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S A K S L I S T E 
 
 

1. Godkjenning av stemmeberettigede (eventuell tillatelse til at andre interesserte og/eller 
presse er til stede). 
 

2. Valg av dirigent, protokollfører, tellekorps, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
[dirigentklubben overlates dirigenten] 
 

3. Godkjenning av innkalling og saksliste, samt forretningsorden. 
 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
 

6. Behandle forslag og saker. 
 

7. Fastsette medlemskontingent for 2022. 
 

8. Vedta idrettslagets budsjett for 2021. 
 

9. Behandle idrettslagets organisasjons- og strategiplan. 
 

10. Gjennomføre valg. 
 

11. Utnevnelse av nye æresmedlemmer i klubben. 
 

12. Avslutning. 
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S A K S L I S T E

1. GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGEDE
For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som
representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av
kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske
forpliktelser til idrettslaget.

2. VALG AV DIRIGENT, PROTOKOLLFØRER, TELLEKORPS, SAMT TO MEDLEMMER TIL Å
SIGNERE PROTOKOLLEN 

Valg av dirigent 

Styrets forslag til vedtak: 
Styret foreslår Nils Tore Ekra som dirigent. 

Innlegg/vedtak: 

Valg av protokollfører 

Styrets forslag til vedtak: 
Styret foreslår Jan Fredrik Stiansen som referent. 

Innlegg/vedtak: 

Valg av to medlemmer til å signere protokollen 

Styrets forslag til vedtak: 
Styret foreslår Lasse Johnsen og Norunn Gumpen til å signere protokollen. 

Innlegg/vedtak: 

 Valg av tellekorps 

Styrets forslag til vedtak: 
Styret foreslår Lasse Johnsen og Norunn Gumpen som tellekorps. 
Innlegg/vedtak: 
Det ble godkjent _______ stemmeberettigede på årsmøtet. 
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3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN
Godkjenning av innkalling 

Styrets forslag til vedtak: 
Innkallingen godkjennes. 

Innlegg/vedtak: 

Godkjenning av saksliste 

Styrets forslag til vedtak: 
Den foreslåtte sakslisten godkjennes. 

Innlegg/vedtak: 

Godkjenning av forretningsorden: 
Styret foreslår følgende forretningsorden for årsmøtet: 

Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten. Den valgte protokollfører skriver protokoll. 

Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger i samme sak.  

Taletiden begrenses til tre minutter for første gang og to minutter for andre og tredje gangs 
innlegg. Saker som er til forretningsorden begrenses til ett minutt. Dirigenten kan forkorte 
taletiden og sette strek for talelisten etter behov. 

Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og må være signert. Nye forslag kan ikke 
fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i 
saker som står på sakslisten. 

Styrets forslag til vedtak: 
Den foreslåtte forretningsorden godkjennes. 

Innlegg/vedtak: 
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4. BEHANDLE IDRETTSLAGETS ÅRSBERETNING, HERUNDER EVENTUELLE
GRUPPEÅRSMELDINGER

Styrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar idrettslagets årsberetning og de ulike gruppenes årsmeldinger for 2020. 

Innlegg/vedtak: 
Den enkelte gruppeleder legger frem sin beretning i forkortet versjon. Taletid inntil 3 minutter. 

5. BEHANDLE IDRETTSLAGETS REGNSKAP I REVIDERT FORM

Styrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar idrettslagets regnskap i revidert stand for 2020. 

Innlegg: 
Årsregnskap for 2020 gjennomgått av styret v/ Bjørn Halvorsen. 
Oppsummering: 

• KCK har en sterk egenkapital til å være idrettsklubb.
• Klubben har en sterk sportslig satsing med fokus på lagbygging.
• Klubben har et svært høyt aktivitetsnivå angående ritt og arrangement.
• Spillemidlene fra Color Line er svært viktig for klubben.
• Koronasituasjonen har medført reduksjon i inntekter, spesielt knyttet til kansellering av

Color Line Tour 2020.
• Korona krisepakke mottatt etter søknader.

Sør-Regnskap AS v/Grete Mølland har hatt regnskapsførsel av klubbregnskapet for 2020. Og er en 
svært viktig samarbeidspartner for god økonomisk styring av klubben. 

Revisors beretning for 2020 fremlagt i sakspapirene. 

Kontrollutvalgets rapport for 2020 fremlagt i sakspapirene. 

Vedtak: 
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6. BEHANDLE FORSLAG OG SAKER
6 a.  Endringer i klubbens lov vedtatt av styret 18/12-2019, og av årsmøtet 12/2-

2020. 

Styrets forslag til vedtak: 
Klubbens lov er i tråd med NIFs bestemmelser, og det er ingen endringer siden årsmøtet 2020. 
Til orientering for klubbens medlemmer. 

Innlegg/vedtak: 

7. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT FOR 2022

Styrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar styrets forslag til medlemskontingent for 2022. Som for 2022 vil være tilsvarende 
som for 2021 (350,-). 

Innlegg/vedtak: 

8. VEDTA IDRETTSLAGETS BUDSJETT FOR 2021

Styrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett for 2021. 

Innlegg/vedtak: 
Daglig & sportslig leder, Jan Fredrik Stiansen, presenterer budsjettforslag for 2021. 

• Oppsummering:
o Mest mulig aktivitet og sykkelglede for pengene.
o Gjennomføre investeringer for å videreutvikle arrangement og sykkelsporten på

Sørlandet.
 Engasjert «Ritt- og arrangementsansvarlig KCK» midlertidig til september

2021, med hensikt å skape verdiøkning i våre ritt og arrangement.
• KCK sine egne ritt og arrangement.
• Utvikling av prosjektet «På sykkel» i samarbeid med kommuner

og NCF.
 Økt satsing på KCK tur og trening.
 Utvikling av arena og klubbhus.
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o Driftsbudsjettet er i balanse, men med noen risikomomenter knyttet til
pandemien.

 Redusert utbetaling av spillemidler grunnet redusert reisevirksomhet med
Color Line.

 Fortsatt nedgang for turritt generelt, og økte arrangørkostnader.
 Forutsetter tilskudd til prosjektet «På sykkel».

Innlegg/vedtak: 

9. BEHANDLE IDRETTSLAGETS ORGANISASJONS- OG STRATEGIPLAN

Styrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar Idrettslagets organisasjonsplan og styrets strategiplan. 

Innlegg/vedtak: 

10. VALG
a. Styrets leder og nestleder

Forslag til vedtak: 
Helle Geheb velges til leder for 2 år (2021-2022). 
Joel Allan Pantin velges som nesteleder for 2 år (2021-2022). 

Innlegg/vedtak: 

b. Styre- og varamedlemmer

Forslag til vedtak: 
Bjørn Halvorsen velges som styremedlem for 2 år (2021-2022). 
Niklas Halvorsen velges som styremedlem for 2 år (2021-2022). 
Norunn Gumpen ikke på valg. Styremedlem 2020-2021. 
Siren Hodne velges som varamedlem for 2 år (2021-2022). 

Innlegg/vedtak: 
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c. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan

Det er ikke foreslått øvrige valg i 2021. 

d. Kontrollutvalg med minst to medlemmer og ett varamedlem

Forslag til vedtak: 
Svein Magne Torbjørnsen velges som leder. 
Alf Helge Tønnessen velges som medlem. 
Geir Hille velges som varamedlem. 

Innlegg/vedtak: 

e. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter

Forslag til vedtak: 
Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd 
idrettslaget har representasjonsrett. 

Innlegg/vedtak: 

f. Valgkomité med leder, ett medlem og ett varamedlem

Forslag til vedtak: 
Rune Brustad velges som leder. 
Bjørn Lerdal velges som medlem. 
Jostein Kristiansen velges som varamedlem. 

Innlegg/vedtak: 
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11. UTNEVNELSE AV NYE ÆRESMEDLEM I KLUBBEN

Kåre Kristoffersen (11/10-1947), VM-medaljør landevei tempo og fellesstart 11 ganger. 
Kristoffer Åsland Halvorsen (13/4-1996), VM U23 landevei 2016. 

12. AVSLUTNING

Årsmøtet ble avsluttet klokken 

SAKSDOKUMENTER 

Årsmøtet 2021 i Kristiansands Cykleklubb 
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4. BEHANDLE IDRETTSLAGETS ÅRSBERETNING, HERUNDER
EVENTUELLE GRUPPEÅRSMELDINGER

BERETNINGER 
Idrettslagets årsberetning 

Styret har hatt følgende sammensetning i 2020: 
Leder:  Ingebjørg Trydal           
Nestleder:  Kai Knudsen   
Styremedlem: Joel Pantin 
Styremedlem: Norunn Gumpen 
Styremedlem: Bjørn Halvorsen 
Varamedlem: Siren Hodne  

Det har i inneværende periode vært avholdt 11 styremøter. 

Ansatte:  
Jan Fredrik Stiansen er daglig leder (fra 1.11.2018).  
Jan Fredrik Stiansen innehar også funksjonen som sportslig leder. 

