
Styrets beretning 2020

Sportsklubben Rye
ÅRSMØTE 2021 

1.  Tillitsvalgte 

Følgende tillitsvalgte ble valgt på årsmøtet i 2020:

Leder    Robin Mackenzie-Robinson  Valgt for 2 år   

Økonomiansvarlig  Torunn P. Brandt    Valgt for 1 år 

Leder sykkel   Arild Hermansen    Valgt for 1 år

Sykkel vara    Linda Evensen     Valgt for 2 år

Leder BU    Ola Høiby     Valgt for 2 år

Sekretær    Svein-Erik Bakke    Valgt for 1 år

Sekretær vara    Julie Marie Sørgård    Valgt for 2 år

Redaktør   Inger Heiberg Woxholtt   Valgt for 2 år

Triatlon vara    Maria Isabel Frang    Valgt for 2 år 

Løp/ski vara    Hanne Vigander     Valgt for 2 år

Revisor    Einar Døssland    Valgt for 2 år

Valg av ett medlem til

kontrollutvalget   Utsatt til ekstraordinært årsmøte 

Valg av delegater til ting 

og utvalg:   Utsatt til ekstraordinært årsmøte 

 

Tillitsvalgte som ble valgt i forrige periode (2019):

Nestleder   Pål Kulø Lønseth   

Vara økonomiansvarlig  Kaisa Lantto   

Vara barne- og ungdomsgruppa Øystein Heggelund Dahl  

Leder løpe- og skigruppa  Else Marie Grotterød  

Leder triatlongruppa  Per Morten Hjemgård  

Vara redaktør   Inge Nilssen   

Kontrollkomité   Stein Erik Bostad   

Revisor    Knut Jahr   
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2.  Administrasjon

Styret har i kalenderåret 2020 hatt 14 styremøter, en del har vært avholdt digitalt. Fra årsmøtet i juni 2020 til årsmøtet i 

mars 2021 har styret avholdt 9 styremøter. Medlemmer vil få tilsendt protokoller fra styremøtene på forespørsel.

3.  Endringer i styret i 2020

Siden det ordinære årsmøtet i juni 2020 trakk ut i tid, og valgkomiteen ikke hadde fremmet forslag om kontrollutvalg med 

to medlemmer og ett varamedlem i henhold til ny lov for SK Rye ble det vedtatt å avholde et ekstraordinært årsmøte. 

Årsmøtet sluttet seg til at det ekstraordinære årsmøtet kunne gjennomføres elektronisk, og det ble avholdt 23.10.2020.

Etter det ordinære årsmøtet trakk følgende valgte medlemmer seg fra styret:

Torunn P. Brandt (økonomiansvarlig), 

Svein-Erik Bakke (sekretær)

Linda Evensen (sykkel vara),

Kaisa Lantto (vara økonomiansvarlig).

Leder i løpegruppa, Else-Marie Grotterød, skulle flytte til utlandet og ønsket derfor avløsning før neste ordinære årsmøte i 

2021.

På det ekstraordinære årsmøtet 23.10.2020 ble følgende representanter valgt:

Økonomiansvarlig Adrian Henriksen   Valgt for 2 år

Vara økonomiansvarlig Bjørn Haugen    Valgt for 1 år

Vara sykkel  Elena Grand    Valgt for 1 år

Sekretær  Julie Marie Sørgård   Valgt for 2 år

Vara sekretær  Anne Lise Lunder   Valgt for 1 år

Leder løp  Andreas Tinglum   Valgt for 2 år

Kontrollutvalget:

For 2 år: Svein Erik Tverli

For 1 år: Stein Erik Bostad

For 2 år: Vara: Rakel Fougner

Fra venstre: 
Julie Marie Sørgård,

Per Morten Hjemgård,

Maria Isabel Frang,

Robin Mackenzie-Robinson,

Øystein Heggelund Dahl,

Pål Lønseth,

Hanne Vigander og

Arild Hermansen
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Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd i idrettslaget har representasjonsrett:

Årsmøtet ga styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd i idrettslaget har 

representasjonsrett.

Vara valgkomiteen   Rober Grøndahl   Valgt for 1 år

Valg av leder i valgkomiteen  Lise Jørstad

15.1.2021 trakk Pål Lønseth seg fra sitt verv som nestleder, og 25.1.2021 trakk Arild Hermansen seg fra sitt verv som leder 

i sykkelgruppa. 

4.  Valgkomiteen   

Følgende har sittet i valgkomiteen i 2020: 

 Lise Jørstad, leder triatlon

 Bård Seiersnes  barn og ungdom 

 Tore Saupstad  løp

 Rober Grøndahl, vara sykkel

5.  Økonomi  

Resultatregnskapet 
Det konsoliderte årsregnskapet for SK Rye viser et overskudd på 15 216 kroner for regnskapsåret 2020. 

Til sammenligning viste 2019 et underskudd på 95 173 kroner.  

2018 viste et underskudd på 301 855, og 2017 et overskudd på kr 133 653. 

Tall for 2020 som ble fremlagt i forbindelse med brev til Lotteri og stiftelsestilsynet som senere ble tatt opp i media i fe-

bruar, var foreløpige tall som ble gitt med forbehold før årsoppgjør var gjennomført. Det viste seg i ettertid at det i hovedsak 

var overførte påmeldinger fra Oslo Tri 2020, som ikke skal inntektsføres før 2021, som utgjorde dette overskuddet. Det er 

derfor årsregnskapet med et overskudd på kr 15 216 som nå er avlagt korrekt, og reflekterer den økonomiske situasjonen i 

SK Rye i 2020.

Hovedinntektskildene til klubben er i all hovedsak  

 • Medlemskontingent

 • Ritt- og stevneinntekter

 • Treningsavgifter  

 • Sponsorinntekter

I tillegg får klubben årlig tilskudd fra idrettsforbundet og Oslo Kommune.    

Budsjett 
Det konsoliderte regnskapet viser et overskudd på 15 216 kroner, mens det var budsjettert med et underskudd på 131 000 

kroner. 



Medlemmer 
Pr 31.12.2020 rapporterte RYE inn et medlemstall på 991 til NIF. 

Til sammenlikning er dette medlemstall fra de siste årene: 

2019: 1091 medlemmer

2018: 1242 medlemmer

2017: 1303 medlemmer

2016: 1310 medlemmer

2015: 1397 medlemmer

2014: 1473 medlemmer

Det er kun medlemmer som har betalt sine medlemskontingenter som kvalifiserer til «gyldige» medlemmer og 

støtteberettiget grunnlag, når klubben innrapporterer medlemstallet til NIF.    

Medlemskontingent 
Medlemskontingenten for 2020 har vært NOK 400 for alle medlemmer over 18 år. For medlemmer under 18 år, pensjonister 

og funksjonshemmede var kontingenten NOK 200.

6.  Idrettsarrangementer og aktivitet

Rye har vært arrangør av følgende idrettsarrangement: 

NM i terrengsykling, sommersykkelskolen, klubbmesterskap terrengsykling på Langsetløkka, klubbmesterskap triatlon, 

klubbmesterskap i Grefsenkollen og finalen i Landeveiscupen på Lillomarka arena.

2020 var året hvor de fleste idrettsarrangementer ble avlyst. Vi har også måttet avlyse, men klarte likevel å gjennomføre 

flere konkurranser på en forsvarlig måte. Terrengsykkel-NM ble planlagt og arrangert på under 3 uker(!) med etterføl-

gende enstemmig ros fra alt fra Norges Cykleforbund til utøvere og støttepersonell. En formidabel innsats fra rittkomiteen, 

dugnadsarbeiderne og naboklubber. «Terrengsykkelfamilien» viste seg fra sin beste side, men det stoppet ikke der. Vi hadde 

terrengsykkelritt på Langsetløkka for de yngste, en sårt etterlengtet opptur for barna. Senere ble det klubbmesterskap i ter-

rengsykling med over 150 barn, ungdom og voksne. Vi hadde også klubbmesterskap i triatlon med rekordmange deltagere. 

Landeveisritt og finalen i Oslo landeveiscup ble arrangert på Linderudkollen. 

