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Årsberetning 2020 
 
 

1. Aktivitet gjennom perioden med strenge COVID-19 restriksjoner, våren 2020 
COVID-19 inntraff omtrent samtidig med tiltredelse for nytt styre i 2020. Restriksjoner 
skapte store utfordringer med å opprettholde et aktivitetsnivå i klubben. 
 
Zwift: 
COVID-tiltakene medførte at klubbens spinningtilbud måtte stenges. I den sammenheng 
skapte klubben et engasjement for trening med sykkelrulle på e-sportløsningen Zwift. 
God deltagelse og stor entusiasme blant medlemmer var godt synlig på Facebook. Bodø 
CK etablerte en egen klubbgruppe på ZwiftPower.com (eventadministrasjon mot Zwift). 
Denne gruppen teller 40 medlemmer. Klubben var også godt representert i NCF Spring 
Cup, hvor også en av våre medlemmer vant sin gruppe sammenlagt. 
 
Sykkeltrimmen (Trimpoeng): 
Med bakgrunn i et ønske om å skape aktivitet i klubben til tross for pandemisituasjonen 
inngikk vi et samarbeid med Trimpoeng AS. I perioden 30.04.20 – 30.09.20 arrangerte vi 
Sykkeltrimmen med 42 ulike turmål i hele Salten og 8895 unike innsjekkinger. Totalt var 
det påmeldt 119 personer, hovedsakelig fra Bodø CK, men også personer utenom 
klubben. Vi hadde underveis en fotokonkurranse som engasjerte mange medlemmer til å 
ta bilder mens de var ute på tur, og helt til slutt ble bestemann belønnet med gavekort fra 
vår sponsor Sport1 på kr 1500,- I tillegg hadde vi 21 ulike trekkpremier, de fleste av dem 
var gavekort hos Sport1 på kr 500,-.  
I ettertid av etablering av Sykkeltrimmen har vi også vært pådragsytere for etablering av 
Trimpoeng i andre klubber.  
Klubben har mottatt svært positive tilbakemeldinger fra deltakerne i Sykkeltrimmen, og 
ser positivt på å arrangere et lignende tilbud sesongen 2021. 
 

 
2. Bjørndalslia klubbhus  

Det er gjennomført utvendig og innvendig vedlikehold på klubbhuset, både gjennom 
dugnad og gjennom innleid arbeid. 
Ved gjennomføring av dugnader har arbeidsoppgaver og behov for utstyr blitt 
kommunisert ut i forkant til medlemmene, slik at alle har kunne stille best mulig 
forberedt. Det har videre vært fokusert på at disse dugnader skulle være en positiv sosial 
arena, det ble derfor servert pizza fra Peppes, samt kaffe og brus til de frammøtte. 
 
Arbeid utført på dugnad: 
- Malt fasade klubbhus 
- Hengt opp stort banner 
- Fjernet ødelagt rekkverk 
- Oljet platting 
- Ryddet uteområde, boder, garasje og inne på klubbhuset 
- Gulv i storsal bonet 



- Sikret tilhengerne mot hærverk 
- Festet utemøblement for å unngå at disse ble brukt som “stige” for å klatre opp på 

bygget og ødelegge takrenner og annet. 
 
Innleid arbeid: 
- Befaring i 2020 avdekket at følgende måtte gjøres: 

a. Skifte panel, isolasjon og listverk (utført 2021) 
b. Montere elektroniske låser på dører til boder (utført 2020) 
c. Montere brannvarslere opp mot eksisterende alarmsystem (utført 2020) 

 
 

 
3. Ungdomsgruppen 

Barne og ungdomsgruppa er i 2020 ledet av Jostein Jensen. Han har hatt med seg hele 6 
trenere som har hatt ansvar for ulike grupper:  
 
Landevei 1:  
En trening hver uke i sommersesongen, aldersgruppe 12 år +/-. 3 faste deltakere, samt 3 
som har vært med sporadisk. Trenere Per-Arne og Benedikte Opheim. 
 
Landevei 2: 
Noe eldre og sterkere enn i gruppe 1, 2 faste deltakere, 2 treninger pr uke. Trenere 
Jostein Jensen og Oddingar Jakobsen 
 
Terrengtrening: 
En trening hver uke i sommersesongen, ikke begrensning på alder. Trenere; Per-Arne 
Opheim, Rune Arntzen, Erik Dyrnes, Richard Norman.  
 
Vintertrening i sal: 
En trening hver uke i vintersesongen for å ha tilbud til hele barne- og ungdomsgruppa 
også på vinteren. Mellom 5 og 9 deltakere på hver trening. Trenere her er Rune Arntzen 
og Richard Normann 
 
Ellers har 2020 vært preget av begrenset aktivitet, men vi hadde 3 deltakere på UM i 
Asker samt 4 på Saltstraumrittet.  
 
Ungdomstreningen har også tidvis vært preget av restriksjoner knyttet til COVID-19. 
Klubben har i denne forbindelsen lånt ut sykkelruller for å fortsatt kunne tilby 
rulletrening. 

  



4. Mastersatsning 
Klubbens sportslige aktiviteter for denne gruppen inkluderer treninger ute i 
sommerhalvåret og spinning i sal på vinteren. I vinterhalvåret har vi et godt tilbud på 
spinning hos vår sponsor Stamina/Family Sports Club med 2-3 økter i uka. Grunnet 
COVID-19 måtte dette tilbudet stenges. Det ble i denne perioden markedsført gjennom 
klubbens uformelle Facebook-side mulighetene med å trene på sykkelrulle hjemme, i en 
felles e-sportsplattform Zwift. Det ble skapt et godt engasjement og god deltagelse blant 
klubbens medlemmer på events (treningsøkter og ritt) i Zwift. Grunnet utfordringer med å 
trene sammen fikk styret også etablert Sykkeltrimmen, hvor det ble etablert poster rundt i 
byen med ulik poengscore. 
 
