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Fravær:                     

 

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. Morten Riis-Andersen 

 

Dato: 

 

06.04.2022 

Tid og sted  

Innkalt ved: Morten Forland 

 
 

 
 

Saksliste 

 

Sak: Ansvarlig: Referat: Vedtak: 

Velkommen - godkjenning 

av møtereferat 

Morten 

Forland 

Referat av 09.03.2022 

godkjent. 

 

Rapport/innspill fra 

Markeds-

/sponsorkomiteen 

Øyvind Ø. 

Danielsen/ 

Morten 

Forland 

Nytt møte 19/4 med 

«Nye Stier», Longva & 

Co, planlegging av 

neste år. 

 
Morten F følger opp 

mot Morten W. om 

veien videre 

  

Rapport/innspill fra 

Landeveiskomiteen 

herunder «Elite» 

Morten 

Andersen 

Morten R-A forsøker å 

hanke inn nye ledere for 

gruppe 2 og 3. Går tregt 

så langt men gir ikke 

opp. 

 

Avansert 

Turritt/landeveisritt for 

ungdommen /juniorene 

sist helg. Frøy hadde tre 

deltakere med.  

  



 

 

Intern Intern 

Rapport/innspill fra 

Terrengkomiteen 

herunder «Elite» 

Petter 

Farstadvoll/

Petter 

Tiltnes 

Planlegging av ny 

sesong for Kids. 

Ungdomsgruppa, sliter 

med trenerkabalen.  

7-9 år: 71 

10-12: 97 (14 på 

venteliste) 

Ungdomsgruppa: 93  

Enduro – 25 (del av 

ungdomsgruppa) 

 

Mangler ca. 2-3 trenere 

totalt. (5 barn pr. 1 

trener, totalt ca. 170 

Kids). 

 

Kids begynner med 

utetrening 25/4. 

 

Ivrige i gruppa 7-9, bør 

få et «ekstra tilbud». 

Alle grupper trener 

mand. 10-12 år trener i 

tillegg torsd.  

 

Spørsmål om lønn til 

trenere i 

ungdomsgruppa for å 

sikre tilstrekkelig med 

trenere og kvalifisert 

mannskap: Petter T 

følger opp med flere 

spm (kvalitetsikring) 

  

Rapport/Innspill fra 

materialforvalter 

Øyvind Ø. 

Danielsen 

Lang tur fra Kiel 

nedover i Europa med 

ny bil. En del ladestopp. 

 

Har ikke gjort noe med 

henvendelsen i fra 

gårdeier mht. hans 

ønske om bytte av 

lagerlokale for Frøy på 

Skullerud. Må få avklart 

hva slags tilbud 

gårdeier har til oss før 

det avgjøres om vi skal 

bytte lager. 

 



 

 

Intern Intern 

Rapport/innspill fra 

rekrutteringsansvarlig 

Henriette 

Elvrum 

Handal 

 

 

+2 nye medlemmer fra 

sist mnd totalt. 

3+ gutter/menn og -1 

jenter/kvinner 

Sammenligner vi med 

samme mnd i fjor, 
ligger vi pdd med +4 

medlemmer 

  

Rapport/innspill fra ritt og 

arrangementskomiteen 

Jørn 

Michalsen 

Alle arrangement ligger 

nå klart i Rubic for 

påmelding som 

funksjonær/dugnadsdel-

taker: 

 

Oslo 

Terrengsykkelfestivalen 

(28 mai) - Oppfordrer 

landeveisgruppene til å 

stille som funksjonærer, 

ca. 20 vakter pr. dag, 5 i 

sekretæriatet. 

Holmenkollen 

sykkelfestival  

(7 - 8 mai) 

Kalascup på Skullerud 

(8 juni) 

 

Det legges opp til at det 

er frivillig for foreldre å 

melde seg på å gjøre en 

dugnadsinnsats.  

 

Mottatt forespørsel i fra 

Region Øst om Oslo 

Terrengsykkelfestival 

XCO kan ha status som 

Regionmesterskap i 

Terreng. I tillegg til 

Nordisk Mesterskap 

 

Elco er engasjert i 

Enduro. Det planlegges 

en komite som har 

planer om å arrangere 

Norgescup ritt i utfor. 

Elco er forespurt om 

Frøy vil være med. 

Opplegget for Frøy blir 

 



 

 

Intern Intern 

å bistå økonomisk i 

likhet med øvrige 

engasjerte 

sykkelklubber. Ønsker 

at klubbene bidrar med 

kr. 20 000,-  

Frøy kan bistå 

økonomisk men ønsker 

ikke å bidra med å stille 

vakter. 

Økonomi/budsjett Anders 

Røynås 

Ingen dramatikk, kun 

normale inntekter/ 

utgifter. God likviditet. 

 

Oppfølgning på 

kommentarer fra 

Årsmøtet 

Morten 

Forland 

E-sykling som egen 

gren i NIF. Noe vi bør 

følge opp rundt dette? 

