 

prisnivå som før. Frøy 

ber om en rapport fra 

Kalas mht. hvor mye 

tøy Frøy har handlet i 
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2021, antall trøyer, 

biber, m.m. 

 

Frøy ønsker å legge ut 

innkjøp av Frøy-tøy på 

anbud. Arbeidet med ny 

draktavtale for 2023 må 

starte snarest mulig. 

Nåværende avtale løper 

ut 2022. 

Representanter på NCF`s 

ting og årsting i Region 

Øst 

Morten 

Winsnes 

NCF`s Forbundsting 

blir gjennomført 12-13 

mars på Thon Hotel 

Oslo Airport. Det blir 

tema-kveld fred 11.03. 

Frist for tilbakemelding 

mht.  antall hotellrom vi 

trenger er fred 

04.02.d.å. Frist for navn 

på delegater og 

innsending av 

fullmaktsskjema er 

mand 26.02.d.å. 

 

Årstinget i Region Øst 

gjennomføres lørd 

05.02.d.å, på Hotel 

Opera (kl. 13 – 16). 

Vedtak: 

Frøy IF stiller 

med tre 

representanter på 

Regionstinget: 

Morten Forland, 

Espen Hillmann, 

og Anne-Mette 

Klokkerud 

 

Frøy IF stiller 

også med tre 

representanter på 

NCF`s sitt 

Forbundsting. 

(Ikke bestemt 

hvem ennå). 

Årsmøte 2022 Morten 

Winsnes 

Årsmøte: Onsd 

23.03.2022 

Skullerudstua er booket, 

og Jo Wangen er booket 

som dirigent. 

https://if-

froy.monday.com/board

s/2178311165/ 

 

NB! 08.02.d.å: Frist for 

alle grupper mht. 

innlevering av 

årsrapporter. 

 

Styremøte: 09.03.2022 

 

Svettehåndklær Morten 

Winsnes 

Frøy svettehåndklær 

kan hentes for 

 

https://if-froy.monday.com/boards/2178311165/
https://if-froy.monday.com/boards/2178311165/
https://if-froy.monday.com/boards/2178311165/
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«kvalifiserte», dvs. de 

som har vært med - hos 

Sørensen Sykler. 

Besøk av Torbjørn Stokke Morten 

Winsnes 

Region Øst skal ha inn 

styremedlemmer og 

ønsker seg noen fra IF 

Frøy. Vi tenker litt på 

saken… 

Vegard og Embret er i 

hhv Hero og Glomdal, 

kan muligens komme 

tilbake til Frøy. Kan IF 

Frøy låne bort eller 

skaffe to stk tempo-

sykler, eventuelt kan en 

sponsor til IF Frøy gå 

inn å sponse disse to 

utøverne med sykkel? 

Åpen diskusjon om 

muligheter. 

Kontaktinfo til Torbjørn 

Stokke: torbjorn.stokke

@pwc.com 

Tlf. 952 60 187 

 

Terrengsykkelrittet som 

NM i Maraton 

Jørn 

Michalsen 

Norges Cykleforbund 

har spurt IF Frøy om 

Terrengsykkelrittet kan 

være NM i maraton –i 

klassene senior og 

Masters. Et NM har 

ingen praktisk 

betydning for selve 

rittet. Det blir litt ekstra 

rundt 

premiesermoniene, men 

ingen pengepremier for 

senior. NM vil skape 

ekstra oppmerksomhet 

rundt rittet. Det vil også 

være positivt for å vise 

områdets betydning for 

terrengsykling. Junior 

er ikke NM. Jørn 

foreslår at vi forsøker å 

lage et uoffisielt NM for 

juniorene.  

Vedtak:  

IF Frøy sier ja til 

NCFs ønske om å 

arrangere NM i 

maraton i 2022, i 

forbindelse med 

Terrengsykkelritte

t 28. mai. 

mailto:torbjorn.stokke@pwc.com
mailto:torbjorn.stokke@pwc.com


 

 

Intern Intern 

Klubbmesterskap i e-

sykling 

Morten 

Winsnes/Jør

n Michalsen 

Innspill fra Rune 

Larsen: Jeg pratet litt 

med Morten W om å 

arrangere 

klubbmesterskap 

innendørs i løpet av 

vinteren/våren. Jeg vil 

jo gjerne ha det som et 

offisielt 

klubbmesterskap om det 

lar seg gjøre. Tanken er 

tre eller fire forskjellige 

"grener" (fellesstart, 

tempo, 

klatrekonge/dronning, 

og muligens 

kriteriumsløp). 

Rune Larsen kommer 

med forslag til rute. 

Vedtak: 

Styret vedtar 

forslag om at et 

uoffisielt 

klubbmesterskap 

Fellesstart i e-

sykling 

gjennomføres  

siste halvdel av 

februar 2022. 

Nye typer premier Petter 

Tiltnes 

Petter forelslår at Frøy 

kutter ut de gamle og 

evigkjedelige pokal-

premiene som de fleste 

er lei av, og som blir 

stående å støve i en 

krok. Det er ønskelig 

med mere 

«brukervennlige 

premier» til Kidsa. 

Type mat fra lokale 

sjapper, bøff, e.l 

 

Opprettelse av baneutvalg Jørn 

Michalsen 

Jørn kom med innspill 

og foreslår at klubben 

oppretter et eget utvalg 

for banesykling. 

Banesykling blir et 

viktig satsingsområdet 

for IF Frøy i årene som 

kommer, og det er 

viktig at vi har 

dedikerte personer som 

jobber med dette. I 

første omgang bør det 

velges en ansvarlig for 

banesyklingen, som 

også sitter i styret. Dette 

slik at arbeidet med 
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banesykling forankres 

skikkelig her. Jørn 

foreslår at styret 

fremmer følgende 

forslag til årsmøtet: «IF 

Frøy oppretter et eget 

utvalg for banesykling. 

Lederen i utvalget sitter 

i klubbens styre. Lovens 

paragraf 10.14. endres 

slik at den lyder: Styret 

med leder, nestleder, 

kasserer, sekretær, 

leder i landeveisutvalg, 

leder i terrengutvalg, 

leder i baneutvalg, 

leder i ritt-og 

arrangementskomite, 

rekrutteringsansvarlig, 

materialforvalter og to 

varamedlemmer». 

Begrunnelse: 

Banesykling blir et 

viktig satsingsområde 

for IF Frøy fremover. 

Vi trenger derfor 

personer som har dette 

som dedikert oppgave. 

Vedkommende bør også 

sitte i styret, slik at 

arbeidet forankres der.  

Spørsmål:Vi har også 

CX som en viktig gren. 

Bør vi gjøre det samme 

med CX, eller skal dette 

ligge under terreng? 

Konklusjon: Jørn lager 

et nytt forslag til neste 

styremøte.  

«Foreslår at vi oppretter 

en banegruppe med eget 

budsjett og en 

gruppeleder. (Men det 

blir foreløpig ikke noen 

egen representant i 

styret.) 

 