Alt i alt ble det en ganske så aktiv sesong tatt året i betraktning. At vi har gått foran som en stor klubb, og tatt ekstra ansvar 

for aktivitet i denne vanskelige perioden har vært viktig. Tusen takk til alle som har bidratt! Noe av det viktigste vi gjør er å 

skape aktivitet, og der har vi levert det vi kan, også i det vanskelige året 2020.
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Begge foto: Øystein Heggelund Dahl
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7. Klubbavtaler 2020

Sportsutstyr
SK Rye har hatt en samarbeidsavtale med Bikeshop i 2020. Avtalen ga meget gode rabatter på allerede lave priser hos 

Bikeshop. Klubben har ønsket en videreføring av avtalen for 2021, men Bikeshop har sagt at de ikke kan gi like gode priser 

for 2021. Bikeshop melder at grunnen til dette er stor usikkerhet i bransjen vedrørende priser fra leverenadør og fraktkost-

nader grunnet korona. Bikeshop vil komme tilbake til klubben med et avtaleutkast nærmere sykkelsesongen. Hovedstyret 

følger opp dette.

Klubbtøy
På klubbtøy hadde vi i 2020 samarbeid med Kalas. Samarbeidet dekker alle sportsgrener innen SK Rye, samt langrenn. For 

bestillingen av klær gjøres dette gjennom en egen webshop. Betaling skjer direkte i webshopen og varene blir sendt hjem 

til den enkelte. Bestillingstiden har beklageligvis gått noe opp grunnet korona, men dette håper vi kan bedre seg på sikt. 

Vi vil i den forbindelse oppfordre alle til å bestille tøy i god tid før sesong. Når det gjelder løpegruppa er de ikke fornøyd 

med utvalget til Brav / Kalas. Løpegruppa undersøker muligheten for å få en annen leverandør av løpetøy. Brav / Kalas er 

informert om dette. 

Bil
I 2017 inngikk vi en avtale om leasing av en Skoda Superb fra Møller, med et profesjonelt sykkelstativ slik at bilen har plass 

til mange flere sykler og hjul på taket. Bilen har blitt godt brukt, er populær blant klubbens medlemmer samt anses som 

«rullende» reklame for klubben vår. I 2020 gikk leasingavtalen med Møller ut. Hovedstyret besluttet imidlertid at klubben 

skulle kjøpe ut bilen og klubben er nå eier av den. Hovedstyret håper at bilen vil bli brukt enda mer fremover av alle grup-

pene i klubben. 

8. Jubileumsfeiring

Det ble i mars ganske klart at noen jubileumsfeiring ikke ville kunne gjennomføres 22. august 2020 som planlagt. Styret 

besluttet derfor å utsette feiringen til 2021. I januar 2021 tok styret en ny vurdering, og valgte å utsette feiringen til 2022.

Beslutningen ble tatt grunnet usikkerheten rundt koronapandemien. Vi ønsker at feiringen skal bli et sosialt arrangement 

hvor så mange som mulig skal samles på et område, det skal serveres mat og drikke og det skal være sosialt. Styret har 

også tenkt på en mulig uheldig signaleffekt ved å planlegge for en storstilt feiring i en tid hvor myndighetene til stadighet 

maner om forsiktighet og at folkemengder skal begrenses. Avgjørelsen om utsettelse ble tatt på et så tidlig tidspunkt for at 

klubben ikke skulle pådra seg nye utgifter.

Styret har innhentet tilbud fra to ulike eventbyråer (tilbydere) for å videreutvikle konseptet og planene til Ryes tidligere 

jubileumskomité, som la ned et stort arbeid, og vi vil takke dem for dette arbeidet. 



9. Annet 

To mangeårige Rye-medlemmer har dessverre gått bort i 2020, Tomm Kristoffersen døde 23. mars og Tor Jacobsen døde 

19. november. 

Vi er stolte av klubben vår som fikk til å arrangere flere store og små idrettsarrangementer i annerledesåret 2020. Vi tok 

ansvar og leverte på det viktigste vi gjør som en idrettsklubb og det er å skape aktivitet. Tusen takk til alle utenfor styret 

som har bidratt!

Vi skal imidlertid ikke legge skjul på at dette har vært et krevende år, ikke bare i samfunnet, men også i klubben.  

Pandemien satt en effektiv stopper for mye av den aktiviteten vi har vært vant til å drive med. Det krevde at vi måtte finne 

gode løsninger for å lede klubben gjennom det spesielle året 2020.

Etter klubbens årsmøte i juni ble det store utskiftninger i hovedstyret, og først etter det ekstraordinære årsmøte i september 

fikk vi et nytt fulltallig styre på plass. Styret har fungert godt. Vi har ikke nødvendigvis vært enige om alt, men vi har hatt 

god takhøyde for forskjellige meninger og har hatt mange gode og konstruktive diskusjoner. Vi har blant annet jobbet med å 

få innarbeidet gode rutiner, profesjonalisering av økonomiarbeidet samt større grad av åpenhet for medlemmene våre. Det 

har tidvis vært mye jobb å sitte i klubbens hovedstyre og mye av arbeidet er ikke direkte synlig for klubbens medlemmer. 

Arbeidet er imidlertid viktig for å få en velfungerende idrettsklubb. Noen takker av ved dette årsmøtet, mens andre blir med 

videre. Fellesnevneren er uansett at alle har gjort en formidabel innsats i 2020. Vi vil også benytte anledningen til å rette 

en stor takk til alle som har lagt ned et stykke arbeid for klubben. Dere vet hvem dere er, og vi setter stor pris på innsatsen 

deres. Tusen takk!

Oslo, 1. mars 2021,
Styret i Sportsklubben Rye

Per Morten HjemgårdPer Morten HjemgårdRobin Mackenzie-RobinsonRobin Mackenzie-Robinson

Andreas TinglumAndreas TinglumAdrian HenriksenAdrian Henriksen

Ola HøibyOla HøibyElena GrandElena Grand

Julie Marie SørgårdJulie Marie Sørgård Inger Heiberg WoxholttInger Heiberg Woxholtt
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Årsrapport 2020 – sykkel
ÅRSMØTET 2021 

Rapporten for 2020-sesongen blir dessverre naturlig nok helt annerledes enn tidligere års rapporter pga. konsekvensene 

av alle Covid-19 tiltakene gjennom året. 

Det første som ble direkte påvirket var spinningtilbudet  2 ganger per uke som ble stoppet 12. mars da resten av Norge 

gikk i «lockdown.»  Både Myrens og SATS Linderud hvor øktene ble gjennomført ble sammen med resten av Norges tre-

ningssentre stengt ned.

Noen av lagene, deriblant XP og Rye 15, var godt igang med planer for sesongen. Felles utetreninger som var planlagt 

å starte ute rundt påsketider måtte avlyses. Andre lag og grupper kom aldri igang med å samle ryttere til de andre ulike 

turrittlagene i klubben, slik som Rye 17 og Rye 2. Tur til Mallorca hvor Sykkelgruppa hadde forhandlet frem en avtale med 

Helios Hotell ble også kansellert i mars for alle de som hadde benyttet seg av tilbudet. 40-50 Ryeryttere hadde bestilt rom 

på dette hotellet.

Hele forsommeren var det tilnærmet ingen som syklet sammen og Sykkelgruppa var også tydelig på at dette var sterkt fra-

rådet utfra myndighetenes og NIFs føringer. Da det ble klart at ingen turritt i og rundt Oslo kom til å bli gjennomført i 2020 

søkte noen syklister etter hvert sammen for å trene da dette var akseptabelt med inntil 10 ryttere. 

Årsmøtet som vanligvis avholdes i mars ble pga. Covid-19 endelig besluttet gjennomført fysisk i medio juni. Alternativet var 

digitalt, men styret tok ikke sjansen på mer enn 100 deltagere på digital flate. For Sykkelgruppa ble tiden etter Årsmøtet en 

utfordring. Flere ressurspersoner både i styret og gruppa valgte å fratre sine roller som en direkte konsekvens av Årsmøtet. 

Andre syklister som gjennom årene har vært å betrakte som ressurspersoner uttrykte også sin misnøye med hvordan klub-

ben fremsto og fremstår. Årsmøtet 2020 viser nok at på tross av størrelsen på klubben og antall medlemmer er man sårbar 

for den type støy og motsetninger som resulterer i at ressurspersoner velger å tre til side. Dette kombinert med Covid-19 

gjør at Sykkelgruppa fikk en utfordrende høst og også en noe uviss start på 2021 da få lag i klubben har planene klare for 

sesongen. 

Et tydelig og positivt unntak er Rye 15. Her er man godt i gang med forberedelser til 2021-sesongen selv om Covid-19 

«spøkelset» fortsatt gjør at alle ritt som vanligvis står i terminlisten første halvår fremstår høyst usikre. SK Rye har besluttet 

allerede at det tradisjonsrike Nordmarka Rundt flyttes fra mai til august for å forhåpentligvis øke sannsynligheten for gjen-

nomføring.

Av andre lag som så smått har begynt planer for 2021 er Rye 17. 