Representasjon i overordnede ledd  
Styreleder Ingebjørg Trydal og Styremedlem Norun Gumpen representerte KCK på Forbundsting NCF 
7. og 8. mars på Sola.  Daglig leder var til stede som observatør.

Medlemmer  
Antall betalende medlemmer pr. 16.12.2020 var 511, en reduksjon på 39 medlemmer fra 2020, 
141 løste lisenser i 2020. 

Aktivitetstilbud  
2020 ble et år som naturlig nok ble preget av Covid 19. Det førte til at Color Line Tour 2020 ble avlyst 
og NM2020 ble flyttet til 2021.  
Pandemien fikk konsekvenser for aktivitetsnivået, men det ble allikevel skapt sykkelaktivitet over 
forventning.  

I 2020 arrangerte vi følgende ritt: 
• Volkswagen Cup: Det har i 2020 blitt arrangert 3 ritt, alle i lukket løype på banen til

Ufoskantraf i Sørlandsparken. Vårens ritt måtte avlyses grunnet smittevernbestemmelser. Vi
har hatt besøk fra både øst og vest i Agder, og de fleste store sykkelklubbene i Agder er
representert på startlisten.

• Scott Cup: Vi arrangerte 6 ritt i årets cup fra Grønn Slette i Jegersberg. Vi forholdt oss til de
enhver tid gjeldende smittevernregler og er stolte av at rittene ble arrangert på en
upåklagelig måte.
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• Sørlandet Petit Prix ble gjennomført på en god måte på tross av situasjonen i 2020 og gode
tilbakemeldinger fra både deltakere og dommere! 191 deltakere.

• Color Line Tour: Landsdelens ledende turritt. Måtte dessverre avlyses.
• I tillegg til ritt arrangerte klubben trening og tur i alle grupper. Se gruppenes egne

årsmeldinger.

Sportslig satsning av høy klasse  
Sesongen 2020 startet med nye mål og ryttere samt sportsdirektør. På den årlige samlingen i Spania 
og Benidorm ble det lagt ned mange kilometer med trening som skulle danne det viktige grunnlag 
for den lange sesongen som rytterene hadde i vente.  
Men alle planer vi hadde lagt fram for vårsesongen ble langt på vent pga corona. De fleste rytteren 
holdt i gang trening igjennom harde måneder med nedstegning i samfunnet. Vi måtte endre på 
rittplan og vi arrangerte ritt innad i elite-gruppa..  
En sesong består ofte av både oppturer og nedturer og denne sesongen var nok heller intet 
unntak. Det det derimot aldri har manglet på er samholdet og humøret på gjengen. Vi fikk en 2 
nye ryttere fra Grimstad Eirik Danielsen og Endre Nyhagen, dette har vært et positivt og lærerikt 
innpust i laget. Det gror godt i klubben og KCK Junior og Senior gleder seg enormt til å kunne 
vise frem drakta under NM på hjemmebane i 2021. 

Para 
Også aktiviteten her er preget av det spesielle året 2020. Når det gjelder Para så ble det allikevel et 
godt år med viktige aktiviteter.  

• 27.-30. mai ble det arrangert Tour de Fontene på torvet i Kristiansand.
• 29.-30. august ble den første utgaven av Norwegian Paracycling Classic arrangert, i tett

samarbeid med NCF v. Jason Dyck.  Deltagere fra hele landet.

Frivillig arbeid 
Uten de frivillige stopper KCK. Uten KCK stopper sykkel-Sørlandet – dette er fremdeles sant! 
Når vi summerer opp året, er det imponerende å hvor mye som skjer i klubbens regi.   

Det er ingen klubber på Sørlandet som er i nærheten av å ta ansvaret for så mye sykkelaktivitet som 
KCK. Det er et ansvar vi tar med glede, men som også er krevende for en klubb som er akkurat like 
avhengig av frivillige som alle andre klubber.    

I 2019 tok KCK på seg ansvaret for å gjennomføre NM Landevei i 2020. Arrangementet ble – grunnet 
smittevernregler – utsatt til 2021 så styret gjentar oppfordringen fra i fjor – ta gjerne på deg et verv 
eller ansvar for en arbeidsoppgave når du blir spurt – eller rekk opp hånden før du blir spurt hvis det 
er noen oppgaver som ser spennende ut. NN-komiteen har lagt ned et godt stykke arbeid som 
videreføres i 2021.  

Dere er mange som bidrar i støtteapparatet, og klubben er avhengig av dere for å lykkes. Tusen takk 
til alle dere som på en eller annen måte har bidratt for klubben også i det vanskelige året 2020.  

Frivillig arbeid handler om å ta del i opplevelsen av å være med på noe viktig, . 
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Jeg har i år spesielt lyst til å trekke frem aktiviteter knyttet til Para – initiativ som har blitt lagt langt 
utenfor Sørlandet og som setter det vi driver med i perspektiv – innsats skaper resultat på mange 
arenaer.  Jeg er stolt av hva klubben får til – og hva klubbens medlemmer kan løfte i fellesskap. 
 
Samarbeidspartnere   
2021 har vært har vært preget av stabil situasjon i forhold til sponsorer.  
Styret merker at det er vanskeligere å opprettholde samlet nivået på sponsoratene og vi må fortsette 
å utvikle vårt produkt for å være attraktive og aktuelle i fremtiden. 
 
Klubbarrangement  
Det har dessverre vært få anledninger til å møtes sosialt, og vil er vel mange som savner Klubbkafeen 
hos Kirkens bymisjon på Fiskebrygga. Vi håper at 2021 gir oss muligheten til møtes over en kopp kaffe 
og kveldsmat.  
 
Strategi  
Styret har jobbet videre med å konkretisere strategien til KCK og har også i 2020 jobbet med 
strategien som retningsgivende for beslutninger som er tatt og valg som er gjort. Det er blitt jobbet 
med gode verktøy for administrasjon og styre for å følge opp etter intensjon.  
 
Økonomi 
Årsmøtet 2020 vedtok et budsjett med et underskudd på kr. 27 254,-. 
Klubben har sterkt kostnadsfokus og god kontroll – blir resultatet et underskudd på 85 000,-. Noen 
kostnader påløpt i 2020 vil gi effekt i 2021. 
Grunnet ryddig og nøkternt fokus over tid, har klubben evne til å bære dette.  
 
Det vises ellers til regnskap og egen redegjørelse økonomisk status. 
Det har fremdeles vært viktig å ha et bevisst kostnadsfokus, og samtidig ha riktig og bevisst satsing på 
utvikling av klubben både i forhold til sportslige ambisjoner og det rent arrangementsmessige.  
 
Regnskapet er revidert av Øygarden & Knudsen Revisjon AS ved Christian Knudsen. 

 
 

Årsmelding - KCK elite landevei junior og senior 
Sesongen 2020 startet med nye mål og ryttere samt sportsdirektør. På den årlige samlingen i Spania 
og Benidorm ble det lagt ned mange kilometer med trening som skulle danne det viktige grunnlag 
for den lange sesongen som rytterene hadde i vente. Men alle planer vi hadde lagt fram for 
vårsesongen ble langt på vent pga corona. De fleste rytteren holdt i gang trening igjennom harde 
måneder med nedstegning i samfunnet. Vi måtte endre på rittplan og vi arrangerte ritt innad i elite-
gruppa. Der ble det kjørt steinhardt og flere kjente på at nivå individuelt i gruppa hadde økt igjennom 
vinteren. 
Når rittene begynte å bli arrangert igjen, startet vi med NC1 Tour te Fjells. Der stilte vi 
mannsterkt med ryttere som kunne kjempe og prege etapper. I junior klassen stilte vi med 
Jonas, Tor Ove og Vetle. Her var det kjipt med mye teknisk trøbbel og velt som ødela mye av 
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sjansene til guttene. I senior stilte vi sterkt med gutter som var klare for å krige i et felt med 
EM-mestere og verdensklasse-ryttere. Vi var med å prege rittet med å være med i brudd og 
støtte på de store lagene. Siste etappe var i favør Tobias Halvorsen og det var klart for 
spurtetappe. Han og laget gjord en kjempejobb underveis i etappen, de jobbet virkelig som et 
lag her. Dessverre ble det teknisk på Tobias og toppresultatet uteblir. Ane Iversen i Dame Senior 
gjord også en god figur gjennom hele rittet og fikk en god opplevelse i det sterke damefeltet. 
NC Stjørdalen var det Espen Slemdahl som hadde flokken med på tur. I ettertid var den store 
snakkisen om hvor bra laget fungerte og laget hadde begynt å sykle ritt sammen. Her var det 
harde løyper som skilte godt fra seg og visste hvem som var sterkest. Laget satt igjennom med 
gode minner om samarbeid i verdensklasse og at man ofrer seg for en sterkere lagkamerat. 
Det gøyeste minne igjennom en halvert sesong er UNOx Development Weekend. Her viser gutta 
hva de er gode for og kjører rett og slett som et kontinental lag etter de som har sett ting fra 
siden. Vi gjør alt som vi har planlagt på forhånd. GK i brudd fra start på første dagen, laget 
sitter i passer på kapteinen Endre og Tobias. Gjennom hele dagen kjører laget for å beskytte Endre 
og Tobias, til slutt sitter vi igjen med nettopp disse 2. Da virkelig de beste begynner å kjøre er vi 
med, men ikke med helt inn til mål. Men gutta ser veldig fornøyd med laginnsats og ser frem 
mot morgendagen Gyldene Gutuer!! Gyldene guter blir en drøm for alle, vi gjør igjen som 
planlagt og havner i brudd med 2 ryttere. Her for vi visst hvem vi er og ikke minst fikk vi mye TV-tid. 
Endre og Tobias viser sine sterkeste siden denne dagen, Tobias får dessverre teknisk og må bytte 
2-3 sykler på de siste rundene. Endre gjør en god figur og viser hvor sterk han kan være, litt
stang ut taktisk, men i dette rittet er det en bragd å fullføre.
Sesongen blir igjen avsluttet med NC i Sandnes. Her viser vi nok en gang at vi kjører som et lag
og har allsidige ryttere med god spisskompetanse på sine områder. Vi avslutter sesongen på en
gode måte med gode resultater.
En sesong består ofte av både oppturer og nedturer og denne sesongen var nok heller intet
unntak. Det det derimot aldri har manglet på er samholdet og humøret på gjengen. Vi fikk en 2
nye ryttere fra Grimstad Eirik Danielsen og Endre Nyhagen, dette har vært et positivt og lærerikt
innpust i laget. Det gror godt i klubben og KCK Junior og Senior gleder seg enormt til å kunne
vise frem drakta under NM på hjemmebane i 2021.