 

-Vinter 2022/23-> 

Spinning som 

kombinasjon med e-

sykling. 

 

-Verv, belønning. 

diskuter i styret. 

 

-Region øst, invitasjon 

til styremøte? 

 

-ta kommisærkurs 

 

Nasjonalpark Østmarka Jørn 

Michalsen 

Gjennomført kurs i 

Markaloven 3/6 d.å. 

Flere fra Frøy deltok. 

Komplisert og tung 

materie. Vanskelig å få 

god oversikt.  

 

Det jobbes i kulissene 

med tiltak i forhold til 

media for å få ut 

kunnskap og info om 

hvilke konsekvenser et 

evt. vedtak kan få for 

syklister generelt, folk 

flest/gående i marka, 

skiløpere og ikke minst 

 



 

 

Intern Intern 

for medlemmer og 

syklister i Frøy. 

Idrettens office 365 Morten 

Forland/Øy

vind Ø. 

Danielsen 

Frøy starter jobben selv 

med et forslag til 

hvordan strukturen skal 

være med e-post 

adresser m.v.  

Mailadresser bør ha en 

frøy.no mailadresse. 

Mailen er den samme 

og kan arves av nye 

som kommer til i styret. 

Viktig at «tilbudet» 

baserer seg på, og er 

forankret i styrets 

konkrete ønsker og 

behov. 

 

Refusjonsordning – Klare 

retningslinjer 

Morten 

Forland 

Det bør tilstrebes å lage 

EN felles retningslinje 

for klubben. Master 

Terreng har denne 

teksten: 

 

"Hvordan får jeg støtte 

til påmelding til ritt fra 

IF Frøy? 

Støtte gis kun til 

påmeldingsavgift for 

godkjente ritt 

Søker må være 

betalende medlem IF 

Frøy 

Søker må ha deltatt på 

minst 1 dugnad ila 

2022. Det er søkers 

ansvar å dokumentere 

dette. 

Godkjente ritt: MTB 

UCI, VM, EM, Nordisk 

mesterskap, NM eller 

NC for masters i 

mastersklasse. 

Ritt må være fullført 

eller startet. Det er 

søkers ansvar å 

dokumentere dette. 

 



 

 

Intern Intern 

Alle refusjonssøknader 

må være godkjenner i 

hende innen 15.10.2022 

 

Tilleggsinformasjon: 

Ved brudd på en av 

premissene for refusjon 

kan søknad avslås med 

begrunnelse referert i 

dette dokumentet. 

Henvendelse om kjøp av 

domene froy.no 

Morten 

Forland 
Ikke noe nytt  

Lover for IF Frøy Morten 

Forland/ 

Jørn 

Michalsen 

Det ble informert om ny 

lovtekst på Årsmøte. 

 

Kontrakt for eliteryttere, 

senior + junior, felles for 

landevei og terreng 

Petter 

Farstadvoll 

Espen H hadde noen 

eksempler på kontrakter 

liggende som er sendt 

til Petter F (har mottatt). 

 

Styrkeprøven AS Jørn 

Michalsen 

Ble vedtatt på årsmøtet 

av IF Frøy trekker seg 

ut av Styrkeprøven og 

selger sine aksjer.  

Jørn lager utkast til brev 

til Styrkeprøven om at 

vi ønsker å selge våre 

aksjer. Brevet sendes 

formelt av Morten 

Forland. 

Årsmøtet til 

Styrkeprøven er utsatt 

til man 25 april. Jørn 

Michalsen ble utpekt 

som IF Frøy sin 

representant på dette 

møtet. 

 

Førstehjelpskurs 2022 Morten 

Forland 

Det er kommet forslag 

om å organisere nytt 

førstehjelpskurs slik vi 

hadde før korona. Ståle 

Skaar som hadde kurs 

for IF Frøy sist er 

 



 

 

Intern Intern 

positiv til å holde nye 

kurs: 

https://www.facebook.c

om/staaleskaar 

Innetrening neste sesong Morten 

Forland/Hen

riette 

Elvrum 

Standal 

Det lages en 

spørreundersøkelse i 

juni. Henriette er 

ansvarlig for 

gjennomføring av 

undersøkelsen. 

 

Bistand Ukraina Jørn 

Michalsen 

Erik Kay har takket ja 

til å igangsette og bistå 

med hjelpetiltak til 

rammede i Ukraina.  

 

Etablering av Baneutvalg Jørn 

Michalsen/ 

Espen 

Hillmann 

Oppfølging sak fra 

Årsmøte. Jørn har 

forslag til representanter 

til Baneutvalget. Sender 

forespørsel til aktuelle 

og hører om de er 

interessert. Espen 

Hillmann er ansvarlig. 

 

Ny gruppeleder, e-sykling Morten 

Forland 

Det trengs ny 

gruppeleder til E-

sykling. Rune Larsen 

skal flytte fra Oslo og 

trenger etter hvert 

avløser som grupeleder. 

 

Forslag fra Rune: 

Jon Henry Rosseland 

eller Robert Lilleberget. 