Kristin Falck ble tatt ut til EM i E-sykling på Zwift.
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BU sitt formål 

Gruppa skal bidra til god folkehelse ved å rekruttere til aktivitet og sykkelidrett, skape glede og legge grunnlag for et liv pre-

get av aktivitet og interesse for å være i naturen. For å skape et godt miljø har vi en hyggelig og inkluderende omgangsform 

i gruppa uansett nivå. Trenere og eldre utøvere er gode rollemodeller, og vi jobber for å legge til rette for sykkelglede på alle 

nivåer. 

Det er sentralt å skape mestringsfølelse ved å utvikle sykkelferdigheter, ferdigheter i trafikken og gi utfordringer tilpasset 

den enkeltes nivå. Vi ønsker å legge til rette for at ungdom kan satse på sykling, så vi har et eget tilbud for dem som ønsker 

å utvikle seg som konkurranseryttere. Vi har dyktige trenere og vi jobber for å ha en kultur for deltagelse og prestasjon i 

konkurranser.

Landevei

Landeveisgruppa består av ca. 22 ryttere, noen færre enn året før. Dette skyldes blant annet overgang til andre klubber, da 
blant de eldste.

Gruppa har ryttere med landeveissykling som hovedidrett, men også medlemmer fra andre sykkelgrener og idretter.

Landeveisgruppa har nå tilbud for ryttere/medlemmer i alder 10-14 og satsning/elite 15-23 år.

Landeveisgruppa trener tirsdager og torsdager i sesong, men også vinterstid i spinningsal.
Pga COVID 19 ble spinningen avlyst og mange av de tradisjonelle ritthelgene og forøvrige rittilbud.

Landeveisgruppa har for de eldste også ett organisert tilbud om felles langkjøring, søndager med oppmøte ved Operaen i 
Bjørvika samt basisøkter.

Nytt i sesongen 2020 er at landeveisgruppa har fått ett tilskudd av ny trener, Ole Forfang.

Satsningsgruppa 15-16 er dekket inn av Ryes trener Øyvind Hoe Skog og Ole Forfang. Satsningsgruppa for junior og eldre 
dekkes inn av trener Egil Aasheim og Øyvind Hoe Skog.

Øyvind Hoe Skog og Ole Forfang fordeler også de yngste rytterne seg imellom under felles-øktene på tirsdager og torsdager.
BU, Øyvind og Egil delegerer, deler, organiserer og orienterer hverandre med planer og økter.

Satsningsgruppa er stabil til sammenligning 2019 sesongen.

Landeveisgruppa benytter primært Maridalen som treningsområde samt Grefsenkollen og Sørkedalen.

Oppmøtested for gruppa på fellestreninger er i sesongen blitt flyttet til LÅKEBERGET, altså den store parkeringsplassen 1 km 
inn i Maridalen.

Landeveisgruppa har fått svært gode tilbakemeldinger både fra trenere og medlemmer av gruppa, da om hva Rye tilbyr som 
klubb og om det sosiale.
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Treningstilbudet er fortsatt tilpasset de forskjellige rytternes nivå og alder som følge av vi har tillagt oss en flott trenersta-
ben.

Trenere og gruppas medlemmer synes veldig godt motiverte.

Landeveisgruppa har hatt endel rittavvikling blandt sine utøvere, men redusert pga COVID 19. Gruppas ledelse håper på 
større ritt og konkurransedeltagelse kommende sesong hvor det også er fokus på å samle rytterne på rittene.

Landeveisgruppa styres nå av 2 oppmenn, Yngve Øksnes og Pål Braaten.

Landeveisgruppa virker å være rel. stabil med tanke på medlemsantall.

Landeveisgruppa hadde i 2020, 5 faste jentemedlemmer. Gruppa tar sikte på å tiltrekke seg flere faste jentemedlemmer, og 
antar vekst kommende sesong med tanke på jentesyklister.

Gruppa har i 2020 hatt fellestrening hvor syklister fra andre sykkelgrener i Rye har hospitert.
Landeveisgruppa håper flere vil hospitere og benytte seg av landeveisgruppas aktiviteter og minner om lånesykler, altså 
lånesykler av høy kvalitet.

Landeveisgruppa har ikke i 2020 hatt mulighet til å invitert til Ryes fellestreninger med andre sykkelklubber på Østlandet 
for etablering av større treningsmiljø på tvers av klubber.

Landeveisgruppa har hatt ved ett par tilfeller sosialt opplegg, men begrenset i år pga COVID 19. 

Rye landevei har arrangert Steinbruddet i Lillomarka Arena, da med noe svakt oppmøte pga kolliderende andre arrange-
ment.
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Rye Enduro

Startet med trening ute så fort det 
ble lov. Trening 2 ganger i uken 
tirsdager og onsdager. Tirsdager er 
det ofte stisykling. Onsdag spesifikk 
trening.

Vi som gruppe arranger- te 
Teknikkdag på Langsetløkka i star-
ten av mai. Ca 25 stykker var med. 
En gruppe voksen og flere grupper 
med ungdommer. Der deltakere 
øvde på svingteknikk, oppover og nedover, hopp. Spilte fotball på sykkel, øvde på sisten og Bunny jump. Fikk flere hygge-
lige tilbakemeldinger og spørsmål om å arrangere igjen. 

To enduro konkurranser 2020: 
Trysil Enduro 1. plass til William Scheele og 3. plass  Leo Solland i juniorklassen. 3 ryttere stilte til start. 
Drammen enduro 2. plass menn senior Kristian Holiman. 6 ryttere stilte til start. Begge juniorene (William og Leo) hadde 2 
tekniske problem. 2 helt nye ryttere var med for første gang på enduroritt, Felix Østby og Sander Bloom. 

Flere ryttere har vært med på downhill konkurranser: Eirik Ødegårdstuen 2. plass på NM og på Aroncup.

Magnus Sørlie som nå gått over til Rye fikk 3. plass på NM i downhill. Han har meldt overgang til Rye pga av at vi er den 
klubb som satser på Enduro. Han er en av Norges beste endurosyklister og kvalifisert til Enduro World Series.

Gruppa har egen instagramkonto, der syklistenes alle innlegg repostes. De ivrigste som legger ut mest, profilerer våre 
sponsorer bra.

Stolt oppkvinne, 
Helen Littorin-Sandbu

BU terreng (opp til 14 år)

Sesongen 2020 ble veldig annerledes også for denne gruppa, men tatt alle forhold i betraktning var aktivitetsnivået høyt. 

Sesongstart ble utsatt fra 2. påskedag til begynnelsen av mai og vårsamling utgikk. Isteden ble det i april gjennom sosiale 
meder oppfordret til egne aktiviteter, samt at det ble bygget og utplassert noen flyttbare hindre/hopp på Langsetløkka til fri 
bruk.

Fra oppstart i mai har vi hatt terrengtrening for alle grupper på mandager, for de over 10 år også på torsdager. I tillegg har 
det vært tilbud om langtur på lørdager for de eldste gruppae. 

Treninger for terreng <14 år har i hovedsak vært uført av ungdommer noe veiledet av ansvarlige ressurstreninger og oppmenn. 
For bedre kontroll på deltagere og ønske om mindre ansamling av folk ble det litt bytter i oppmøtesteder mellom gruppene på 
mandager, men Sognsvann og Langsetløkka har vært våre baser. I tillegg har man gjennom påmeldingsløsninger i Spond hatt 
god og detaljert dokumentasjon på deltagere på hver trening. Denne gruppeinndelingen har økt behovet for treningsressurser, 
men dette har også hevet kvaliteten på treningene.
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I juni arrangerte gruppa sommersyk-
kelskole for 70 deltagere. Arrange-
mentet består i en miks av teknikk-
trening og turer i marka.  
Arrangementet tiltrekker seg delta-
gere fra mange klubber og tilbake-
meldingene fra deltagere er meget 
gode. Dette har blitt et etterspurt og 
populært arrangement som ønskes 
videreført.

Vårsesongen gikk nesten uten 
konkurranser på terrengsiden 

med unntak av Norgescup på Lillehammer. Fra august fikk de som ønsket deltatt i noen lokale ritt inkludert klub-
bens NM arrangement som ble en suksess. Deltagelsen var bred og prestasjonene fra klubbens medlemmer var 
meget gode, med flere klasseseiere og pallplasser i Norgescup og NM.

Trysil ble gjennomført fra 19.-21. september. Deltagelsen er fortsatt økende og i år var det ca 160 deltakere, inkludert 
trenere, foreldre og søsken. Med felles bespisning og overnatting på Radisson Blu Resort er dette blitt et populært arrange-
ment med mye sosialt samvær. Trysil har som kjent et fantastisk løypenett med mange tilrettelagte stier, slik at alle finner 
utfordringer som passer til eget nivå. I år fikk også foreldre anledning til å melde seg på organisert teknikktrening. 