Aleksander Halvorsen 
Sportsdirektør KCK Elite Junior/Senior 2020. 

Årsmelding - Utfor, enduro, terreng barn og ungdom 
Tidenes vanskeligste år å drive med konkurranse. 
Enduro gutta/jenta fikk deltatt på de 2 rittene som greide å arrangere iht retningslinjene som ble gitt. 
Vi fikk flere pallplasser med Niklas, Henrik og nykommer Jonas Oudalstøl. 
Hilde Strædet viser seg som et stort forbilde og stor sportsånd på drammen enduro, hun var uheldig 
og fikk en punktering og fikk en slange fra en som ikke deltok på rittet, dette er i reglementene ikke 
lov, og som den pliktoppfyllende personen hun er sa hun ifra til rittleder om hva som hadde skjedd. 
Dette gjorde at hun ble disket, det kjedeligste av alt var at hun hadde vunnet rittet med en god 
margin, men hun fikk da en flott trøstepremie og stor hyllest av alle som deltok på rittet.  
I år fikk også de yngre i klubben deltatt på Endurorittet Drammen enduro.  



  

 
  

14 

Dette var et såkalt blindt ritt som tilsier at man ikke har kjørt igjennom løypene på forhånd, dette ble 
en litt skarp læringskurve for flere da man må bedømme fart, svinger, underlag og dropp fortløpende 
som man kommen nedover løypene.  
Her var det: - Teodor Skare  - Vetle Fredriksen – Even Hoem  
De kjørte bra selv om de hadde noen uhell og virket til å kose seg og ha det gøy!  
Før sesongen hadde Niklas, Henrik og Jonas en treningssamling på Nesbyen for å teste teknikker og 
få inn noe kilometer med utforløyper i kroppen før sesongen. Her fikk de trent mye teknikk og testet 
hode med tanke på å sleppe opp i utforbakkene.  
Terreng NC ble arrangert og der hadde vi Mads Langeland og Henrik langeland Nielsen. Har et 
fortsatt et vanvittig høyt nivå selv på Juniornivå. Henrik og Mads kjører bra teknisk og fullfører rittene.  
NM terreng hadde vi bare 1 deltager og det var Lars Kostøl, han fullfører rittet selv om han må løpe til 
mål pga et teknisk uhell.   
KCK arrangerte StiKurs for voksne som så ut til å slå bra an hos de aldre som ikke helt vil henge seg på 
endurogutta. Her ble det stor deltagelse og lagd grupper for alle. Dette gjorde at flere fikk sansen for 
å sykle på sti og kanskje komme seg litt vekk fra asfalten noen ganger.  
De fleste som deltar på terrengtreningene til KCK har deltatt på Scott-cup og hatt utrolig moro her, 
selv om det er hardt og blodslit så er det meget gøy å delta! 
 
 

Årsmelding - Landevei barn og ungdom 
Det har gjennom året vært arbeidet hardt med å skape et robust og attraktivt treningsmiljø for ryttere 
i aldersgruppen 10-16 år som ivaretar bredden og toppen. Det har vært økende treningsinteresse i 
alle klasser, vi ser en oppgang av treningsvillige ungdom på landevei i alderen 10-16 år. Vi håper på å 
få rekruttert enda flere til satsing på landevei i året som kommer.  
I en amputert sesong er vi allikevel fornøyde med å ha kunnet sykle nasjonale ritt. Og våre unge 
syklister har kunnet delta i både Ungdomsmesterskap og etapperitt etter sommeren.  
Vi har en ung jentegjeng, som virkelig setter farge på de rittene de har reist til, både før, under og 
etter rittene. 
Vi har hatt noen solide resultater blant våre eldste, med Jesper Stiansen, Espen jensen og Tobias 
Kvarsnes, M15-16. I rittene de syklet sammen i høst viste de solid lagsykling og vant både 
enkeltetapper og sammenlagt i de største rittene. 
Støtteapparatet har lagt ned et betydelig antall timer med kjøring, langing, skruing, servicekjøring og 
omsorg og alt det andre, som skal til for at maskineriet fungerer. En stor takk til støtteapparat og 
foreldre som stiller opp og muliggjør at våre ryttere har mulighet til å kjøre ritt fra april til oktober.  
Vi har lagt til rette for å skape aktivitet innenfor de økonomiske rammer klubben har gitt. Et 
treningsmiljø i verdensklasse, som er inkluderende og sosialt, det skaper resultater. Vi gleder oss 
allerede til sesongen 2021, hvor planleggingen er godt i gang.  
  
Arild Jensen, Leder ungdomsgruppen.  
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Årsmelding – Tur & trening 
Det har vært liten aktivitet i denne gruppen gjennom sesongen, men på de turene som har blitt 
annonsert har oppslutningen av både syklister og kapteiner vært god. 
Styret har med hjelp av daglig leder, arbeidet målrettet for å utvikle tilbudet til vår store 
medlemsmasse. Gjennom en serie møter, har klubben identifisert hva ønskene og behovene i denne 
gruppen er. 
Det er gledelig at Daniel Marinas. Morten Eriksen og Marianne Loland nå har tatt initiativ og gjør et 
solid grunnarbeid i samarbeid med administrasjonen, for å skape et bredt tilbud når vi møter våren. 
 

Årsrapport - Para 2020 
Aktiviteten i 2020 bær preg av det spesielle året vi har vært gjennom.  
Aktiviteten kan oppsummeres som følger: 

• Vedtatt en start for para-syklister på Valle i 2020 utgaven av CLT – CLT ble avlyst. 
• 5. mars fikk KCK 3 flotte håndsykler overlevert fra Nora Bastesen, NAV hjelpemiddelsentral 

Agder/Arendal. Stor takk til Karoline Storbukås fra Agder Idrettskrets for god hjelp! Disse kan 
lånes ut v behov. 

• 27.-30. mai ble det arrangert Tour de Fontene på torvet i Kristiansand. 
• 29.-30. august ble den første utgaven av Norwegian Paracycling Classic arrangert, i tett 

samarbeid med NCF v. Jason Dyck.  Deltagere fra hele landet. 
• 3. november var det KCK sin tur til å være ansvarlig for treningen i «Åpen hall Agder». Dette er 

et gratis treningstilbud, for personer over 13 år som også har en fysisk funksjonsnedsettelse. 
Karoline Storbukås fra Agder Idrettskrets står i spissen for dette. Fra KCK denne kvelden så 
stilte: Christian Gyldenøhr, Johannes Realfsen, Christine Kjustad, Herman Dahl og Jon Magnus 
Dahl. Vi fikk også besøk av Patrick Stokkeland med diverse parasykler som deltagere fikk 
prøve. 

 
Jon Magnus Dahl 
 
 

Årsmelding – Pedalpigane 
Grunnet pandemien har det dessverre ikke vært særlig aktivitet i gruppen. 
Vi ser frem mot bedre tider i 2021. 
 