For å kunne gi et så forutsigbart treningstilbud som mulig ble det etablert en gruppe med 
treningsverter, som fikk ansvar for gjennomføring av fellestreninger, slik at alle 
uavhengig av nivå skulle bli ivaretatt. Styret takker instruktører og gruppeledere for dette 
viktige bidraget til å holde aktiviteten oppe både vinters- og sommerstid. 
 
 

5. Triatlon 
Triatloninteressen i Bodø har også dette året hatt en positiv utvikling og vi har til tross for 
COVID-19 situasjonen har vi fått noen nye utøvere i sporten, og nye medlemmer inn i 
Bodø CK. Vi har videreført samarbeidet med Bodø Svømmeklubb med svømmetrening 
hver mandag som er ledet av BSK sin hovedtrener. Det har også vært anledning til å 
svømme på Bodin torsdag kveld. I forbindelse med stenging av svømmehall på Bodin ble 
det i en kort periode mulig å svømme på Tverlandet. 

Dessverre la COVID-19 en demper på sesongen. Svømmetreningen ble avlyst fra mars, 
og flere konkurranser med påmeldte fra klubben ble avlyst og er flyttet frem til 2021. For 
å opprettholde litt aktivitet ble det startet en svømmekonkurranse om å svømme lengst i 
åpent vann i månedene juni, juli og august. Konkurransen ble avviklet pga dårlig 
deltakelse.  

Helgen 19-21 juni ble det arrangert en halv Ironman challenge i klubben med mulighet til 
å gjennomføre denne konkurranse i løpet av en helg.  Et 10 talls personer sendte inn 
dokumentasjon på gjennomføring og av disse ble noen trukket ut og premiert  

Flere fra klubben deltok på The Arctic Triple i Lofoten i midten av august. Bortsett fra det 
ble det, pga COVID-19, liten aktivitet på deltakelse i konkurranser.  

I høst har det vært svømmetrening som før mandag og torsdag i de perioder der det har 
vært mulig mht. COVID-19. I disse periodene har også 2 studenter ledet spesialtilpasset 
styrketrening for Triatlon hver onsdag.    

 

6. Kompetanseheving og kurs 
Vi har i 2020 hatt svært begrenset aktivitet i forhold til kurs og skolering med bakgrunn i 
at dette har vært frarådet. Vi var godt i gang med forberedelser med å avvikle kurs, både 
tradisjonelle kurs men også gjennom prosjektet «Road safety». Alt dette ble derimot lagt 
på is, men vil fortsette så snart det tillates. Arbeidet med å løfte arrangørkompetansen har 



vært kritisk for Bodø Ck og styret takker våre egne kompetente kursholdere og de som 
stiller opp og tar disse kompetansekravene. På grunn av denne ekstrainnsatsen har Bodø 
CK kunnet fortsette som arrangør av landeveisritt og satt seg i en meget gunstig posisjon 
med tanke på å ta på seg nasjonale arrangementer. 
Reglementet om at alle vakter skal ha kurs, hhv løypevakter og stasjonære vakter, gjør det 
svært krevende å avvikle ritt i regionen. Styret oppfordrer med bakgrunn i det alle som så 
langt ikke har tatt disse kursene, til å få dette gjennomført så snart som mulig. Slik kan vi 
bli en aktiv bidragsyter på rittfronten i landsdelen. 
 

 
7. Organisert trening og sosialt samvær  

Trimpoeng: 
Med bakgrunn i et ønske om å skape aktivitet i klubben til tross for pandemisituasjonen 
inngikk vi et samarbeid med Trimpoeng AS. I perioden 30.04 – 30.09.2020 arrangerte vi 
Sykkeltrimmen med 42 ulike turmål i hele Salten og 8895 unike innsjekkinger. Totalt var 
det påmeldt 119 personer, hovedsakelig fra Bodø CK, men også personer utenom 
klubben. 
 
Vi hadde underveis en fotokonkurranse som engasjerte mange medlemmer til å ta bilder 
mens de var ute på tur, og helt til slutt ble bestemann belønnet med gavekort fra vår 
sponsor Sport1 på kr 1500,- I tillegg hadde vi 21 ulike trekkpremier, de fleste av dem var 
gavekort hos Sport1 på kr 500,-.  
 
I ettertid av etablering av Sykkeltrimmen har vi også vært pådragsytere for etablering av 
Trimpoeng i andre klubber, noe som har bidratt til verveinntekter til klubben.  
Klubben har mottatt svært positive tilbakemeldinger fra deltakerne i Sykkeltrimmen, og 
ser positivt på å arrangere et lignende tilbud sesongen 2021. 
 

 
8. Keiservarden opp (løp/sykkel)  

Bodø CK arrangerte 20.09.2020 Keiservarden opp. 
Dette ble arrangert som fellesstart løp/sykkel, med stort oppmøte på tross av et 
“sjarmerende” nord-norsk vær. Kombinasjonen sykkel og løping fungerte perfekt uten 
“løypekonflikter”. 
 