Ut over høsten åpnet det seg også for en del Cyclo Cross ritt, der klubben deltok med noen få deltagere under 14 år.

Klubbmesterskap ble arrangert med nesten 150 deltagere for alle aldersgrupper en god økning fra tidligere år. 

For gruppa under 14 år har antall aktive (definert som de som har vært på mer enn fire treninger) økt fra 157 i 2019 til 184 
i 2020. I samme periode har jenteandelen økt fra 16 til 24%. Summen av dette viser en hyggelig tilvekst i klubben.

Terreng 15+

Sesongen 2020 ble på grunn av Covid 19, delvis amputert både når det gjelder treninger og konkurranser. Mange treninger 
og alle lokale Kalas-cup ritt ble avlyst på forsommeren. Treninger ble gjennomført i mindre kohorter da det var mulig. Hel-
digvis fikk man gjennomført noen Norgescupritt, og NM på Langsetløkka ble høydepunktet i sesongen. Treningssamlinger 
både i Slettestrand i Danmark og i Trysil ble dessverre avlyst.

Gruppa er for tiden preget av et generasjonsskifte, siden stammen i gruppa har vært 2001-årgangen som var ferdige med 
videregående skole i 2020. Disse har kommet til et veiskille der man må velge videre utdanning, militæret eller satsning 
i andre idretter (langrenn). Begrensede muligheter for sosiale arrangementer kan også ha vært medvirkende til at gruppa 
er blitt noe redusert i løpet av sesongen. Samtidig tar vi med oss at vi har en base med flere 15/16-åringer som vi kan ha 
med oss i mange år fremover.

Blant de ivrigste rytterne i gruppa har resultatene vært veldig gode. Vi har fått med oss flere pallplasser og topp 6 plasse-
ringer i NM og NC. Eyvind Fougner er også tatt opp på juniorlandslaget for 2021. 
Trener for sesongen har vært Aleksander Borchgrevink.

Foto: Øystein Heggelund Dahl
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Utforgruppa                            

                                                                   

Sesongen startet med første trening rett etter påske på Siggerud 

pumptrack bane. Deretter fortsatte vi med tirsdagstreninger i 

Frognerseteren, med og uten tidtaking. For å unngå kjøring med 

banen, stilte foreldre solid opp med shutling-tjeneste over flere 

tirsdager. Vi startet også et samarbeid med utforgruppa i Dram-

men CK, hvor vi hadde trening i Aron-bakken i Drammen annen-

hver uke. DCK var også med på våre treninger i Frognerseteren. 

Fint samarbeid, med utbytte for alle på tvers av alder og nivå. 

Vi hadde også en treningssamling i Drammen en lørdag sent på 

høsten med pølser på grillen i pausen.

Trenertrioen Frank, Atle og Simen er solid og stabil og utfyller 

hverandre bra. Atle og Simen, som også er satsningsryttere 

hadde ingen utenlandsturer i 2020, både pga skader og Covid-19 

situasjonen. Vår 3. satsningsrytter Ole-Herman Bergby hadde en 

ukes utenlandsopphold med en endoro rytter fra annen klubb, før 

Covid-19 satte en stopper for alt.

NM ble arrangert i Drammen av DCK, og Rye presterte bra. 1. 

plass til Ole-Herman Bergby og 2.plass til Simen Smestad i menn 

elite.  Mille Johnset fikk 1. plass, som eneste deltager i kvinner 

elite. Det ble 2. plass i M 13-14, 3. plass i M 15-16 

samt gode plasseringer i M Master og Sport.

Hafjell Bike Park arrangerte lavterskelritt Hafjell Cup, 

som gikk over 4 ritt i 4 forskjellige løyper. Rye hadde 

med flere ryttere, og dette var et kjærkomment og mor-

somt arrangement i mangel av andre. Foreldre fra flere 

klubber stilte som løypevakter, så dugnadsånden er bra 

i utformiljøet.

Sesongavslutning hadde vi under avslutningshelgen i 

Hafjell Bike Park. Hafjell stilte med mange forskjellige 

konkurranser og utfordringer, som mange av våre var 

med på. Derfor hadde vi mye fokus på det sosiale, og at 

de eldste kjørte sammen med de yngste. 

Lise Burud Smestad.

Over: Pushbike i varmen,  Frognerseterenn.
Under: Pølsepause under trening, Drammen.



Årsrapport 2020 – løpegruppa
ÅRSMØTET 2021 

Organisering 
Leder   Else Marie Grotterød (til oktober), Andreas Tinglum (fra oktober)
Nestleder  Hanne Vigander
Økonomiansvarlig Siri Saupstad
Arrangementsansvarlige Marius Saasen Strand / Kjetil Throndsen
PR-ansvarlig  Inge Nilssen
Treningsansvarlig  Ingve Nasvik

Styret har avholdt 7 ordinære styremøter i 2020. På det ekstraordinære årsmøtet i Rye gikk Andreas Tinglum inn som leder i 
gruppa for Else Marie som takket av fordi hun flyttet utenlands. Gruppa fikk også formelt endret navn til «Løpegruppa». 

Økonomi 
Gruppas økonomi er hovedsakelig knyttet opp mot Rye-løpet, og siden løpet ble avlyst i 2020 har omsetningen vært  
begrenset. Gruppa ivaretar klubbens tilknytning til friidrettsforbundet og skiforbundet, slik at Ryemedlemmer kan løse lisens 
hos disse.

Gruppa har ikke hatt betalte trenere eller gitt støtte til andre aktiviteter dette året, all individuell aktivitet har i sin helhet vært 
dekket av gruppas medlemmer.  

Arrangementer og aktiviteter

Følg med på hva som skjer: 
Løpegruppa forsøker å dele alt som skjer i gruppa på Ryes nettsider 
og siden «SK Rye Løpegruppa» på Facebook. Følg den siden om du 
ønsker å se hva som skjer i løpegruppa: 
https://www.facebook.com/SkRyeLopegruppa

En god del medlemmer i Rye har også laget en egen gruppe der 
det innimellom tas initiativ til felles treninger eller reise til løp. Her 
ønsker vi også alle velkommen til å ta initiativ eller slenge seg med 
på en hyggelig økt «SK Rye treningsgruppe for løpere». 
https://www.facebook.com/groups/159727614700613

Treningstilbud: Gruppa har gjennom 2020 hatt treningstilbud i de 
periodene det har vært tillatt etter smittevernreglene. Normalt har 
vi tilbud om intervalltrening tirsdager kl. 18.00, en felles rolig tur 
torsdager kl. 18.00 og en felles langtur fra Langsetløkka lørdager kl.  
09.00. Intervalltrening foregår innendørs på Bislett i vintermåned-
ene, i Frognerparken ellers i sesongen. Oppmøtetid på intervalltre-
ningene ble fra høsten 2020 flyttet fra kl 19.00 til 18.00.

I perioden da fellestreninger ble forbudt har treningsansvarlig Ingve 
lagt ut forslag til intervalløkter og treningsprogram folk kan gjen-
nomføre på egenhånd.

Mange løp har vært avlyst i 2020, men Nøklevann rundt 
var blant dem som lot seg gjennomføre. Her er to
fornøyde løpere. Foto: Oddvar Røsten
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Ryeløpet: Den 20. utgaven av Ryeløpet skulle vært avholdt i mai, men ble avlyst pga smittesituasjonen.

HK-stafetten: Rye hadde plan om å stille lag, men stafetten ble avlyst.

Deltagelse i løp: I 2020 ble svært mange løp avlyst. Flere Ryeløpere var aktive i ulike virtuelle arrangement, blant annet 
Oslo Marathon Virtual Edition. Tidlig på høsten ble det arrangert flere løp med god deltakelse og gode resultater av Ryelø-
pere. 

Det var Ryeløpere med blant annet på Norgesløpet, Fredrikstad Maraton, Nordmarka Skogsmaraton, Nøklevann Rundt, Fre-
drikstadmarka rundt, Perseløpet, Sørmila Halvmaraton og Kongsvinger Maraton for å nevne noen. Det var flere Ryeløpere 
som utmerket seg gjennom året, men vi nevner Marit Tørstad som la til nye maraton på lista og nå står med 58 gjennom-
førte i løpet av ni sesonger. 

Vi har gjennom året forsøkt å få omtalt Ryeløpere i aksjon på nettsidene og «SK Rye Løpegruppa» på Facebook. All ære til 
dem som representerte klubben i et år som var krevende også for løpere. 