På vegne av Pedalpigane 
Elisabeth Eid, leder 
 
 

Årsmelding - Color Line Tour 
Color Line Tour var planlagt 30. mai 2020. Med start kl. 0500 fra Color Line fergeterminal og kl 0900 
fra Valle sentrum for egen paraklasse. Påmelding åpnet 15. november 2019. 
Som følge av Korona pandemien som traff Norge i mars 2020 ble planene endret og innledningsvis 
ble rittet utsatt til 29. august 2020. COVID – 19 skulle vise seg å ikke gå over med det første og rittet 
ble etter styrevedtak 7. mai besluttet avlyst. Begrunnelsen var av smittevernhensyn gitt av Staten. De 
som var påmeldt kunne velge om å (automatisk) videreføre plassen til 2021, få refusjon eller donere 
pengene til rittet og KCK.  
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Pr. 1 mai var det 432 påmeldte hvorav 40 lag. Av disse lagene var det 32 lag som enda ikke har fylt 
opp kravet om 15 ryttere for å danne særpulje. I snitt trengte disse lagene 11 ryttere hver for å fylle 15 
på laget, totalt 352 ryttere. Totalt blir det 784 ryttere som en minimums beregning på antall påmeldte. 
Tallet er minimum og tar ikke med at mange av lagene er normalt langt større enn 15 rytter, det ser 
også bort fra påmeldinger i de åpne puljene som vil kommet den siste måneden. Ut fra dette, antas 
det at man også for 2020 ville passert 1000 deltakere. Noe som igjen bekrefter posisjonen CLT har 
som sykkelritt. 
Blant de 342 påmeldte rytterne ble det slik at 28 rytter ønsket refusjon og 7 rytter ønsket å donere 
pengene, resterende satset på en ny vår. 
I ettertid er min vurdering, at ved å avlyse Color Line Tour 2020, gjorde vi det rette.  
 
Nybrotsarbeid for 2020: 
Som den observante leser tidlig noterte seg, skulle egen start for Parasyklister gå fra Valle dette året. 
Dette var blant andre endringer som ble gjort siden 2019. Andre ting var:  
Ny nettside ble satt opp i samarbeid med Nettsia, hvor vi fikk redigeringsmuligheter. Dette gjorde 
mye for å presentere rittet bedre og skape en levende nettside. 
Søgne Røde Kors skulle overta sanitetsberedskapen etter flere år med Norsk Folkehjelp. Røde Kors ble 
foretrukket etter en totalvurdering. Samarbeidet med disse virker veldig bra. 
Planlagt flytting og endring av målgang fra Hovden sentrum til Rutebilstasjonen, med påfølgende 
direkte slusing av ryttere til Hovden Resort for Afterbike. Et nytt og positivt samarbeid med ny sjef på 
Hovden Resort, gjør at vi legger planer om stor satsning på Afterbike på Hovden Resort, med 
busshuttle fra Afterbike til garderobene på Hovden badeland. Dette skulle vise seg å være gode 
planer… på papiret.  Den nye sjefen på Hovden Resort skulle fordufte like fort som han dukket opp. Så 
selv om overnevnte planer var fantastisk gode, er det lite trolig at de vil finne sted i 2021 i hvert fall.   
Produksjon av tre nye filmer, som alle har en rød tråd. Filmene er intervjuer med ulike deltakere som 
representere bredden og ulike perspektiv som man finner blant deltakerne i Color Line Tour.  
De tre filmene har fått titlene: 
«Queen of Hovden». Om Julie Eriksen første tur til Hovden. 
«En for alle, alle for en». En historie om Statens vegvesen sitt lag fra 2019. Fortalt av Geir Gregersen og 
Jan Kåre Karlsen. 
«Sekundstrid i Setesdal». Fortalt av Pål Bjørke og Erik Tandberg.  
Produksjonen ble gjort av Christian Wulff fra Extramedium etter en ide av Asbjørn Lohne. Asbjørn 
skaffet også intervjuobjektene. Innspillingene ble gjort på Aladdin kino, KRS. 
 
Oppsummert Color Line Tour 2020: 
Color Line Tour 2020 ble aldri gjennomført. Som tidligere nevnt, lå det an til god deltakelse også i 
2020 og med en økning i antall lag bla. med flere lag som skulle jakte rekord. Dette vitner om at CLT 
har en relativt stor stabil kundegruppe som ønsker å sykle rittet slik vi kjenner det. Det er viktig å være 
dette bevisst, når man med jevne mellomrom vurderer rittets «form og farge». 
Bakgrunn for avgjørelsene om å utsette og deretter avlyse Color Line Tour 2020 så vises det til 
styremøter fra mars, april og primo mai. 
Nå får vi bare håpe COVID – 19 etter hvert ebber ut og at vi igjen kan arrangere Color Line Tour i det 
formatet rittet og rytterne fortjener. 
Takk: 
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Rittorganisasjonen besto i 2020 av: Joel Allan Pantin, Tore Nilsen, Arild Jensen, Gunnlaug Linde, Rune 
Brustad, Roy Gundersen, Kine Åsheim, Yngve Årøy, Jan Fredrik Stiansen, Daniel Marinas, Phillip 
Kaspersen, Jon Magnus Dahl og Ingebjørg Trydal. 
Tusen takk for velvilligheten ifm. Color Line Tour 2020, men det ville seg bare ikke denne gang. 
Spesielt TAKK til; 
Styret i KCK for god støtte og gode innspill ifm. Korona pandemien våren 2020. 
Christian Wulff for fantastisk filmproduksjon. 
 

Årsmelding - Scott Cup 
Det herrens år 2020 skulle vise seg å bli annerledesåret på mange måter. COVID -19 som traff Norge i 
mars 2020 skulle vise seg å slå beina under mye.  Vårt eget tradisjonsrike Color Line Tour måtte til 
slutt avlyse, men også Palmesus måtte melde pass, til og med Dyreparken måtte til slutt bite i det sure 
eplet og endre fullstendig på Sabeltann forestillingene.  Hvordan ville det da gå med Scott cup på 
Grønn slette? 
Scott cup var som vanlig planlagt å gå over 8 cuprunder, fire runder før sommeren og fire på høsten. 
Første ritt primo mai og siste ultimo september. 
Nasjonale strenge og høyst nødvendige tiltak som ble iverksatt, gjorde at de to innledende cup 
rundende ikke kunne gjennomføres pga. smittevern. Det så en periode mørkt ut for hele vårsesongen. 
I tråd med smittevernbestemmelsene og i dialog med NCF, fikk vi allikevel planlegge for en justert 
løsning som gjorde cupåpning mulig, dog fire uker forsinket. Så med tommel opp fra NCF og Grønn 
slette grønnere enn noensinne lå nå alt til rette. 9. juni blåste vi i gang første ritt. Til tross for at 
smittevernhensyn ikke tillot kiosk, ble cupåpningen ble en kjempesuksess! Hele 77 ryttere på 
startstreken er rekord så langt. Selv hardbarka og høyst meriterte lokale løpere hadde funnet frem 
hjelm og sykkel og var klar til å entre terrenget på hjul. Om denne iveren bare var et, til nå ukjent 
symptom på Koronasmitte eller at det skyldtes «iboende rastløshet» etter startnummer og høy puls 
vites ikke. Faktum er i hvert fall at etter pangstarten, opplevde vi en dalende deltagelse utover i 
sesongen. For første gang siden 2017 kunne vi nå derfor notere en tilbakegang på 10 ryttere i snitt ift. 
fjoråret. 55 ryttere stilte på startstreken i snitt pr. ritt i 2020.  
 
Total deltakelse 2017 – 2020 (alle klasser): 

2017 (i snitt) 2018 (i snitt) 2019 (i snitt) 2020 (i snitt) 6 ritt 
pga COVID 19 

29 ryttere 35 ryttere (+6) 65 ryttere (+30) 55 (-10) 
 
Deltagelse 2020 fordelt pr. Klasse: 

6- 9 10 11-12 13-14 15-16 Junior Senior 
14 
ryttere 

11 ryttere 11 ryttere 4 ryttere  4 ryttere 1 ryttere 10 ryttere 

 
De totalt seks rittene i årets cup ble arrangert ut fra samme lest som tidligere år, men som nevnt med 
noen endringer pga. smittevern i forbindelse med nevnte pandemi. Endringene var i tråd med 
anbefalinger og krav fra NCF. Konkret gjorde vi følgende.  
1.Avgrenset arenaområdet hvor vi sluste rytterne inn til startfeltet og ut etter målgang med kontroll 
på navn og antall. 2. Ingen premieutdeling 3. Fire av seks ritt var uten kiosk. 



  

 
  

18 

Ellers forløp cupen seg uten alvorlig ulykker, kun skrubbsår og ødelagt sykkeldeler. Løypene holder 
seg meget godt og Scott cup på Sørlandet var som vanlig velsignet med latterlig godt vær.  
 
Når det kommer til stemning og positiv driv rundt arrangementet, er det ikke mye å utsette. Foreldre, 
publikum og ryttere oppleves å trives på arrangementet og bidrar i aller høyeste grad til at det er et 
arrangement preget av god stemning. 
Rittorganisasjonen består kun av bautasteiner, med en forutsigbarhet bare en bautastein kan ha og 
som en rittleder bare kan drømme om. De møter alltid med godt humør og løser sine oppgaver på en 
glimrende måte, akkurat som en bautastein… 
Jeg vil derfor takke Phillip Kaspersen, Asbjørn Hilde, Joel Pantin, Grethe Dølbakken, Rolf Erik 
Trondsen, Jan Terje Trondsen, Kristine Slemdahl, Anne Langeland Nilsen, Tine Langeland, Turid 
Marie Gundersen, Astri og Oscar Lohne og Daniel Marinas for at dere stilte opp og gjorde jobben 
sesongen 2020. Uten dere og uten den forutsigbarheten dere gir meg, ville ikke dette vært like stas og 
like enkelt. 
Til slutt vil jeg takke Jan Fredrik Stiansen for godt lederskap i en lite oversiktlig tid, takket være han ble 
det totalt sett mye sykkelglede i 2020 også.   
 