9. Saltstraumrittet (todagers ritt) 
Bodø CK arrangerte lørdag 05.09.2020 gateritt på Bestemorenga rulleskibane, med 
påfølgende “after-bike” på klubbhuset med pizza fra Peppes og brus, hvor også 
premieutdeling ble foretatt. 
Søndag 06.09.2020 skulle det arrangeres fellesstart fra Saltstraumen til Sundfjord tur/retur 
i alle årsklasser, dette rittet måtte avlyses grunnet mangel på frivillige (løypevakter, etc). 
 

10. Nye nettsider 
 
Styret besluttet mot slutten av 2020 å lage nye klubbnettsider. Vi har hatt nettsider 
tidligere også, men da disse var tungvint og lite fleksible å oppdatere, ble Facebook i stor 



grad brukt til å formidle informasjon på grunn av at informasjonen på nettsiden var 
udatert og gammel. Årsaken til dette var et vanskelig og tungvint brukergrensesnitt for de 
som skal publisere. Beslutningen landet på å opprette nye. Hovedgrunnen til dette er at 
nettsider har en del styrker på enkelte områder i forhold til Facebook. Eksempelvis er det 
lettere å publisere informasjon som skal ha en viss varighet og være lett tilgjengelig, på en 
nettside enn Facebook.  
 
De nye nettsidene er laget av et lokalt Bodø firma som heter Seria AS. Driftskostnadene 
er omtrent de samme som for de gamle sidene, men sidene er vesentlig lettere å bruke og 
holde oppdatert. Det er vår ambisjon at disse skal være levende og gjenspeile klubbens 
aktiviteter til enhver tid. 
 
De nye nettsidene ble publisert i begynnelsen av februar 2021. Styret retter en stor takk 
for det arbeidet Elisabeth og Ståle har lagt ned i ny løsning. 

 
11. Økonomi 

Klubbens økonomi er solid og likviditeten er god. Regnskap for 2020 og budsjett for 2021 
legges frem som egne saker i årsmøtet.  
 
Bodø CKs valgte styre forvalter medlemmenes penger, og har ansvar for at bruken av 
midlene skjer på rett måte og kan dokumenteres. Styret kan delegere til prosjektgrupper å 
disponere midler etter vedtatte budsjetter. Dette er gruppenes mandat, men styret kan aldri 
fraskrive seg økonomiansvaret. Derfor ble det utarbeidet og vedtatt en fullmaktsmatrise 
med tydelig beløpsgrenser og klare avgrensninger. Fullmaktsmatrisen er vedlagt som 
vedlegg 3. 

 
 

12.  Medlemstall  
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Totalt 294 353 359 278 285 293 290 295 315 303 291 

 
Pr 22.02.2021 er medlemstallet 291. 
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Nasjonale Kommisærer i Bodø CK 
 
Ingvaldsen, Bjørn Inge 
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Barosen, Gunnar 
Brasetvik, Arne Willy 
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Dverset, Kristoffer 
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Grande, Jørgen 
Grande, Ottar 
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Jacobsen, Brite 
Kristiansen Valter 
Kymre, Bjørn Roald 
Seivåg, Trond Vegard 
Stamnes, Bjørn Håvard 
Sørnes, Jan-Oddvar 
Sørnes, Vegard Johan 
Utheim Jon-Erik 
 
 
  



Sak 5: Regnskap 2020 
 
Årsregnskapet for 2020 er satt opp i samsvar med krav i NIFs lov §2-11 og følger NIFs 
regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd (omsetning under 5 millioner 
kroner, og/eller har eiendeler til en verdi under 20 millioner kroner og/eller færre enn 20 ansatte). 
Rapporteringskravet til regnskap for slike organisasjonsledd, herunder Bodø CK, er en oppstilling 
av inntekter og kostnader. Dette innebærer også forenklede bokføringsregler ettersom Bodø CK 
ikke er merverdiavgiftspliktig. Merverdiavgiftsplikt oppstår dersom klubben har salg over kr 
140.000,- (dette kan typisk være sponsorinntekter (salg av produktplassering), kiosksalg (fast 
utsalgssted) og lignende). Det er ikke krav om revisjonsplikt. 
 
Bodø CK fører selv sitt regnskap i Visma eAccounting. Resultatrapport og balanserapport fra 
systemet er en del av klubbens fremstilling av årsregnskapet. Disse rapportene baseres på 
artskonto og balansekonto, men viser ikke aktivitet. For å vise aktivitet er årsregnskapet fremstilt 
gjennom bearbeidet rapport basert på prosjektkoder. Årsregnskapet er fremstilt, henholdsvis, i 
sammenligning med regnskap for forrige år, og i sammenligning med budsjett for 2020. Det er 
utarbeidet noter til begge hvor førstnevnte skal beskrive kort hva som ligger i føringene og 
sistnevnte årsaksforklare eventuelle avvik fra budsjett og/eller i budsjettposter. 
 
Klubbøkonomien er meget god, med robust likviditet. Årsregnskapet for 2020 viser et positivt 
resultat med overskudd på kr 151.587,-. Det positive resultatet gjenspeiler en periode med lav 
aktivitet med lite kostnader hvor sponsormidler og tilskudd allikevel har kommet klubben til 
gode. 
 
Innstilling til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2020. 
  



Sak 6. Innkomne saker 
 
 
 
Innstilling til vedtak 
 
 
  



Sak 7. Fastsette kontingent 

Styret anbefaler at dagens nivå på kontingent videreføres uten justeringer. 

Medlemskapstype Sats 50% fra 01.09* 
Enkeltmedlemskap Kr 600 Kr 300 
Familiemedlemskap Kr 900 Kr 450 
Studentmedlemskap Kr 300 Kr 150 

* Nye medlemmer med innmelding fra 01. september, og ut året, betaler halv kontingent for ønsket medlemskapstype. 