Hanne Vigander 
vant Kondis-

løpet i juni.
 Foto: Sylvain 

Cavatz

Fire glade deltakere i Fredrikstadmarka rundt, Morgan Adolfsen, Hanne 
Vigander, Gjermund Gartmann og Marit Tørstad. Svein Hansen løp 
                                     også for SK Rye.

Til venstre: Hanne Vigander og mnarit Tørstad vant begge sine 
klasser i Fredrikstadmarka rundt i oktober.

Under: 2020 ga ikke mange muligheter 
til å trene sammen, men disse 11 fikk 
i hvert fall en fin tur på sti en lørdag i 
Lillomarka.



Triatlon passer for alle som liker en utfordring, eller som bare ønsker å holde seg allsidig i god form. Bredden av triatlon-
gruppas medlemmer er alt fra satsningsutøvere til mosjonisten som har lyst til å gjennomføre en konkurranse. Vi nyter godt 
av de andre gruppene i Rye, både med tanke på treningstilbud og aktive utøvere som ønsker å prøve nye øvelser. 

Styret for triatlongruppa har bestått av Per Morten Hjemgård (leder), Isabel Frang (nestleder), Martin Hansen (økonomi), 
Lasse Johansen (arr. ansvarlig) og Jonas Sundet (stevneleder Oslo Triatlon). 

Ta gjerne kontakt med oss om du har lyst til å være med å bidra, eller lurer på hva vi jobber med. Vi ønsker å knytte til oss 
flere medlemmer som kan være med å bidra til at vi får et bredere tilbud. Vi ønsker at gruppas styre skal ha gode møter 
som gir oss energi og inspirasjon til å gjennomføre aktiviteter for medlemmene. Det skal være sosialt og gøy!

Styrets aktivitet
Vi har gjennomført 4 styremøter siden forrige årsmøte. På grunn av Covid-19 har vi prioritert å bruke digitale hjelpemidler 
og en utstrakt del av vår kommunikasjon har vi tatt fortløpende på Basecamp eller epost.  

Ettersom det aller meste av aktiviteter har vært vanskelig å gjennomføre i 2020 så har vi ikke fått planlagt og gjennomført 
aktiviteter slik vi har ønsket. Vi har forsøkt å håndtere de mulighetene og utfordringene som har dukket opp fortløpende. 

Økonomi 

Trialtlongruppa har hatt en sunn økonomi og relativt små budsjettposter som stort sett har fordelt seg på bruk av svømme-
trener og leie av lokaler til svømming nå som Tøyenbadet er revet. I 2020 har vi leid svømmehallen på NTH en gang i uken, 
inntil dette ble innstilt. 

Arrangementer  
Oslo triatlon 
2020 var vi dessverre nødt til å avlyse årets utgave av Oslo Triatlon. Dette satt 
langt inne, og vi utsatte det så lenge vi kunne. Vi ga alle de som var påmeldt en 
mulighet for å få refundert pengene, donere dem til OT eller få nytt startnummer 
i 2021. De aller fleste valgte å flytte deltagelsen til i år, og vi krysser fingrene på 
at vi får gjennomført konkurransen i år. Vi har i første omgang satt en grense på 
600 deltagere.

Årsrapport 2020 – triatlon
ÅRSMØTE 2021 

Til venstre og under: Hovetri var av de få konkurransene som ble gjennomført i 
2020, og med det også NM i sprint. SK Rye stilte med fem deltakere, Kristian 
Heggelund Dahl (bildet til venstre), Alexander Stene Moen (under til høyre), Terje 
Gangås, Cato Berli-Andreassen og Thomas Wendelborg (under til venstre).  
Alexander Stene Moen tok sølv i sin klasse i NM agegroup sprint. 
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Klubbmesterskap
Sognsvann kl 17.00 på en vanlig onsdag i august. Vi finner 
en ledig grønn flekk i solen. En time senere er plassen rig-
get for årets happening og vi har 19 deltagere på startstre-
ken. Folk rundt oss lurer på hva som skal skje. Alle ser at vi 
er fra SK Rye. Vi har flagg overalt!
Derfor står det også fullt av barn og voksene i vannkanten 
når starten går kl. 18.10 og deltagerne løper ut i vannet. 
Planen var at de skulle svømme over til bryggen på andre 
siden og tilbake. Livredder Jonas på paddleboard skulle 
sette ut en bøye som de skulle passere på venstre side av 
begge veier, men når både Jonas og bøyen forsvant nord-
over i vannet, så ble det en rett linje i vannet isteden! Jonas 
var raskt på pletten igjen og passet på alle.
Først opp av vannet var Amalie, tett fulgt av Bernt og Mar-
kuz. Imponerende svømming av alle sammen. Folk rundt 
ropte og heiet til alle var tilbake i skiftesonen. Utfordringen 
med konkurransen er sikkerheten på sykkel. Derfor maner 
vi til veldig forsiktighet ettersom vi sykler på veldig trafik-
kert vei. Første triatlet tilbake fra sykkel er Markuz. Han 
hopper av sykkelen i stor fart ved mountline, skoene sitt 
igjen i pedalene, sykkelen gjør et ekstra hopp og Markuz 
fanger den med utstrakt hånd og fortsette barfot på grusen 
uten å redusere farten. Det gikk så fort at vi fikk nesten ikke 
med oss hva som hadde skjedd.
En etter en kommer de tilbake fra syklingen og alt har gått 
bra. Deretter gjenstår det 3,3 km løping rundt Sognsvann. 
Imponerende gjennomført av alle sammen! Og alle smilte.

Jonas Sundet tok som alltid ansvar og stilte opp som 
arrangør, grillmester og altmuligmann under klubbmesterskapet 
på Sognsvann.

Klubbmesterskap 
19. august. 



Etter at vi tatt siste triatlet i mål så hadde vi en drøy time med 
sosialt og mat. Og ikke minst premieutdeling til vinnerne: Tusen 
takk for at alle stilte og at dere er med på gjøre dette til en så 
sosial og fin happening.

Pallplassene for damer
Amalie Kristiansen
Ingvild Skjelstad
Siri Frøystad

Pallplassene for menn
Markuz Lindgren
Alexander Stene Moen
Bernt Sverre Mehammer

Mens deltagerne svetter seg gjennom øvelsene, så er det også 
en annen gruppe som er i full sving. Jonas har kommet seg 
på land og er i full sving med å lage mat til nesten 30 stykker. 
Hanne og Lise har full kontroll på tidtaking og skiftesonen. So-
nia og Clas varierer med å ta bilder og hjelpe til med maten. De 
gjør en fantastisk innsats.
Og det varmer et klubbhjerte når vi i forkant av konkurransen 
får meldinger fra Lise Jørstad og Hanne Vigander om de kan 
være med å hjelpe oss med å arrangere konkurransen. Og det 
samme med Sonia Saavedra og Clas Persson som ikke kunne 
delta i år, men kommer for å bli mer kjent med de andre del-
tagerne. Og så hjelper de oss med alt. En ekstra tusen takk til 
dere alle fire!
En ekstra takk til Jonas også som har forberedt alt slik at alt er 
klart til rigging på konkurransedagen. Og til Martin, Lasse og 
Isabel som utgjør vårt fantastiske triatlonnstyre.

Svømmearenaene
Som de fleste vet så stengte Tøyenbadet ved nyttår og vil ikke gjenoppstå før i 2023. Vi har derfor jobbet mye med å få på 
plass et godt tilbud for svømmetreningene. 

I fjor gjennomførte vi svømmetreningene på sommeren ute, oppe på Sognsvann, og frem til midten av november så hadde 
vi en økt i uken på NTH sammen med Oslofjord triatlon og tre svømmetider på Holmlia bad. 

Erstatningsbadet på Økern er straks klart og vi skal nå i samtaler med Oslo Idrettskrets for å få tildelt svømmetider til 
høsten og våren neste år.  

Styrets videre arbeid
Vi jobber for å få flere sosiale treningssamlinger for en idrett som i stor grad er preget av at hver enkelt utøver gjennom-
fører sine egne treningsplaner basert på årets målsetninger. Likevel tror vi at vi kan legge til rette for at bredden kan få et 
tilbud for både svømming, løping og sykling – og gjerne i samarbeid med de andre gruppene. I tillegg til triatlons spesifikke 
treningsøkter for eksempel Brick trening, treninger på overganger, teknikk, teori og tips etc. Vi tror at en større sosialisering 
i forbindelse med treningene vil skape økt treningsglede, som igjen vil føre til at utøverne vil holde på lengre og kanskje 
mer regelmessig.   