Asbjørn Lohne 
Rittleder Scott cup 
 
 

Årsmelding - Volkswagen Cup 
Volkswagen Cup er ikke helt som andre sykkelritt. Her sykler barn, ungdom, senior og master i samme 
løype, bare ulikt antall runder avhengig av alder og nivå. Det er ikke alderen som bestemmer hvem og 
hvor lenge man skal sykle, men hvilken prestasjonsklasse man velger å starte i. Man sykler på det 
nivået man mener er riktig for den enkelte.  
Dette er en fantastisk måte å bli kjent med sykling i trygge rammer.  
Det har i 2020 blitt arrangert 3 ritt, alle i lukket løype på banen til Ufoskantraf i Sørlandsparken. Vårens 
ritt måtte avlyses grunnet smittevernbestemmelser.  
Vi har hatt besøk fra både øst og vest i Agder, og de fleste store sykkelklubbene i Agder er 
representert på startlisten.  
Vi har hatt over 100 deltakere, og alderssammensetningen er fra 6 til 54 år.  
Slike arrangement gjør seg ikke selv og en stor takk må gå til den faste kjerne av frivillige som gjør 
dette rittet til en mulighet.  Og takket være dere, så får vi mye skryt for et godt arrangement i trygge 
omgivelser.  
En stor takk må også gå til vår hovedsponsor Gumpen Auto Vest som var med på å gjøre rittet mulig. 
 
Jan Fredrik Stiansen 
Rittleder 
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Årsmelding - Sørlandet Petit Prix 
Vi er veldig fornøyd og ikke minst stolt over å kunne gjennomføre et så solid ritt i corona sesongen. 
Ja. 
Det var selvskryt!! 
Vi gjorde noen endringer fra 2019 snudde løypa etc. og er i stor grad fornøyd med de aller fleste. 
Fine deltakertall, med record på 191 påmeldte. 
Gode tilbakemeldinger fra både deltakere og dommere! 
Ingen store endringer I gjennomføring planlagt for 2021 
 
Andreas Nordal 
Rittleder Sørlandet Petit Prix 
 

Årsmelding – Cykleskolen 
Antall deltagere: 40 
Hovedansvarlig: Cecilie Eliassen 
 
Jeg vil rette en stor takk til alle som var med å bidra til et kjempefint arrangement i 2020. Vi hadde i år 
en maksgrense på 40 deltagere, vi nådde også denne grensen. Det er vi stolt av! Som trenere stilte 
nok en gang 8 av klubbens aktive syklister; Jesper, Espen, Tobias 
Henrik, Jonas, Mads, Even og Teodor. Dere gjør en kjempe jobb både som trenere og forbilder. Det at 
dere stiller opp betyr nok mer enn dere tror. Det er nettopp dere som motiverer og inspirerer unge til 
å drive med sykkel på Sørlandet. Takk for at dere ledet alle disse 40 barna igjennom 3 hele dager! 
 
I år har rammene for skolen være gode. Ved å bruke klubbens aktive syklister som instruktører førte til 
at planleggingen ble enklere og forutsigbar. Jeg visste også at deltagerne var trygge og ivaretatt, samt 
at de fikk maks læring og utbytte etter endt Cykleskole.  
I løpet av Cykleskolen er deltagerne igjennom utfordrende hinderløyper, svingteknikk, fokus på brems 
og gir. Vi snakker om vedlikehold av utstyr, fokus på trafikkregler, sykkelteknikk, ta hensyn til 
hverandre, samarbeid og heie på hverandre! Vi var også igjennom «stasjonspostløype», hvor langene 
var innom 8 ulike poster med ulike oppgaver. Oppgaver med fokus på teamwork.  
 
Det som gjør dette arrangementet så givende er for det første å se gleden hos de unge på sykkel, 
flere får seg nye venner de ellers ikke ville truffet. For det andre er Kristiansand en fantastisk arena å 
ha et slikt arrangement. I år fikk vi benyttet oss av flerbruksløypa, scottløypa og pump-track banen - 
noe som var kjempe populært for alle. I år hadde vi et nytt innslag med Asbjørn Lohne som instruktør 
som tok deltagerne gjennom en hinderløype, samt i en mer teknisk løype i scottløypa. 
Tilbakemeldingene her var utelukkende gode!  
 
Takk til  
Jan Fredrik Stiansen 
Henrik Langeland Nilsen 
Jesper Stialsen 
Espen Jensen 
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Asbjørn Lohne 
Tobias Barland Kvarsnes 
Jonas Oudalstøl 
Mads Langeland 
Teodor Skare 
Even Hoem 
Andrea Ringøen Vikeså 

 
Årsmelding – Kristiansand sykkelpark 

2020 har gått forholdsvis bra for oss i Kristiansand Sykkelpark. Vi har hatt lite begrensninger med 
tanke på «Korona» og godt fremmøte igjennom stort sett hele sesongen. Vi rakk dessverre ikke å bli 
ferdig med den nye løypa da det har dukket opp noen utfordringer med bygginga. Men vi håper vi 
kan få det til iløpet av vinteren og våren.  
 
D3M har også spurt om å få bygge noe i bakken. De har store planer, og hvis det blir realisert blir det 
et stort tilskudd til løypene vi har i dag.  
 
I høst ble vi frastjålet leiesyklene og hjelmer. Dette var dumt fordi vi nok må ut med en del mer for nye 
sykler enn hva vi gav for de gamle. Men vi ønsker å komme i gang med et utleie-prosjekt så syklene 
kan bli leid ut utover åpningstiden vår til stisykling i Kristiansandsregionen. Og da kommer det godt 
med av vi kan ha nye enduro sykler i stallen i stedet for litt utdaterte park sykler. 
 
Christopher Eide Fredriksen 
Kristiansand sykkelpark 
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5. BEHANDLE IDRETTSLAGETS REGNSKAP I REVIDERT FORM 
Vedlagt signert regnskap. 
Vedlagt revisors beretning. 
Vedlagt kontrollutvalgets rapport. 

 

6. BEHANDLE FORSLAG OG SAKER 
6 a. Endringer i klubbens lov 

Styret har gjennomgått klubbens lov, sist revidert og godkjent av årsmøtet og Vest-Agder Idrettskrets 
i 2019. Styret foreslår ingen endringer i klubbloven.  
Vedlagt. 
 

6 b. Andre forslag 
Ingen andre innkomne forslag. 

 

7. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT FOR 2022 
Styret foreslår å opprettholde kontingenten på kr. 350,- for 2022.  

 

8. VEDTA IDRETTSLAGETS BUDSJETT FOR 2021 
Vedlagt. 
KCK har god egenkapital og betalingsevne. De siste års fall i antall deltakere på norske turritt merkes 
imidlertid også for oss. Color Line Tour er ikke lenger den inntektsdriveren det var. Sammen med et 
stadig mer krevende sponsormarked og økte kostnader knyttet til å arrangere sykkelritt, er det 
utfordrende å få inntekter og utgifter til å balansere. 
 
I 2016 - underskudd på vel 500 000.  
I 2017 - underskudd rett i overkant av 200 000.  
I 2018 - overskudd på 250 504. 
I 2019 - overskudd på 27 725. 
I 2020 – underskudd på 85 057. 
 
KCK har en høy egenkapital sammenlignet med mange andre idrettslag, i overkant av 2 millioner 
kroner pr. 31.12.2020. Det er derfor lett å tenke at vi har rygg til å bære noen år med 
driftsunderskudd. Så lenge vi er en prioritert mottaker av spillemidler fra Color Line, er dette riktig. 
Reduksjonen fra 2018 til 2020 i spillemidler fra Color Line er på ca 500 000,-, grunnet bestemmelser 
fra Stiftelsestilsynet, og redusert reisevirksomhet grunnet pandemien. 
Solid egenkapital gir oss tid og rom til å sette inn tiltak eller endre strategi. 
CLT og samarbeidet med Color Line er bærende for klubbens økonomi også i 2021.  
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Budsjettet for 2021 bærer preg av følgende: 
- Opprettholde sportslig aktivitet med det ambisjonsnivået som ligger i «Strategi 2019-2022».
- Videreutvikle våre ritt, arrangement og prosjekt, og skape en bredere plattform for

inntektsgrunnlaget.
- Engasjert «Prosjektleder ritt og arrangement i KCK».

- Vi skal gjennomføre et sykkel-NM, samtidig som vi skal ha normal klubbdrift.

9. BEHANDLE IDRETTSLAGETS ORGANISASJONS- OG
STRATEGIPLAN

Organisasjonsplan 

Det er ønskelig at organisasjonen representerer de utvalg og grupper hvor det er og skapes aktivitet. 