 
Innstilling til vedtak 
 
Kontingentsatser videreføres på dagens nivå.  
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1. Innledning 
 
Organisasjons- og Sportsplanen for Bodø Cykleklubb (Bodø CK) er et rammeverk for klubbens 
hovedaktiviteter: 

• landeveissykling 
• terrengsykling 
• triatlon 

 
Dette innebærer at planen er førende for all aktivitet i klubben og for hvordan vi ønsker at 
aktivitetene skal gjennomføres og styres. Planen anses som veiledende for alle aktive, trenere, 
ledere og foreldre. 
 
Planen bør evalueres og revideres årlig slik at den kan være et aktivt verktøy for alle involverte. 
Eventuelle innspill til planen kan fremmes ved årsmøtet, eller meddeles styret skriftlig. 
 
Organisasjons- og Sportsplan for Bodø CK er holdt på et overordnet nivå, der visjoner og 
målsetninger konkretiseres gjennom en inndeling av klubben i grupper og utvalg. Historisk har 
klubbens virksomhet blitt utøvd uten formell strategi, taktikk og operative tiltak (skriftlig plan). 
 

2. Visjon og målsetning 
 
Bodø CKs visjon er bidra til livsglede for både unge og voksne gjennom idrettsaktiviteter. Med 
idrettsaktiviteter menes her; deltagelse i lek, trening og konkurranser innen sykkel og triatlon, 
drift og ledelse av klubben, klubbhuset og klubbens arrangementer, vedlikehold av klubbens 
eiendeler og anlegg, og å fremme sykling og triatlon som sådan. 
 
 



Noen konkretiseringer av visjon og mål: 
 
Bodø Cykleklubbs primæraktiviteter organiseres, og utøves, i følgende grupper, så langt mulig 
med egne «utvalg» for hver av gruppene. 
 
Barne- og Ungdomsgruppa 
• Klubben skal videreutvikle Barne- og Ungdomsgruppa 
• Barne- og Ungdomsgruppa bør ledes av et foreldreutvalg og utnevne en kontaktperson for 

Styret 
• Barne- og Ungdomsgruppa skal tilbys kompetanseheving 
• Barne- og Ungdomsgruppa skal tilby lek (for de aller yngste), aktiviteter og konkurranser 

som er tilpasset alle kategorier utøvere, samt utøvernes nivå og modenhet. 
• Barne- og Ungdomsgruppa oppfordres til å utvikle en overordnet plan for sin virksomhet 
• Barne- og Ungdomsgruppa tildeles budsjettmidler på grunnlag av planlagte aktiviteter. 
 
Bredde og mosjonsidrett – Senior- og Mastergruppa 
• Klubben skal videreutvikle Senior- og Mastergruppa 
• Senior- og Mastergruppa bør ledes av et masterutvalg og utnevne en kontaktperson for Styret 
• Senior- og Mastergruppa skal tilbys kompetanseheving 
• Senior- og Mastergruppa skal tilby aktiviteter og konkurranser som faller inn under 

breddeidrett, er i samsvar med sykkelforbundets retningslinjer, og tilpasset alle kategorier 
utøvere. 

• Senior- og Mastergruppa oppfordres til å utvikle en overordnet plan for sin virksomhet 
• Senior- og Mastergruppa tildeles budsjettmidler på grunnlag av planlagte aktiviteter 
 
Bredde og mosjonsidrett – Triatlongruppa 
• Klubben skal videreutvikle Triatlongruppa 
• Triatlongruppa bør ledes av et triatlonutvalg og utnevne en kontaktperson for Styret 
• Triatlongruppa skal tilbys kompetanseheving 
• Triatlongruppa skal tilby aktiviteter og konkurranser som faller inn under breddeidrett, i 

samsvar med Triatlonforbundets retningslinjer, og tilpasset alle kategorier utøvere. 
• Triatlongruppa oppfordres til å utvikle en overordnet plan for sin virksomhet 
• Triatlongruppa tildeles budsjettmidler på grunnlag av planlagte aktiviteter 
 
Paraidrett 
• Klubben skal videreutvikle tilbudet innen Paraidrett 
• Klubben bør tilby klasser for parautøvere ved alle arrangementer 
• Paraidrett integreres i de andre avdelingene men bør koordineres av en dedikert ressurs som 

er kontaktperson for Styret 
• Paraidretts-avdelingen oppfordres til å utvikle en overordnet plan for sin virksomhet 
 
Satsningsutøvere 
• Dersom enkelte utøvere viser potensiale og interesse for en satsing på nasjonalt nivå bør 

klubben utvikle et tilbud for disse utøverne (U23) 



• En nasjonal satsning kan utvikles i samråd mellom gjeldende utøvere, de foresatte og 
klubbens trenere og styre. Styrevedtak eller vedtak av ordinært/ekstraordinært årsmøte kreves 
for å opprette en sliksatsning.  

• Ved opprettelse skal det settes ned et utvalg og utnevnes en kontaktperson for Styret. 
• Nasjonal satsing kan utvikles for junior- og U23-utøvere. Dette gjelder for alle kategorier 

juniorutøvere. 
• Klubben skal legge til rette for overgang til andre klubber dersom det aktualiseres. Klubben 

bør derfor vedlikeholde sine relasjoner til kontinentallag og nasjonale eliteklubber 
• En eventuell elitesatsing (senior) skal vedtas av årsmøtet og være grundig utredet før den 

igangsettes. 
 