ÅRSRAPPORT 2020 - TRIATLON
SPORTSKLUBBEN
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Driftsinntekter og driftskostnader 2020 2019

Salgsinntekter 354 335               
Medlemskontigenter 349 790               424 000               
Treningsavgifter 332 796               295 110               
Egenandeler 17 568                 433 022               
Stevneinntekter 221 905               2 249 663            
Offentlige tilskudd* 801 808               189 156               
Bingo- og lotteri-inntekter 87 724                 87 338                 
Andre driftsinntekter 313 346               329 584               

Sum driftsinntekter 2 124 937            4 362 208            

Varekostnader 30 749                 
Lønnskostnader 574 269               341 205               
Andre driftskostnader 1 544 351            4 076 685            

Sum driftskostnader 2 118 620            4 448 639            

Driftsresultat 6 317                   86 431-                 

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter 9 379                   14 588                 
Rentekostnader 480                      2 152                   
Andre finanskostnader 21 178                 

Resultat av finansposter 8 899                   8 742-                   

Årsresultat 15 216                 95 173-                 

Arrangement Sum 
Oslo Triatlon kr 229 810,00
NM terrengsykkel Rundbane kr 44 250,00
Rye Terrengsykkelfestival kr 83 563,00
Finaleritt Kalas Cup 2020 kr 27 444,00
Nordmarka rundt kr 120 499,00
Øyern Rundt kr 101 314,00

Sum kr 606 880,00

Resultatregnskap 
Sportsklubben Rye 

* Offentlig tilskudd inneholder støtte mottatt for tapt inntekt i forbindelse med Covid-19. Vi 
har mottatt støtte for følgende arrangmenter: 
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Eiendeler 2020 2019

Anleggsmidler 

Finansielle anlegsmidler 
Investeringer i aksjer og andeler 326 000               326 000               
Sum finansielle anleggsmidler 326 000               326 000               

Sum anleggsmidler 326 000               326 000               

Omløpsmidler 

Fordringer
Kundefordringer 332 820               413 934               
Andre kortsiktige fordringer 12 874                 17 895                 
Sum fordringer 345 694               431 829               

Bankinnskudd 3 097 377            2 652 862            
Sum omløpsmidler 3 443 071            3 084 691            

Sum eiendeler 3 769 071            3 410 691            

Balanse
Sportsklubben Rye 
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Egenkapital og gjeld 2020 2019

Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital 2 184 335            2 184 335            

Udisponert overskudd 15 217                 

Sum opptjent egenkapital 2 199 552            2 184 335            

Sum egenkapital 2 199 552            2 184 335            

Avsatt til Rye 2020 1 000 000            1 000 000            

Sum fond 1 000 000            1 000 000            

Gjeld

Kortsiktig gjeld 
Skyldig offentlige avgifter 36 471                 84 488                 

Påløpte kostnader 81 668                 141 869               

Annen kortsiktig gjeld 451 381               

Sum kortsiktig gjeld 569 520               226 357               

Sum gjeld 569 520               226 357               

Sum egenkapital og gjeld 3 769 072            3 410 692            

Balanse
Sportsklubben Rye 

Oslo, 01.03.2021 

Styret i Sportsklubben Rye

Per Morten HjemgårdPer Morten HjemgårdRobin Mackenzie-RobinsonRobin Mackenzie-Robinson

Andreas TinglumAndreas TinglumAdrian HenriksenAdrian Henriksen

Ola HøibyOla HøibyElena GrandElena Grand

Julie Marie SørgårdJulie Marie Sørgård Inger Heiberg WoxholttInger Heiberg Woxholtt
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Kontonr Konto Hovedkassen Barn & Ungdom Løp & Ski Sykkel Triatlon Sum
3400 Offentlige tilskudd 38 281,21 311 904,00 221 813,00 229 810,00 801 808

3450 Momskompensasjon 286 317,00 286 317

3910 Payback 30 384,44 30 384

3920 Medlemskontingent 349 590,00 200,00 349 790

3925 Treningsavgifter 375,00 328 920,50 3 500,00 332 796

3960 Bingo/lotteri ol. 87 724,27 87 724

3970 Stevneinntekter 2 548,64 173 467,42 34 174,00 11 174,00 221 364

3975 Egenandeler -19 372,00 34 440,00 2 500,00 17 568

3990 Andre inntekter 5 750,00 -24 210,97 14 070,00 1 036,00 -3 355

Sum driftsinntekter 781 598,56 824 720,95 276 057,00 242 020,00 2 124 397
Lønnskostnad 74 426,50 499 842,31 574 269

5000 Lønn til ansatte 474 788,74 474 789

5300 Honorar til styre 74 426,50 74 427

5400 Arbeidsgiveravgift 25 053,57 25 054

Annen driftskostnad 674 288,28 569 658,45 15 880,00   58 725,00 225 799,00 1 544 351
6300 Leie lager 75 792,00 75 792

6310 Leie lokaler 3 750,00 53 727,50 18 988,00 21 903,00 98 369

6390 Annen kostnad lokaler 13 650,00 13 650

6420 Leie datasystemer 25 998,63 19 977,00 7 425,00 53 401

6440 Leasing bil 56 149,64 56 150

6450 Leie bil til stevner 0

6550 Rekvisita som legges på lager 329,00 329

6560 Regnskapssystem lisenser 3 225,00 3 225

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 5 490,20 5 490

6700 Revisjonshonorar 29 906,00 29 906

6710 Regnskapshonorar 100 671,20 100 671

6720 Honorar redaktør 172 220,25 172 220

6780 Honorar til trenere 20 000,00 92 635,00 3 171,00 115 806

6790 Honorar i forbindelse med stevner 3 881,00 3 881

6799 Andre fremmede tjenester 84 600,00 54 674,00 107 049,00 246 323

6800 Kontorrekvisita 0

6820 Trykksak 0

6840 Avser, tidskrifter, bøker o.l 2 000,00 2 000

6850 Programvarer og domener 24 207,50 2 596,40 304,00 27 108

6851 Vedlikehold webside 0

6860 Andre kostnader - ikke i bruk 0

6870 Foredragsholdere innleie 0

6880 Utdanning og kurs 0,00 2 258,00 1 200,00 3 458

6890 Møter i gruppene 1 980,00     1 980

6900 Telefon 742,00 742

6940 Porto 4 807,50 4 808

7000 Drivstoff 1 773,41 5 403,61 7 177

7020 Vedlikehold 0,00 0

7040 Forsikring 13 213,00 13 213

7050 Parkering 0

7060 Bomkostnader 4 115,20 4 115

7090 Annen kostnad transportmidler 4 528,78 4 529

7100 Bilgodtgjørelse 640,00 6 023,00 11 349,00 18 012

7140 Reisekostnader 36 913,07 26 755,00 63 668

7145 Hotel og annen overnatting 13 031,00 13 031

7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 190,50 191

7190 Annen kostnadsgodtgjørelse reise 1 128,00 1 128

7320 Reklame og annonsekostnader 15 000,00 15 000

7350 Representasjon, fradragsberettiget 0

7400 Kontingent særforbund 4 000,00 4 000,00 8 000

7405 Kontingent særkretser 1 950,00 6 150,00     1 950,00 10 050

7420 Gaver, premier, utmerkelser ol. 5 442,00 44 249,64 850,00        15 000,00 65 542

7501 Ansvarsforsikring - styret 1 500,00 1 500

7710 Styremøter 10 906,45 10 906

7715 Idrettstøtte medlemmer 0,00 0

7720 Årsmøte 3 813,00 3 813

7730 Idrettsutstyr 35 387,50 73 534,00 108 922

7750 Innbetalt egenandeler medlemmer -9 000,00 17 188,00 -155 868,00 -147 680

7751 Sportsdrikker, barer, mat til arrangementer -0,30 25 068,80 25 069

7752 Startkontingenter 11 475,00 6 900,00     18 375

7753 Lisenser 110,00 2 892,15 5 000,00 8 002

7754 Materiell til stevner 26 712,40 5 250,00 5 250,00 37 212

7755 Diverse kostnader i forb m stevner 38 870,40 38 870

7770 Bank- og kortgebyr 4 834,69 2 505,68 95,00 80,00 7 515

7774 Gebyr andre påmeldingssystemer 802,16 853,00 1 655

7775 Rubic gebyr 21 369,55 346,54 457,00 22 173

7790 Annen kostnad 63 839,20 53 377,48 21 608,00 30 230,00 169 055

7799 Viderefakturerte kostnader 0

Sum driftskostnader 748 714,78 1 069 500,76 15 880,00 58 725,00 225 799,00 2 118 620
Annen finansinntekt 9 356,16 23,00 0,00 9 379

8040 Renteinntekt bank 5 820,16 5 820
8050 Annen renteinntekt 648,00 23,00 671

8070 Annen finansinntekt 2 888,00 2 888

Annen finanskostnad 77,00 290,41 113,00 480
8150 Annen rentekostnad 77,00 290,41 113,00 480

8170 Annen finanskostnad 0,00 0

Netto finansposter 9 279,16 -267,41 0,00 -113,00 8 899
Resultat 42 162,94 -245 047,22 -15 880,00 217 219,00 16 761,00 15 216

Resultat 2020 spesifisert per gruppe 
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Til årsmøtet i Sportsklubben Rye 2021 
 

Revisjonsberetning for Sportsklubben Rye for årsregnskapet 2020 

 

Vi har revidert årsregnskapet for Sportsklubben Rye i henhold til NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser. Årsoppgjøret til Sportsklubben Rye viser et samlet overskudd for 2020 med 
kroner 15 217 og en egenkapital med kroner 3 199 551 per 31. desember 2020. Regnskapet er 
utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. 