Årsmøte

Styret

Regnskap

Daglig & 
sportslig leder

Arrangement 
og ritt utvalg

Volkswagen 
cupColor Line tour

Scott cupSørlandet Petit 
Prix

CykleskolenKristiansand 
sykkelpark

MallorcaProsjektet
«På sykkel»

Norwegian 
Paracycling 

Classic
Kristiansand 

Classic

Sportslig 
utvalg

Elite junior & 
senior

Landevei barn 
& ungdom

Enduro & utforPedalpigane

Tur & treningTerreng

KCK trenerePara

Utdanning & 
kurs

RevisorKontrollutvalg

Valgkomité
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Strategi 2019-2022 

Utdrag fra KCK strategi 2019-2022: 
Klubbens visjon, formål og verdier 
4.1. Visjon  
"KCK er drivkraften for sykling på Sørlandet" 
5. Klubbens formål
KCK er klubben for syklister på alle nivå, og vårt arbeid bidrar til et godt, sikkert og sunt
sykkelmiljø for hele regionen. KCK utvikler sykkelsporten på Sørlandet.
6. Klubbens verdier
KCK sine verdier preger strategiplanen, og vi har jobbet konkret med å beskrive hva verdiene
betyr for klubben, samt hvordan verdiene skal ha betydning for måten vi driver klubben.
Verdiene er retningsgivende for hvordan medlemmer møter medlemmer, tillitsvalgte møter
eksisterende og nye medlemmer, samt hvordan vi fremstår for samarbeidspartnere og
samfunnet for øvrig.
6.1. Inkluderende
• Nye syklister og medlemmer skal tas imot med åpenhet og positivitet, og vies ekstra
oppmerksomhet av trenere og tillitsvalgte.
• I utviklingen av sykkelsporten på Sørlandet skal samarbeidet med andre aktører preges
av åpenhet og positivitet.
• KCK har tilbud til klubbens medlemmer, samarbeidspartnere og andre interessenter.
• KCK har et godt tilbud til utøvere både i bredde og topp.
6.2. Prestasjonsutviklende
• KCK skal ha et treningsmiljø og en prestasjonskultur på Sørlandet som er i verdensklasse
• KCK har et bevisst forhold til hva som er riktig tilnærming i den enkelte alders- og
prestasjonsgruppe, hva som er gjeldende beste praksis i toppidretten, og hva som er det
siste av nytt fra forsking.
• KCK er i forkant av utviklingen som foregår i sykkelsporten.
6.3. Skape sykkelglede
• KCK skaper sykkelglede gjennom mestring og positive opplevelser.
• KCK tror på at godt miljø skapes gjennom gode opplevelser sammen med andre.
• Både medlemmer og tillitsvalgte bidrar til at alle får anerkjennelse for gode prestasjoner
- dette kan bety alt fra å mestre oppgaver man har jobbet med, til resultater man
oppnår i konkurransen.
• KCK sine medlemmer fremstår som stabile og trygge i trafikken og i sykkelfelt, og følger
de normer og regler som gjelder på sykkelen og i kjøretøy.
7. Klubbens overordnede mål i strategiperioden
• KCK utvikler arenaer som stimulerer til utvikling av sykkelsporten på Sørlandet.
• KCK er synlige som Sørlandets viktigste sykleklubb.
• KCK har et sterkt omdømme hos samarbeidspartnere, offentlige myndigheter og
nåværende/potensielle sponsorer.
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• KCK er en attraktiv arrangør av sykkelritt.
• KCK bidrar til økt sikkerhet på vei for syklister.
• KCK legger til rette for at utøvere når sine drømmer og mål.
• KCK får flere på sykkelsetet.

10. VALG
a. Leder og nestleder
Helle Geheb velges til leder for 2 år.
Joel Allan Pantin velges til nestleder for 2 år..

b. Styre- og varamedlemmer
Bjørn Halvorsen velges som styremedlem for 2 år.
Niklas Halvorsen velges som styremedlem for 2 år.
Siren Hodne velges som varamedlem for 2 år.

Norunn Gumpen ble valgt som styremedlem for 2 år i 2020 (2020-2022). 

c. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
Det er ikke foreslått øvrige valg i 2021.

d. Kontrollutvalg med minst to medlemmer og ett varamedlem 
Valgkomiteen foreslår følgende personer til kontrollkomiteen for 2020: Svein 
Magne Torbjørnsen, 1 år - leder
Alf Helge Tønnessen, 1 år - medlem
Geir Hille, 1 år - vara

e. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter 
Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter.

f. Valgkomité med leder, ett medlem og ett varamedlem
Styret foreslår følgende personer til valgkomiteen i 2021:
Rune Brustad, 1 år - leder
Bjørn Lerdal, 1 år - medlem
Jostein Kristiansen, 1 år - vara
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Styret i Kristiansands Cykleklubb, 
23. februar 2021

Ingebjørg Trydal, styreleder KCK 

Kai Knudsen, nestleder KCK 

Joel Allan Pantin, styremedlem KCK 

Norunn Gumpen, styremedlem KCK 

Bjørn Halvorsen, styremedlem KCK 

Siren Hodne, varamedlem styret KCK 
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LOVNORM FOR IDRETTSLAG 
Vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019. 

LOV FOR KRISTIANSANDS CYKLEKLUBB (KCK) 
Klubben ble stiftet 13.11.34 og vedtatt av årsmøtet 11.06.1945, med senere endringer senest av 18.12.19, 
godkjent av Agder idrettskrets den 20.02.2018.  

Klubbens navn var opprinnelig ASK Hero, og ble slått sammen Kristiansands Velocipedklubb (stiftet 
26.08.1937) etter frigjøringen 11.06.1945. 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1       Formål

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF).

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2       Organisasjon

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2) Idrettslaget er medlem av Norges cykleforbund.

Veiledning til lovnorm for idrettslag 

Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum 
av det idrettslaget må ha i sin egen lov. 

Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 
2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning. (www.idrettsforbundet.no/idrettskretser1/) 

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov. 
NIFs regelverk er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no 

http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser1/
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(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Agder idrettskrets og er tilsluttet Kristiansand
idrettsråd.

(4) Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs
regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§ 3       Medlemmer

(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:
a) Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og

vedtak.
b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre

organisasjonsledd i NIF.

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes,
skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale
seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket
kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til
idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes,
sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk
og vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt
medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7) a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode
på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for
saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet
samt informere om klageadgang.

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av
ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av
saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må
deretter avholdes innen én måned.

c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen
tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt
kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes,
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sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før 
klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  

(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i
tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

II. TILLITSVALGTE

§ 4       Kjønnsfordeling

(1) Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer
mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité
mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge
kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til
kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre
personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen
gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med
ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret
innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg
foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt
styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3) Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt
årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne
velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må
man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og
ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

(2) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av
styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.

(3) Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.
Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle
konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av
idrettslagenes fordel.

(4) Forslagsrett:
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a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor
komiteens/utvalgets arbeidsområde.

(5) Møte- og talerett:
a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i
idrettslaget.
[b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde.

§ 6       Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.

(2) En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke
valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd.
Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av
stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(3) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges
eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen
skjer.

(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke
ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller
oppnevnt.

(6) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et
valg/oppnevning.

§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

(1) Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 1 G
i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller
overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med
vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i
første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget.
Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel,
plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.



  Side 5 av 13 

(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes 
som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan 
heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det 
organisasjonsledd representasjonen skjer.  

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller 
oppnevnt. 

         
(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning.  
 
§ 8       Inhabilitet 
 
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge 

grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  
a)  når vedkommende selv er part i saken,  
b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller 
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,  
c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,  
d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et    

     organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  
 
(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 

svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv 
eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt 
på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.     

 
(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 

idrettslaget. 
 
(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne 
påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende 
viker sete.  

        
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse 

retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  
 
(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte 
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold 
som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem 
eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan 
gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 
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(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 

krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner 
grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede 
til avgjørelse. 

 
(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  
 
§ 9       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
 
(1) Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til 

stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders 
stemme avgjørende.  

 
(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av 

medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens 
dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle 
møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre. 

 
(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for 

idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. 
 
§ 10     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 
 
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. 
 
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  
 
(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 
 
III. ØKONOMI 
 
§ 11     Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  
 
(1)  Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas 

av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom 
idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne. 

 
(2) Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. 

Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor 
og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til 
dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter 
alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende: 

a)  Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret 
og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere 
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grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i 
regnskapet. 

b)  Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.  
c)  Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og 

idrettslagets art og omfang tilsier.  
d)  Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal 

oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 
e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i 

fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i 
fellesskap. 

 
(3) Idrettslaget skal ha underslagsforsikring. 
 
§ 12     Budsjett  
(1)  På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres 
særskilt. 

(2)  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 
dekkes av positiv egenkapital. 

(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 
 
§ 13    Utlån og garanti 

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er 
sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og 
garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.  

 
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  
 
§ 14     Årsmøtet 
 
(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars 

måned. 
 
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt 

på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets 
internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 
idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at 
dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal 
behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig 
sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort 
tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 
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(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 
innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker 
som ikke kan behandles.  