3. Organisering av Bodø Cykleklubb (pr februar 2021) 
 
Bodø CK retter seg etter Norges Idrettsforbunds (NIF) Lov. Bodø CKs vedtekter er basert på 
«Lovnorm for idrettslag». Bodø CKs vedtekter finnes på klubbens hjemmeside (www.bodo-
ck.no).  
 
Årsmøtet er klubbens øverste organ, i mellom årsmøtene er Styret i Bodø CK klubbens øverste 
organ. 
 
Styret er valgt av årsmøtet og utgjør klubbens daglige ledelse. Styresammensetning vedtas av 
Årsmøtet, (se Årsmøtevedtak).  
 
Organisasjonskart: 
 

 
 

Ritt-/arrangement

Satsningsidrett

Paraidrett

Styret

Barne- og 
ungdomsgruppa

Senior- og 
mastergruppa Triatlongruppa

http://www.bodo-ck.no/
http://www.bodo-ck.no/


Klubben har nedsatt følgende grupper som forestår den sportslige aktiviteten med tilhørende 
kontaktperson/sportslig leder: 
• Barne- og Ungdomsgruppa,  Jostein Jensen 
• Senior- og Mastergruppa,  Anders Lillevik 
• Triatlongruppa,   
• Paraidrett,  Vanja Iren Pettersen 
 
Klubben har nedsatt følgende arbeidsutvalg/komitéer med tilhørende kontakter: 
• Drift og vedlikehold av Klubbhus,  Stig Andre Knudsen og Benedicte Opheim 
• Drift og vedlikehold av anlegg og utstyr,  Ståle Rosland og Odd-Ingar Jakobsen 
• Rittkomité,  Jan Oluf Jæger 
 
Disse gruppene og utvalgene/komitéene skal, i henhold til Bodø CKs vedtekter, bestå av 
minimum tre personer (inkludert kontakter).  
 
 
Generelle retningslinjer for arbeidsgruppene 
Igangsetting og gjennomføring av aktiviteter er gruppens ansvar, men de rapporterer til styret og 
tildeles budsjettmidler gjennom styrevedtak og etter skriftlig fremlagte planer/forslag.  
 

• Arbeidsgruppenes mandat avklares og spesifiseres i dialog med Styret.  
 

• Alle budsjettspørsmål og økonomiske forpliktelser skal vedtas av styret i forkant for tiltak 
eller aktivitet.  

 
• Gruppene oppfordres til å forholde seg til idrettens kjerneverdier slik de er beskrevet av 

Norges Idrettsforbund.  
 

• Sports- og treningsplaner behøver ikke være skriftlig nedtegnet. 
 

• Gruppene kan lage retningslinjer for å prioritere verdier, utvikle ønskede holdninger, 
fremme en bestemt treningskultur, gjennomføre en utdanningsplan, eller dyrke frem 
foreldreengasjement dersom de finner det nødvendig.  

 
Skriftlige dokumenter knyttet til dette kan vedlegges Organisasjons- og Sportsplan for Bodø CK 
 
 
Presiseringer – gjelder for alle medlemmer, arbeidsgrupper og organisasjonsledd 
Bodø CK har nulltoleranse for trakassering og/eller mobbing. Dersom slikt forekommer bes det 
om at styret varsles.  
 
Bodø CK dekker ikke kostnader til alkoholservering ved sosiale arrangementer eller andre 
begivenheter (sponsor-, relasjons- og nettverkspleie). 
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1. Innledning 
 
Sportsplan for Barne- og Ungdomsgruppa i Bodø Cykleklubb heretter omtalt som planen, er 
underlagt Organisasjons- og Sportsplan for Bodø Cykleklubb, og er gruppas overordnede plan for 
sin virksomhet. 
 
Planen bør evalueres og revideres årlig slik at den kan være et aktivt verktøy for alle involverte. 
Eventuelle innspill til planen kan fremmes ved årsmøtet, eller meddeles styret skriftlig. 
 
Planen skal være en mer detaljert oversikt over gruppas visjoner, målsetninger og retningslinjer 
for underlagt aktivitet. Organisasjons- og Sportsplan for Bodø CK er holdt på et overordnet nivå, 
der visjoner og målsetninger konkretiseres gjennom en inndeling av klubben i undergrupper og 
arbeidsgrupper. Historisk har klubbens virksomhet blitt utøvd uten formell strategi, taktikk og 
operative tiltak (skriftlig plan). 
 

2. Visjon og målsetning 
 
Barne- og Ungdomsgruppa skal bidra til lek og idrettsglede for barn og unge, iht Organisasjons- 
og Sportsplan i Bodø Cyckleklubb, gjennom idrettsaktiviteter. Vi skal jobbe aktivt for et bredt og 
aktivt sykkelmiljø, både for de som søker et positivt og inkluderende aktivitetstilbud og de som 
ønsker å utvikle seg som aktive konkurransesyklister. 
 
 
Noen konkretiseringer av visjon og mål: 
 
• 15 aktive utøvere i hver aldersbestemt klasse fra rekrutt til junior innen 2022. 
• Sykkelskole basert på lek og mestringsopplevelse for 1-2 klasse. 
• Bidra til miljøbygging internt i gruppa gjennom sosiale aktiviteter utenom fastlagte treninger. 

Samlinger / fellesturer kan være eksempler på dette. 
• Bidra til miljøbygging på tvers av klubber i kretsen gjennom deltagelse på ritt og samlinger. 
• Trenere med trenerkompetanse for de treningsgrupper de har ansvar for. 
• Hjelpetrenere på alle treningsgrupper med aktivitetslederkurs. 
 