 

Styrets oppgaver og plikter 
Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 
NIFs regnskapsbestemmelser, regnskapslovens regler og god regnskapsskikk.   Styret er ansvarlig for 
å etablere en internkontroll som sikrer klubben etterlevelse av NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser og en betryggende økonomiforvaltning. Styret må påse at klubbens systemer 
og rutiner sikrer utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 
verken som følge av misligheter eller feil.  
 
Det vises til NIFs regnskaps- og brevisjonsbestemmelser samt vedtekter for Sportsklubben Rye, § 12 
Regnskap, revisjon, budsjett, som påpeker at klubben er regnskaps- og revisjonspliktig, og at en klubb 
med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge bestemmelsene i NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og 
revisjonsbestemmelsene i revisorloven.  
 

Revisors oppgaver og plikter 
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har 
gjennomført revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis 
for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, 
herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten 
det skyldes misligheter eller feil. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og 
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 
I tillegg til NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser er revisorloven lagt til grunn for gjennomføring 
av revisjonen. Revisjonen er i utgangspunktet utført gjennom en revisjon av bokføringen i det enkelte 
grupperegnskap mot fremlagte styringsdokumenter, regnskapsbilag og annen dokumentasjon. Vi har 
vurdert om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser, herunder om styret har oppfylt sin plikt til å sørge for internkontroll, 
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med 
bestemmelsene. 
 

Legally signed by 
Knut Erik Jahr
01.03.2021

Legally signed by 
Einar Døssland
01.03.2021

REVISJONSBERETNING 2020
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Konklusjon  
Resultatregnskap og balanse for 2020 er satt opp i samsvar med NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser og regnskapsforskriftene generelt. Basert på de gjennomførte og bokførte 
transaksjonene, gir årsregnskapet etter vår mening et riktig uttrykk for klubbens årsresultat og 
økonomiske stilling per 31. desember 2020. Vi mener at konsolidert årsregnskap kan fastsettes som 
Sportsklubben Ryes årsregnskap for 2020. 

 Regnskapet er avlagt etter regnskapsprinsippet med en riktig periodisering av tilhørende inntekter 
og kostnader for regnskapsåret 2020. Styret har bekreftet at de ikke kjenner forhold inntruffet etter 
regnskapsårets utgang som kan påvirke resultat og stilling 31.12.2020. 

Hovedstyret har sammen med styrene for de ulike gruppene etablert systemer og rutiner for 
attestasjon, anvisning og internkontroll som sikrer en god og forsvarlig økonomistyring og 
økonomikontroll.  

Basert på vår revisjon kan vi anbefale at årsmøtet kan godkjenne det fremlagte årsregnskapet for 
2020.  

Oslo, 1. mars 2021  

 

Knut Erik Jahr        Einar Døssland  
Revisor        Revisor 
Elektronisk signert      Elektronisk signert 
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Regnskap Budsjett
Driftsinntekter og driftskostnader 2020 2021

Salgsinntekter 310 000               
Medlemskontigenter 349 790               400 000               
Treningsavgifter 332 796               325 000               
Egenandeler 17 568                 440 000               
Stevneinntekter 221 905               2 015 000            
Offentlige tilskudd 801 808               205 000               
Bingo- og lotteri-inntekter 87 724                 80 000                 
Andre driftsinntekter 313 346               337 000               

Sum driftsinntekter 2 124 937            4 112 000            

Varekostnader 40 000                 
Lønnskostnader 574 269               611 000               
Andre driftskostnader 1 544 351            3 798 500            

Sum driftskostnader 2 118 620            4 449 500            

Driftsresultat 6 317                   337 500-               

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter 9 379                   10 000                 
Rentekostnader 480                      
Andre finanskostnader