 
(4)  Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre 

personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for 
medlemmer og andre med møterett. 

 
(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som 

minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke 
er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 
(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 

oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles 
når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

 
§ 15     Ledelse av årsmøtet 
 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være 
medlem.  

 
 
 
§ 16     Årsmøtets oppgaver 
 

Årsmøtet skal: 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Velge dirigent(er). 
3. Velge protokollfører(e). 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle idrettslagets årsberetning. 
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning 

[og revisors beretning].  
10. Behandle forslag og saker.  
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å 

fastsette treningsavgifter. 
12. Vedta idrettslagets budsjett. 
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, [antall] styremedlem og [antall, (minst ett)] 
varamedlem(mer). 
b) Kontrollutvalg med [antall, (minst to)] medlemmer og [antall, (minst ett)]  
varamedlem(mer).  
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c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

 
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. 
varamedlem, 2. varamedlem osv. 

 
[15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.] 
 
§ 17 Stemmegivning på årsmøtet 
 
(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet 

med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, 
og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

 
(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder 
flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke 
avgitt.  

 
(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det 
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke 
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har 
fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater 
og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 
§ 18     Ekstraordinært årsmøte  
 
(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist 

etter: 
a) vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte,  
b)  vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller 
c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer. 

 
(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort 

tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.  
 
(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede 

medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det 
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ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav 
til minimumsdeltakelse. 

 
(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket 

eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  
 
(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under 

godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er 
lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 
§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 
forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

 
§ 20     Idrettslagets styre 
 
(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er 

idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.  
 
(2)       Styret skal blant annet: 

a)  Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
b)  Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de 
vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at 
idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt 
en forsvarlig økonomistyring. 
c)  Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse. 
d)  Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten. 
e)  Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom 
årsmøtet ikke har valgt representanter. 
f)  Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.  

 
(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer 

forlanger det. 
 
§ 21   Kontrollutvalg 
 
(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  

a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet   
     organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

b)  Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, 
at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske 
rammer.  

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en 
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 
regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal 
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utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for 
å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. 

e) [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]  
 

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som 
utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  

 
§ 22 Valgkomité 

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge 
frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. 
Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med 
mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende 
ikke er aktuell for vervet. 

 
 
 
 
 
 
 
§ 23 Grupper 
 
(1)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 

organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets 
organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13. 

 
(2) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å 

opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  
 
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges 

på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. 
Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter 
forslag på kandidater fra gruppen.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en 
siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med 
minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan 
fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, 
treningsavgift, budsjett og årsplan.   

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt 

gitt av årsmøtet.  
 
(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte 

forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret. 
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V. ØVRIGE BESTEMMELSER 
 
§ 24     Lovendring 
 
(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og 

gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.  
 
(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget 

etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet 
vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom 
idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, 
som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med 
NIFs regelverk. 

(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger 
av NIFs regelverk eller lovnorm. 

 
 
 
 
 
§ 25     Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør 
 
(1)  Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det 

etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. 
Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst 
uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 
14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.  

 
(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak 

om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med 
bestemmelsene om lovendring, jf. § 24. 

 
(3)  Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret 

hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet 
opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål 
godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til 
idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av 
saken.  

 
 
§ 23 Hedersbevisninger 
 

Kristiansands Cykleklubb har følgende hedersbevisninger: 
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(1) Æresmedlemskap - tildeles diplom i ramme - «Taberna Romslighet gull 20x30 cm» - med 
klubbens logo og innskriften «Æresmedlemskap i Kristiansands Cykleklubb tildelt 
fornavn/etternavn og dato» - undertegnet av idrettslagets leder. 

(2) Livsvarig medlemskap - tildeles diplom på hvit bakgrunn med klubbens logo og 
innskriften «Livsvarig medlemskap i Kristiansands Cykleklubb tildelt fornavn/etternavn og 
dato» - undertegnet av idrettslagets leder. 

 
Kriteriene for tildeling er at mottaker har tjent idrettslaget og/eller idretten på en særs 
positiv måte over lang tid - sportslig eller administrativt. Forslag om tildeling av 
hedersbevisning sendes styrets- eller daglig leder med begrunnelse. Forslaget legges fram 
for styret for beslutning. 
 
 
 
 

Godkjent den 20.12.2019 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Per Ivar Bristøl 
Agder Idrettskrets 
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for 

Kristiansands Cykleklubb 
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 Kristiansands Cykleklubb  

 Resultatregnskap 

 Note 2020 2019 

 

Årsregnskap for Kristiansands Cykleklubb Organisasjonsnr. 975654745 

 

  

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 
Driftsinntekter 
Salgsinntekt 1 1.517.222  2.540.370  
Annen driftsinntekt 2 1.581.206  2.363.103  
Sum driftsinntekter  3.098.428  4.903.473  

Driftskostnader 
Varekostnad  1.369.487  2.973.489  
Lønnskostnad 3 792.352  874.710  
Avskrivning på varige driftsmidler 8 15.000  15.000  
Annen driftskostnad  1.015.718  1.027.839  
Sum driftskostnader  3.192.557  4.891.037  

DRIFTSRESULTAT  -94.129  12.436  
 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
Finansinntekter 
Annen renteinntekt  9.072  15.289  
Sum finansinntekter  9.072  15.289  

NETTO FINANSPOSTER  9.072  15.289  
 
 
 
 
 

ÅRSRESULTAT  -85.057  27.725  
 

OVERF. OG DISPONERINGER 
Overføringer annen egenkapital  -85.057  27.725  
SUM OVERF. OG DISP.  -85.057  27.725  
 



Kristiansands Cykleklubb 

Balanse pr. 31.12.2020 

Note 31.12.2020 31.12.2019 

Årsregnskap for Kristiansands Cykleklubb Organisasjonsnr. 975654745 

EIENDELER 

ANLEGGSMIDLER 
Varige driftsmidler 
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 8 15.000 30.000 
Sum varige driftsmidler 15.000 30.000 

SUM ANLEGGSMIDLER 15.000 30.000 

OMLØPSMIDLER 
Varer 4 0 65.567 
Fordringer 
Kundefordringer 127.500 0 
Andre kortsiktige fordringer 5 66.311 312.508 
Sum fordringer 193.811 312.508 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 2.941.733 2.488.619 
SUM OMLØPSMIDLER 3.135.544 2.866.694 

SUM EIENDELER 3.150.544 2.896.694 

EGENKAPITAL OG GJELD 

EGENKAPITAL 
Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital 2.142.863 2.227.920 
Sum opptjent egenkapital 2.142.863 2.227.920 

SUM EGENKAPITAL 2.142.863 2.227.920 

GJELD 
KORTSIKTIG GJELD 
Leverandørgjeld 129.162 63.679 
Skyldig offentlige avgifter 59.435 53.502 
Annen kortsiktig gjeld 7 819.085 551.594 
SUM KORTSIKTIG GJELD 1.007.682 668.775 
SUM GJELD 1.007.682 668.775 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3.150.544 2.896.694 

Kristiansand,  1. mars 2021 
I styret for Kristiansand Cykleklubb 

Ingebjørg B Trydal  Kai Knudsen Norunn Gumpen 
styreleder    nestleder  styremedlem 

Joel Pantin Bjørn Halvorsen    
styremedlem styremedlem 

Jan Fredrik Stiansen                           
daglig leder   
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Noter for Kristiansands Cykleklubb Organisasjonsnr. 975654745 

 

 
 
  
Regnskapsprinsipper 

Idrettsklubben passerte 5 millioner i omsetning i 2014 og følger relevante bestemmelser i NIFs lov, 
regnskapsloven og bokføringsloven. 

 
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 
Regnskapet er ført etter regnskapsprinsippet. Dette innebærer at inntekter er registrert i den periode de er 
inntjent og utgifter er registrert i den periode de er påløpt. 
 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag 
i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av 
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). 
 
Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.  
 
Varer 
Beholdning av sykler er bokført til laveste av anskaffelsesverdi og virkelig verdi. 
 
Inntektsføringsprinsipper 
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent. Sponsorinntekter inntektsføres over 
avtaleperioden.Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien 
mottas. Motsvarende kostnader blir kostnadsført i samme periode. 
 
Periodiseringsregler 
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. 
 
Skatt 
Klubben er ikke skattepliktig etter skatteloven §2-32. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-56
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2004-11-19-73?q=bokf%C3%B8ringsloven
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Noter for Kristiansands Cykleklubb Organisasjonsnr. 975654745 

 

 
 

Note 1 - Salgsinntekt 

Spesifikasjon av salgsinntektene  I år I fjor 

Sponsorinntekter  374 416  374 776 
Rittinntekter  220 837  1 260 216 
Medlemsinntekter  370 320 412 969  

Salg av sykler og utstyr  458 489 345 865 

Dugnad  10 000 65 500 

Salgsinntekter Tveit Sykkelpark  83 160 81 044 

Totalt   1 517 222 2 540 370 

 

   

 
Antall betalende medlemmer var 511 i år mot 523 i 2019. 
Av sponsorinntektene i 2020 er  kr 142 815 såkalte "barteravtaler" eller bytteavtaler. Tilsvarende kostnad 
knyttet til disse avtalene er kr 150 769. Forskjellen skyldes fradrag for mva. 
  