3. Strategi for måloppnåelse: 
 
• Arrangere sykkelkarusell på vår og høst for rekruttering av nye syklister. 
• Aktivt søke støttemidler for innkjøp av utstyr som reduserer terskelen for nye utøvere inn i 

sporten. Sykler for utlån eller leie i rekrutteringsfase og unge aldersklasser for å dempe 
kostnadstrykket kan være alternativer. 

• Dekke deltakeravgift på ritt for aktive utøvere. 
• Høyt fokus på bygging av positivt treningsmiljø med stort fokus på inkludering. 
• Sende utøvere på regionsamlinger for både sportslig utvikling og sosial miljøbygging. 
• Promotere deltagelse på fellesturer til ritt i og utenfor regionen. 



 

4. Eliteidrett 
Dersom enkelte utøvere viser potensiale og interesse for en elitesatsing bør klubben utvikle et 
tilbud for disse utøverne. Et eventuelt elitetilbud skal utvikles i samråd mellom gjeldende 
utøvere, de foresatte, klubbens trenere og styret.  
 
Styrevedtak, eller vedtak av ordinært/ekstraordinært årsmøte, kreves for å opprette 
elitegruppe/elitesatsing. Ved opprettelse skal det settes ned et utvalg og det skal utnevnes en 
kontaktperson for styret. 
 
Elitesatsing kan utvikles for juniorutøvere. Dette gjelder for alle kategorier juniorutøvere. 
 
Klubben skal legge til rette for overgang til eliteklubber dersom det aktualiseres. Klubben bør 
derfor vedlikeholde sine relasjoner til kontinentallag og nasjonale eliteklubber. 
 
 

5. Retningslinjer for økonomisk støtte og egenandeler – individuelle 
reiser 
 
Økonomisk støtte gis fortrinnsvis til ryttere som faller inn under avsnitt 4 (Satsningsryttere i U-
gruppen). Støtte til deltagelse i ritt gis dersom dette er forankret i U-gruppas sportsplan og 
godkjent av leder av U-gruppen.  
 
Utøveren bør søke innen 1. april og søknaden skal inneholde en sesongplan. Juniorer og U23 
ryttere må bidra til U-gruppas øvrige aktiviteter for å være stønadsberettiget. Maksimalt 
stønadsbeløp pr reise er satt til kr 2000,- i tillegg til startkontingent. 
 
Søknadene behandles av styret og utbetales etterskuddsvis. 
  



Vedlegg 2 til Klubbdokumentet 

 
Retningslinjer for utleie – utstyr/tjenester - Bodø CK  
Generelt 
Bodø CK har en del materiell som andre aktører kan ønske å benytte. Klubben har også en del 
ressurser med kompetanse. 
Klubben har etablert differensierte utleiesatser etter prinsippet om at arrangementer rettet mot 
barn og unge har laveste satser, mens kommersielle arrangementer betaler mest.  
 
Tabell 1 viser utleiesatsene. Er det ikke angitt beløp så betyr det at det ikke er aktuelt. 

Hvem er «kundene»? 
1. Kommersiell/privat aktør 
Et arrangement som henvender seg til «massene», som ikke trenger å være medlem av NIF 
igjennom et idrettslag som organiserer aktuell aktivitet. 
Et arrangement som er drevet som et AS eller annen privat aktør. 
2. Private – medlem av Bodø CK 
Klubbens eiendeler kan leies av medlemmer til egne satser. Andre private se pkt. 1. 
3. Andre idrettslag, mer enn 40% voksne 
Et arrangement som henvender seg til utøvere tilsluttet NIF igjennom et idrettslag som 
organiserer aktuell aktivitet.  
Mer enn 40% av deltakerne er voksne utøvere. Med voksne menes deltakere som ikke deltar i 
yngre aldersbestemte klasser eller studenter (ikke i arbeid). 
4. Andre idrettslag, mindre enn 40% voksne – betalende deltakere 
Et arrangement som henvender seg til utøvere tilsluttet NIF igjennom et idrettslag som 
organiserer aktuell aktivitet.  
Mindre enn 40% av deltakerne er voksne utøvere. Forenklet leie av tidtaking. 
5. Gratisarrangement rettet imot barn og unge  
Arrangementer som henvender seg til barn og unge uten deltakeravgift. 

Utleie 
Leietaker er ansvarlig for å levere utstyret tilbake i den stand det var da det ble tatt ut. Ved 
skade/tap må aktuelt utstyr erstattes/repareres alternativt det blir fakturert for 
erstatning/reparasjon. 
Ved behov må utleid utstyr være tilgjengelig for annen leietaker neste dag, alternativt må det 
betales for ekstra døgn. 
Tidtaking 
Ingen separat utleie av tidtakerutstyr, Bodø CK skal alltid stille med tidtaker etter aktuelle 
satser. 
Tidtakerbrikker kan leies separat. Leietaker besørger henting og retur.  



Dugnad 
Klubbens medlemmer kan jobbe dugnad for andre. Satsene gjelder dersom klubbens 
medlemmer gjør dette i regi av Bodø CK. 
 