Resultat av finansposter 8 899                   10 000                 

Årsresultat 15 216                 327 500-               

Resultatregnskap vs budsjett
Sportsklubben Rye 

Budsjett 2021 vs resultatregnskap 2020 

BUDSJETT 2021
SPORTSKLUBBEN



Konto Kontonavn Hovedkassen BU Triatlon Sykkel Løp Oslo Triatlon Sum
3020 Sponsorinntekter - avg.pl -kr                110 000,00kr    -kr              -kr                 -kr                    100 000,00kr       210 000,00kr                    
3200 Reklame og annonseinntekter 100 000,00kr    -kr              -kr                    -kr                    100 000,00kr                    
3400 Offentlige tilskudd 85 000,00kr      120 000,00kr    -kr              -kr                    -kr                    205 000,00kr                    
3450 Momskompensasjon 300 000,00kr    -kr                -kr              -kr                    -kr                    300 000,00kr                    
3560 Annen uopptjent inntekt -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
3600 Leieinntekt -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
3910 Payback 30 000,00kr      -kr                -kr              -kr                    -kr                    30 000,00kr                       
3920 Medlemskontingent 400 000,00kr    -kr                -kr              -kr                    -kr                    400 000,00kr                    
3925 Treningsavgifter 325 000,00kr    -kr              -kr                    -kr                    325 000,00kr                    
3960 Bingo/lotteri ol. 80 000,00kr      -kr                -kr              -kr                    -kr                    80 000,00kr                       
3970 Stevneinntekter 400 000,00kr    -kr              350 000,00kr       40 000,00kr         1 225 000,00kr    2 015 000,00kr                
3975 Egenandeler 320 000,00kr    20 000,00kr   100 000,00kr    -kr                    -kr                    440 000,00kr                    
3990 Andre inntekter -kr                2 000,00kr           5 000,00kr           7 000,00kr                          
Sum Inntekt 895 000,00kr       1 375 000,00kr   20 000,00kr      450 000,00kr       42 000,00kr               1 330 000,00kr        4 112 000,00kr                
4300 Innkjøp av varer for videresalg 40 000,00kr      -kr              -kr                    -kr                    40 000,00kr                       
5000 Lønn til ansatte 500 000,00kr    30 000,00kr   -kr                    -kr                    530 000,00kr                    
5090 Periodiseringskonto lønn -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5092 Feriepenger -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5093 Feriepenger over 60 år -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5100 Lønn til ansatte -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5190 Periodiseringskonto lønn -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5200 Fri bil -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5210 Fri telefon -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5220 Fri avis -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5230 Fri losji og bolig -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5231 Fri kost -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5240 Rentefordel -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5250 Forsikringer -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5280 Annen fordel i arbeidsforhold -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5285 Annen fordel i arbeidsforhold - ikke arbeidsgiveravgiftspliktig -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5290 Motkonto for gruppe 52 -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5300 Honorar til styre 55 000,00kr      16 000,00kr      10 000,00kr   -kr                    -kr                    81 000,00kr                       
5330 Tantieme -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5395 Annen oppgavepliktig godtgjørelse, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5400 Arbeidsgiveravgift -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5405 Arb.giv.avg av pål. feriepenger -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5500 Annen kostnadsgodtgjørelse -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5600 Arbeidsgodtgjørelse til eiere i ANS og lignende -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5700 Lærlingtilskudd -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5800 Refusjon av sykepenger -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5801 Refusjon sykepenger aga -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5802 Motkonto Refusjon sykepenger aga -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5890 Annen refusjon -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5919 Trekk kantinekostnad ansatte -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5951 Obligatorisk tjenestepensjon, trekk ansatte -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5952 Innberetning OTP/AFP -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5953 Motkonto Innberetning OTP/AFP -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
5990 Annen personalkostnad -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
6110 Toll og spedisjonskostnad ved vareforsendelse -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
6300 Leie lager 77 000,00kr      -kr                31 000,00kr   -kr                    30 000,00kr         138 000,00kr                    
6310 Leie lokaler 5 000,00kr        80 000,00kr      -kr              -kr                    -kr                    85 000,00kr                       
6390 Annen kostnad lokaler -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
6400 Leie anlegg til stevner -kr                -kr              -kr                    65 000,00kr         65 000,00kr                       
6420 Leie datasystemer 25 000,00kr      15 000,00kr      -kr              -kr                    -kr                    40 000,00kr                       
6440 Leasing bil 60 000,00kr      -kr              -kr                    -kr                    60 000,00kr                       
6450 Leie bil til stevner 10 000,00kr      -kr              1 000,00kr           5 000,00kr           16 000,00kr                       
6550 Rekvisita som legges på lager -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
6560 Regnskapssystem lisenser -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
6570 Medlemsystem lisenser -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 5 000,00kr        -kr                -kr              -kr                    -kr                    5 000,00kr                          
6700 Revisjonshonorar 30 000,00kr      -kr                -kr              -kr                    -kr                    30 000,00kr                       
6710 Regnskapshonorar 110 000,00kr    -kr                -kr              -kr                    -kr                    110 000,00kr                    
6720 Honorar redaktør 100 000,00kr    -kr                -kr              -kr                    -kr                    100 000,00kr                    
6780 Honorar til trenere 50 000,00kr      -kr              -kr                    -kr                    50 000,00kr                       
6790 Honorar i forbindelse med stevner 70 000,00kr      140 000,00kr    -kr              40 000,00kr         563 000,00kr       813 000,00kr                    
6791 Innleie dugnadshjelp -kr                -kr              -kr                    105 000,00kr       105 000,00kr                    
6799 Andre fremmede tjenester 10 000,00kr      -kr                -kr              -kr                    -kr                    10 000,00kr                       
6800 Kontorrekvisita 2 000,00kr        500,00kr        -kr                    5 000,00kr           7 500,00kr                          
6820 Trykksak -kr                -kr              -kr                    15 000,00kr         15 000,00kr                       
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
6850 Programvarer og domener 4 000,00kr        20 000,00kr      -kr              -kr                    -kr                    24 000,00kr                       
6851 Vedlikehold webside -kr                -kr              -kr                    7 500,00kr           7 500,00kr                          
6860 Andre kostnader - ikke i bruk -kr                -kr              15 000,00kr         -kr                    15 000,00kr                       
6870 Foredragsholdere innleie 5 000,00kr        3 000,00kr     -kr                    -kr                    8 000,00kr                          
6880 Utdanning og kurs -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
6890 Møter i gruppene -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
6900 Telefon 1 000,00kr        -kr                -kr              -kr                    -kr                    1 000,00kr                          
6907 Internett -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
6940 Porto 5 000,00kr        -kr                -kr              -kr                    500,00kr              5 500,00kr                          
7000 Drivstoff 20 000,00kr      -kr              -kr                    -kr                    20 000,00kr                       
7020 Vedlikehold -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
7040 Forsikring -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
7050 Parkering -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
7060 Bomkostnader 50 000,00kr      -kr              -kr                    -kr                    50 000,00kr                       
7090 Annen kostnad transportmidler 15 000,00kr      -kr              -kr                    -kr                    15 000,00kr                       
7100 Bilgodtgjørelse 50 000,00kr      -kr              -kr                    3 000,00kr           53 000,00kr                       
7130 Reisekostnad, oppgavepliktig -kr                -kr              -kr                    2 500,00kr           2 500,00kr                          
7140 Reisekostnader 31 000,00kr      16 000,00kr   -kr                    2 500,00kr           49 500,00kr                       
7145 Hotel og annen overnatting 380 000,00kr    -kr              -kr                    -kr                    380 000,00kr                    
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
7190 Annen kostnadsgodtgjørelse reise -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
7210 Sponsorkostnader -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
7320 Reklame og annonsekostnader 1 000,00kr        -kr              5 900,00kr           30 000,00kr         36 900,00kr                       
7350 Representasjon, fradragsberettiget 90 000,00kr      3 000,00kr     -kr                    -kr                    93 000,00kr                       
7390 Annen salgskostnad -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
7400 Kontingent særforbund -kr                7 500,00kr     -kr                    -kr                    7 500,00kr                          
7405 Kontingent særkretser -kr                -kr              9 100,00kr           -kr                    9 100,00kr                          
7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
7420 Gaver, premier, utmerkelser ol. 10 000,00kr      160 000,00kr    -kr              -kr                    150 000,00kr       320 000,00kr                    
7500 Forsikringspremie -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
7501 Ansvarsforsikring - styret 1 500,00kr        -kr                -kr              -kr                    -kr                    1 500,00kr                          
7710 Styremøter 10 000,00kr      -kr                -kr              -kr                    -kr                    10 000,00kr                       
7715 Idrettstøtte medlemmer -kr                15 000,00kr   -kr                    -kr                    15 000,00kr                       

Budsjett 2021 spesifisert per gruppe
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7720 Årsmøte -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
7730 Idrettsutstyr 10 000,00kr      50 000,00kr      -kr              -kr                    5 000,00kr           65 000,00kr                       
7740 Øresavrunding -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
7750 Innbetalt egenandeler medlemmer 5 000,00kr        -kr              -kr                    150 000,00kr       155 000,00kr                    
7751 Sportsdrikker, barer, mat til arrangementer 10 000,00kr      -kr              -kr                    50 000,00kr         60 000,00kr                       
7752 Startkontingenter 120 000,00kr    -kr              -kr                    -kr                    120 000,00kr                    
7753 Lisenser -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
7754 Materiell til stevner -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
7755 Diverse kostnader i forb m stevner -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
7760 Idrettsstøtte medlemmer 10 000,00kr      20 000,00kr      10 000,00kr   445 000,00kr    -kr                    -kr                    485 000,00kr                    
7770 Bank- og kortgebyr 5 000,00kr        10 000,00kr      -kr              8 000,00kr           -kr                    23 000,00kr                       
7774 Gebyr andre påmeldingssystemer -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
7775 Rubic gebyr 20 000,00kr      -kr                -kr              -kr                    -kr                    20 000,00kr                       
7790 Annen kostnad 10 000,00kr      19 000,00kr      -kr              55 000,00kr      3 000,00kr           -kr                    87 000,00kr                       
7798 Interne tilskudd avgitt 560 000,00kr    525 000,00-kr    50 000,00-kr   50 000,00-kr      40 000,00-kr         105 000,00kr       -kr                                       
7799 Viderefakturerte kostnader 10 000,00kr      -kr              -kr                    10 000,00kr                       
7820 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
7830 Tap på fordringer -kr                -kr              -kr                    -kr                    -kr                                       
SUM Driftskostnader 1 133 500,00kr   1 454 000,00kr   76 000,00kr      450 000,00kr       42 000,00kr               1 294 000,00kr        4 449 500,00kr                
8040 Renteinntekt bank 10 000,00-kr      -kr                -kr              -kr                 -kr                    -kr                    10 000,00-kr                       
8050 Annen renteinntekt -kr                -kr                -kr              -kr                 -kr                    -kr                    -kr                                       
8060 Valutagevinst (agio) -kr                -kr                -kr              -kr                 -kr                    -kr                    -kr                                       
8070 Annen finansinntekt -kr                -kr                -kr              -kr                 -kr                    -kr                    -kr                                       
8140 Rentekostnad bank -kr                -kr                -kr              -kr                 -kr                    -kr                    -kr                                       
8150 Annen rentekostnad -kr                -kr                -kr              -kr                 -kr                    -kr                    -kr                                       
8160 Valutatap (disagio) -kr                -kr                -kr              -kr                 -kr                    -kr                    -kr                                       
8170 Annen finanskostnad -kr                -kr                -kr              -kr                 -kr                    -kr                    -kr                                       
8800 Årsresultat -kr                -kr                -kr              -kr                 -kr                    -kr                    -kr                                       
8960 Overføringer annen egenkapital -kr                -kr                -kr              -kr                 -kr                    -kr                    -kr                                       
8990 Udekket tap -kr                -kr                -kr              -kr                 -kr                    -kr                    -kr                                       
SUM Finanskostnader 10 000,00-kr      -kr                -kr              -kr                 -kr                    10 000,00-kr               
Resultat 248 500,00-kr       79 000,00-kr          56 000,00-kr      -kr                          -kr                               36 000,00kr               327 500,00-kr                    
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