Color Line Tour ble avlyst i 2020. innbetalt påmeldingsavgift er overført til 2021 og bokført under annen 
kortsiktig gjeld. 

 
 

Note 2 - Annen driftsinntekt 

 Spesifikasjon av annen driftsinntekt  I år I fjor 

 
Gaver  104 246 153 089 
Grasrotandeler, tilskudd og mva-refusjon  604 411 485 029 
Automatinntekter og bingoinntekter  223 773 726 232 

Andre inntekter *  648 776 998 753 

Totalt  1 581 206 2 363 103 

 

 * Herav mottatt i coronatilskudd kr 544 684 
 

Note 3 - Lønnskostnad 

 I år I fjor 

Lønn 657.527 744.067 
Arbeidsgiveravgift 94.686 102.182 
Pensjonskostnader 12.758 14.836 
Andre lønnsrelaterte ytelser 27.380 13.625 

Totalt 792.352 874.710 

 

Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder/styremedlem utgjorde fra 01.01-31.12.20 kr 673 569,-. 
Gjennomsnittlig utført årsverk er 1 sammenlignet med 1 årsverk i 2020. Det er opprettet ordning med 
obligatorisk tjenestepensjon som tilfredsstiller lovens krav. Det er ikke betalt særskilt godtgjørelse til styret. 
Kostnadsført honorar til revisor er kr 32 829,- etter 35% forholdsmessig fradrag for mva.  
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Noter for Kristiansands Cykleklubb Organisasjonsnr. 975654745 

 

 

 
 

Note 4 - Varer 

Beholdning av sykler pr 31.12.2020 er nedskrevet til kr 0.  
 

Note 5 - Andre kortsiktige fordringer 

Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer  I år I fjor 

Forskuddsbetalt forsikring  11 930 18 194 

Til gode automatinntekter *  0 250 000 
Andre fordringer  24 960 19 779 
Til gode grasrotandel  24 171 20 570 
Til gode mva  5 250 3 965 
Totalt  66 311 312 508 

 

*På grunn av usikkerhet knyttet til denne posten er denne ved avleggelsen av regnskapet satt til kr 0. 

 
 

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l. 

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 23.732 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 28.141. 

 
  
 

Note 7 - Annen kortsiktig gjeld 

 
          I år   Ifjor 
 
Påmelding via deltager  0  40.261  
Forskudd fra sponsors*  100.004  200.000   
Skyldig lønn  0  34.230  
Feriepenger, inkl. arbeidsg.avg  68.074  71.886  
Påmeldingsavgift CLT  327 364 48 067  

Tilskudd NM  100 000  100 000  
Erstatningsoppgjør sykler   81 493 0 

Gave til kjøp sykkel  90 000  5 000  
Annen kortsiktig gjeld  52 150 52 150 
Sum annen kortsiktig gjeld  819 081 551 594 

 

*Klubben har i 2018 mottatt kr 300 000 i gave fra Sparebanken Sør som skal benyttes i 2019-2021. Gaven 
blir periodisert over disse årene. 
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Noter for Kristiansands Cykleklubb Organisasjonsnr. 975654745 

 

  
 

Note 8 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 

Består av en målportal og diverse utstyr til ritt, anskaffelse for kr 74 394,- avskrives over 5 år med kr 15 
000 pr år, bokført verdi pr 31.12.2020 kr 15 000,-. 
 

 
  







Til årsmøtet i KCK 

Kontrollkomiteens beretning for 2020 

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid. 

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med KCKs økonomi.    

Kontrollkomiteen skal påse at KCKs midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og 
økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med 
organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøte. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg 
om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.  

Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap gir et korrekt uttrykk for 
KCKs drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere KCKs 
finansielle stilling, forvaltning og drift.  

Det er ført protokoll fra kontrollkomiteens arbeid. 

 

Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet. 

Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å 
gjennomgå. Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra KCKs administrasjon og 
fra KCKs engasjerte revisor. Styrets årsberetning for 2020 og det styrebehandlede årsregnskapet for 
2020 er gjennomgått.  Vi har fått oss forelagt revisjonsberetningen for 2020. 

Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår av 
denne beretning.  

Kontrollkomiteen har ingen merknader til det forelagte regnskapet. 

 

Konklusjon 

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og KCKs årsregnskap for 2020 godkjennes av årsmøtet. 

 
 
Kristiansand, 01.03.2021 
 
 
 
______________________     _________________ 
Svein Magne Thorbjørnsen     Alf Helge Tønnessen 
 



5 11 21 31 41
Klubbdrift Sportslig utvalg Ritt og arr Tur & aktivitet Utvikling

Konto nr Kontonavn Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt

3000 Sponsorinntekter 350 000 95 000 445 000
3010 Salg sykler, etc  pl. 520 000 520 000
3020 Barteravtaler 180 000 180 000
3100 Medlemskontingent 157 500 157 500
3110 Aktivitetsavgift 258 500 258 500
3130 Salg klubb tøy 30 000 30 000
3180 Rabatt/refusjon, avg.frie
3200 Startkontigent 1 319 950 1 319 950
3205 Transportinntekter 79 200 79 200
3210 Engangslisens 99 220 99 220
3220 Premieinntekter
3230 Arenareklame
3240 Kiosksalg 80 000 80 000
3250 Servering
3260 Dugnad 130 000 130 000
3300 Egenandeler turer 165 000 266 000 431 000
3400 Salg Krs Sykkelpark Tveit 65 000 65 000
3510 Momskompensasjon 280 000 280 000
3520 Tilskudd LAM-midler/stiftelser 105 000 605 000 710 000
3530 Tilskudd NCF 50 000 50 000
3600 Grasrotandel 50 000 50 000
3610 Spillemidler Color Line 335 000 335 000
3615 Spillemidler Bingo 55 000 55 000
3650 Sponsors avg fri
3900 Gaver 100 000 100 000
3910 Gebyrer div

SUM Driftsinntekter 2 601 000 165 000 2 343 370 266 000 5 375 370

4100 Arrangementsmateriell varig 60 000 60 000
4101 Transport og logistikk 81 000 81 000
4105 Trafikk og sikkerhet 204 500 204 500
4106 Vakthold 72 000 72 000
4107 Forbruksmateriell 12 000 12 000
4110 Forpleining 36 000 36 000
4112 Matstasjoner 83 500 83 500
4113 Påmelding og tidtaking 116 500 116 500
4115 Dommer og observatør 31 000 31 000
4120 Markedsføring 5 000 44 000 49 000
4150 Kioskvarer 28 000 28 000
4200 Rittdeltakelse 490 000 490 000
4205 Rekrutteringstiltak/Sykkelskole 5 000 5 000
4210 Trening og Samlinger 212 000 316 000 528 000
4220 Premier 7 500 108 500 116 000
4230 Arenakostnader 94 500 94 500
4300 Medlemsarrangement 15 000 15 000
4310 Innkjøp klubbtøy 30 000 55 000 45 000 130 000
4410 NCF avgift og lisenser 9 000 96 540 105 540
4520 Samlekonto prosjekt Tveit
4550 Barteravtaler 197 625 197 625
4750 Testing OLT 50 000 50 000
4800 Innkjøp sykler og utstyr 500 000 30 000 530 000

Sum Varekost 755 125 851 000 1 113 040 316 000 3 035 165
Dekningsbidrag 1 845 875 -686 000 1 230 330 -50 000 2 340 205

5000 Lønn til ansatte 580 250 450 000 1 030 250
5180 Feriepenger, inkl arb.giv.avg 69 600 54 000 123 600
5182 Arb.giv avs FP 7 000 6 000 13 000
5210 Fri telefon 3 660 3 660 7 320
5250 OTP 12 000 10 000 22 000
5400 Arbeidsgiveravgift 81 200 63 000 144 200
5500 Honorarer 5 000 197 000 100 000 302 000
5860 Kurs 25 000 25 000
5920 Yrkesskadeforsikring
5990 Annen personalkostnad

783 710 197 000 686 660 1 667 370

SUM Avskrivinger 24 400 24 400

SUM Kostnader lokaler 172 024 172 024

Sum Leie, inventar, småanskaffelser 11 000 55 000 66 000

SUM Innleide tjenester 102 000 102 000

SUM Kontorkostnader 34 000 27 000 22 000 83 000

SUM Biler og hengere 30 000 30 000

SUM Kostnader maskiner/reklame/forsikring 190 000 7 000 13 000 210 000
SUM Andre driftskostnader 563 424 34 000 90 000 687 424

SUM DRIFTSKOSTNADER 2 102 259 1 082 000 1 889 700 316 000 5 389 959
DRIFTSRESULTAT 498 741 -917 000 453 670 -50 000 -14 589

SUM Finansposter 14 750 14 750
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT 513 491 -917 000 453 670 -50 000 161

SUM Personalkostnader
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