Tabell 1: Utleiesatser vedtatt av årsmøte i 2019 

    

Ko
m

m
er

si
el

l/
pr

iv
at

 (i
kk

e 
m

ed
le

m
) a

kt
ør

 

Pr
iv

at
 - 

m
ed

le
m

 B
od

ø 
CK

 

An
dr

e 
id

re
tt

sl
ag

, m
er

 e
nn

 4
0%

 v
ok

sn
e 

An
dr

e 
id

re
tt

sl
ag

, m
in

dr
e 

en
n 

40
%

 v
ok

sn
e 

- b
et

al
en

de
 

G
ra

tis
ar

ra
ng

em
en

te
r, 

ba
rn

 o
g 

un
ge

 

Ti
dt

ak
in

g 

Tidtaker, inkl utstyr, per dag - - - Kr 1.500 Kr 500 

Tidtakerbrikker, per 100 
stk/døgn 

Kr 1.000 - Kr 200 - - 

Tidtakerutstyr, per døgn Kr 8.000 - Kr 2.500 - - 

Tidtaker, per time/pers inkl 
forberedelse 

Kr 500 - Kr 250 - - 

Tidtakerbu på hjul, per dag Kr 1.000 - Kr 500 Kr 500 Kr 500 

U
ts

ty
r 

gjerder, per 10 
gjerde/arr.dag 

Kr 750 - Kr 350 Kr 100 - 

Vester, per 10 vest Kr 300 - - Kr 100 - 

Merkemateriell (kjegler, skilt 
etc) 

Kr 300 - - - - 

Telt, diverse varianter - god 
kvalitet 

Kr 1.000 - Kr 700 Kr 500 - 

Speakeranlegg Kr 1.200 Kr 500 Kr 700 Kr 500 - 

Henger for frakt av utstyr, 
per dag 

Kr 500 Kr 500 Kr 200 Kr 200 - 

By
gn

in
ge

r 

Klubbhus, overnatting per 
natt 

Kr 3.000 - Kr 2.000 Kr 2.000 - 

Klubbhus, arrangement - 
kveld 

Kr 3.500 Kr 1.500 Kr 2.000 Kr 2.000 - 

Klubbhus, arrangement - 
dagtid 

Kr 1.500 Kr 500 Kr 500 Kr 500 - 

  Dugnad for andre, per 
time/pers 

Kr 400 - Kr 250 - - 



 
Sak 9. Rittplan/Arrangementer 2021 
Det er planlagt følgende ritt i sesongen 2021 

- Lørdag 22.05.2021 Saltstraumrittet fellesstart Saltstraumen, vending Sundsfjord. 
- Søndag 23.05.2021 Rundbaneritt Bestemorenga. 
- Saltstraumrittet 2021 (eqtiming.com) 

 

- 13.06.2021 Bodømarka MTB terrengritt, samarbeidsprosjekt med Bodø Terrengsykkelklubb. 
- Bodømarka MTB 2021 (eqtiming.com) 

 

- 30.06.2021 - 04.07.2021 Bodø CK Roadtrip 
- Roadtrip-2021_Steinkjer_Bodø-invitasjon.pdf - Google Disk 

 

- Søndag 22.08.2021 Keiservarden opp (sykkel og løp).  

 

- 03.09 - 05.09.2021 Terrengweekend Meløy, samarbeidsprosjekt med Meløy Ski og Sykkel, Bodø 
CK og Bodø Terrengsykkelklubb. 

 

- 11.09.2021 Misværrittet fellesstart Saltstraumen, vending Vesterli ved innkjøring alpinbakken. 
 

- Kraftkarusellen  
-  
- Sparebanden sykkelkarusell er Bodø Cykelklubb sin nye stolthet. Takket være støtte fra 

Gjensidigestiftelsen kan vi tilby en gratis rittkarusell for alle barn og ungdom. Dette handler om 
ren sykkelglede for alle mellom 6 – 15 år. Alt foregår i Bodø Cykleklubb sin råkule Bjørndalslia 
sykkelpark som ligger bak Mørkvedmarka skole. Vil bli arrangert annen hver uke før ferien. 

 

Av sosiale arrangementer nevnes spesielt at det i Oktober/November er planlagt årsfest (alle 
medlemmer inviteres). Styret bes om å kalle inn til medlemsmøte 1-2 ganger i året/etter behov for å 
orientere om drift og aktiviteter i klubben. Typiske momenter her kan være ritt, treningstider, dugnader 
og sosiale evenementer. 

 

 

  

https://live.eqtiming.com/55811#eventinfo
https://live.eqtiming.com/55796#eventinfo
https://drive.google.com/file/d/1fvAxrHBS4ksijAV7YYeO85YmbF0HiAz7/view?fbclid=IwAR0ukuwn6QYsZ8EzIJqti2U6DwOGNuCPsBcvh-KexZRIoSCMUYyC2nLAkpc


Sak 10: Budsjett 2021 
Budsjettet er utarbeidet etter samme mal som regnskapet, etter prosjektområder.  
 
COVID-19 utfordrer budsjettering for perioden. Anbefaling fra NIF på dette området er at 
idrettslagene bør budsjettere ut i fra en realistisk forventning om hva vi tror er mulig å 
gjennomføre, og ikke hvordan et normalår ville være. Denne anbefalingen er fulgt. 
 
Budsjettet er underskuddsbudsjettert med kr 75.000,- som følge av budsjettpost 44 Velodrom 
(TI03). Dette (kr 75.000,-) er midler klubben fikk i tilskudd fra Nordland idrettskrets sitt 
anleggsfond, men som ikke er utnyttet og vil bli tilbakebetalt. Denne tilbakebetalingen skal ikke 
gå ut over ønsket aktivitetsnivå i klubben. Det er et generelt krav til at idrettslagets budsjett ikke 
skal vise underskudd, med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Klubben har pr 
31.12.2020 en positiv bankbeholdning på kr 1.287.433,79 og budsjettet anses som forsvarlig og 
riktig. 
 