 

Også kommet forslag 

om at klubben dekker e-

sykling(zwift) abn 

5mnd for de som 

organiserer treninger (4-

5stk) 

 

Rune: 

Dersom det da skal 

betales abonnement for 

gjengen som er med og 

leder treningene så ville 

 

https://www.facebook.com/staaleskaar
https://www.facebook.com/staaleskaar


 

 

Intern Intern 

jeg budsjettert ca 1000,- 
pr mnd fra nov-mars. (5 

stk * ca 200,-) 

Daglig leder Morten 

Forland 

Etter årsmøtet har 

Espen H, Jørn M, og 

Morten F laget en 

rollebeskrivelse for 

daglig lederrollen etter 

mal fra Norges 

Idrettsforbund. Det 

etableres 50 % stilling 

iht. ordinær 

konsulentavtale. 

1. Innleieavtale 

2. Avtale om 

engasjement  

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Jørn 

Michalsen utgår 

som styremedlem 

grunnet rollen 

som daglig leder. 

Han vil delta i 

styremøter som 

daglig leder. 

Representanter til Oslo 

Idrettskrets ting onsd 15 

juni kl. 16.30 - Ullevål 

Morten 

Forland 

If Føy bør stille på Oslo 

idrettskrets Ting for å 

sørge for at kretsen 

jobber med våre saker i 

neste periode. Vi kan ha 

representanter via 

Region Øst (totalt tre 

representanter) og ISU 

Østensjø (totalt seks 

representanter) 

Vedtak: Alle i 

styret er 

kandidater som 

representanter til 

Oslo Idrettskrets, 

herunder: 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. 

Morten Riis-

Andersen 

Spm. ang. godkjenning av 

privat sponsor for elite 

utøvere 

Morten 

Forland/ 

Petter 

Farstadvoll 

Godkjenning av privat 

sponsor til Henrik og 

Martin Farstadvoll. 

 



 

 

Intern Intern 

Utfordringer med å skaffe 

trenere til Kids/Ungdom 

Petter 

Tiltnes 

Mottatt innspill om 

kompensasjon til to 

ungdomstrenere:  

Prøveprosjekt frem til 

sommeren: to trenere a 

kr. 500,- pr. hode pr. 

trening.  

 

Spørsmål fra 

Enduro/utforgruppen 

Petter 

Tiltnes 

Enduro som ny gruppe 

har sendt inn liste med 

diverse spørsmål til IF 

Frøy.  

Petter Farstadvoll har 

kommet med gode 

innspill/tilbakemeldinge

r. Støttes av styret.  

Petter Tiltnes svarer på 

mailen fra Enduro på 

vegne av styret. 

 

Gavepremier Morten 

Forland 

Dagfinn Bang Johansen  

fikser gavepremier 

 

Kontrakt for elite ryttere Petter 

Farstadvoll7

Jørn 

Michalsen 

Jørn Michalsen følger 

opp dette. 

Kontrakten var så vidt 

opp til diskusjon i fjor 

høst uten at det ble gjort 

en revidering. 

Det burde kunne 

utarbeides en elite 

kontrakt med lik ordlyd 

for alle nevnte grener, 

og gjeldende fra jr. og 

oppover.  

https://if-

froy.monday.com/prote

cted_static/6453494/res

ources/446747182/Ut%

C3%B8verkontrakt%20

Fr%C3%B8y%20Elite

%202020%20%28kopi

%29.docx 

 

Klubbhenger til utleie Petter 

Tiltnes 

Petter Tiltnes er på 

saken og ser på ulike 

alternativer. Behov fra 

KIDS og Enduro + ved 

 



 

 

Intern Intern 

Kalas Cup. Legges til 

neste møte hvor det 

diskuteres på nytt. 

11 mai og torsd 16 juni d.å 

neste styremøte 

 

Morten 

Forland 

11 mai og 16 juni d.å 

neste styremøte 

 

Tingsmøte  Morten 

Forland 

15 juni d.å.  

Klubbforsikring - 

Fornyelse 

Morten 

Forland/ 

Jørn 

Michalsen 

Jørn Michalsen følger 

opp dette.  

https://if-

froy.monday.com/prote

cted_static/6453494/res

ources/442239773/klub

bforsikring%20fornyels

e.pdf 

 

 

https://if-froy.monday.com/protected_static/6453494/resources/442239773/klubbforsikring%20fornyelse.pdf
https://if-froy.monday.com/protected_static/6453494/resources/442239773/klubbforsikring%20fornyelse.pdf
https://if-froy.monday.com/protected_static/6453494/resources/442239773/klubbforsikring%20fornyelse.pdf
https://if-froy.monday.com/protected_static/6453494/resources/442239773/klubbforsikring%20fornyelse.pdf
https://if-froy.monday.com/protected_static/6453494/resources/442239773/klubbforsikring%20fornyelse.pdf
https://if-froy.monday.com/protected_static/6453494/resources/442239773/klubbforsikring%20fornyelse.pdf