For at Bodø CK til enhver tid skal kunne ha oversikt over at det er tilstrekkelig med midler på 
bankkonto, er det også utarbeidet et enkelt likviditetsbudsjett. Likviditetsbudsjettet viser 
kontantmessig konsekvens av årets planer. Bankbeholdningen vil reduseres med tidligere 
nevnte tilbakebetaling for Velodromprosjekt på kr 75.000,- og kr 50.000,- knyttet til anskaffelse 
av nytt tidtagerutstyr (jfr budsjettpostene 18 og 19 med noter). Denne anskaffelsen vil ikke 
være synlig i resultatregnskap annet enn gjennom en avskrivning på omtrentlig kr 5.000,- i 2021. 
Total kontantmessig effekt vil være en reduksjon i bankbeholdningen på kr 120.000,-. 
 
 
Innstilling til vedtak 
Årsmøtet godkjenner budsjett for 2021. 
  



Sak 11: Valg 
Fremlegges av valgkomiteen på årsmøtet. 
  



 
Sak 12: Sponsorer- og Samarbeidsavtaler 
 
Bodø CK har Sponsor- og samarbeidsavtaler med Sparebanken Nord Norge, Sportshuset 
Bodø/Sport 1, Peppes Pizza, Stamina/Family Sports Club, Fu Invest og Nordvikgruppen. Disse 
avtalene er verdifulle for klubben på ulike måter. Den økonomiske verdien av 
samarbeidsavtalene fremgår av budsjettet for 2021 (kr 90.000,-). I tillegg mottok klubben 
forskjellige tilskudd fra viktige samarbeidspartnere som Nordland Fylkeskommune, Sparebanken 
Nord-Norge og Bodø Kommune.  
 
Klubben har i tillegg omsøkt og mottatt støtte fra NCF og Bodø Idrettsråd til inkludering av barn 
og unge, tidtakerutstyr og treningsutstyr. Dette fremgår av regnskapets inntektsside. 
 
Sparebanken 1 Nord-Norge har vært en viktig bidragsyter de seneste årene gjennom å støtte 
klubbens strategi innenfor barneidrett og anleggsutvikling. Dette samarbeidet ønsker klubben å 
fortsette og styret vil understreke viktigheten av langsiktighet i samarbeidet med Sparebanken 
Nord-Norge. Gjensidig interesse for samarbeid er synliggjort med ny tilskudds- og 
sponsoravtale; Samfunnskontrakt, for perioden 2020 – 2022. 
 
Nordvik Gruppen er kommet inn som ny sponsor for 2021 med utløp 2023, opsjon på tre års 
forlengelse. Nordvik Gruppen stiller biler til bruk under ritt og arrangementer som Bodø CK 
arrangerer. Dette er en verdifull ressurs for klubben og gir besparelse på kostnader til 
eventuelle leiebilbehov. 
 
Sportshuset Bodø/Sport 1 og Bodø CK har utviklet et samarbeid rundt utstyr, service og 
bekledning. Spesielt betydningsfullt er Sportshuset Bodø/Sport 1 sin tilstedeværelse ved 
arrangementer der de hjelper deltagere med småreparasjoner og akutt problemløsning. 
Kompetansen deres har vært betydningsfull ved utvikling av drakter og de har også veiledet 
klubben i valg av leverandør. 
 
Peppes Pizza har i en årrekke vært samarbeidspartner og tilbyr både servering og møtelokaler 
sentralt i byen. Dette har forenklet og bidratt positivt ved klubbens relasjonspleie, og i tillegg 
vært møtested for sosiale samlinger for klubbmedlemmer. 
 
Family Sports Club (tidligere Stamina) er vår viktigste samarbeidspartner i utvikling av et 
treningstilbud for våre medlemmer i vintersesongen. I de rådende klimatiske forhold er det helt 
avgjørende å kunne trekke innendørs for å få kontinuitet i treningsarbeidet. På grunn av 
sponsorens navneendring har draktdesignet blitt oppdatert tilsvarende (NB: draktene fra 2019 
og 2020 er fortsatt godkjent Bodø CK drakt). 
 
Fu Invest ble etablert som sponsor for Bodø CK i 2019, med avtale ut 2021 og opsjon på to års 
forlengelse. 
 



 
 
Bodø CK samarbeider med NCF’s Road Safety gruppe. Dette er en vaktstyrke som er dannet i et 
prosjekt NCF kaller «Veien tilbake». Prosjektet fokuserer på å gi mennesker med noen 
personlige utfordringer en mulighet til å bidra konstruktivt til samfunnet gjennom sosialt 
engasjement. Vi er takknemlige for at vi kan bruke denne ressursen og slik sett lette 
dugnadsbyrden for våre egne løypevakter. 
 
Innstilling til vedtak 
Årsmøtet tar sponsor- og samarbeidsavtaler til orientering. 



FULLMAKTSMATRISE Styret Styreleder Nestleder
Økonomi-
ansvarlig

Prosjektstyre Prosjektleder Kommentar

Signere avtaler på vegne av idrettslaget Ja Inntil 150 000 Inntil 50.000  - - -
Signaturrett er registrert i foretaksregisteret: 
styreleder og nestleder hver for seg. Avtale skal 
godkjennes i styret på forhånd

Kjøpe/selge anlegg og utstyr * Ja Inntil 100 000 Inntil 50.000 - Inntil 30.000 Inntil 20.000
Hjemmel for alle innkjøp og salg skal være 
gjennom styregodkjent budsjett og eventuelt 
prosjektplan. 

Utstede bestillings-/innkjøpsfullmakt Ja - - - Ja -
Behov for innkjøp/bestillinger skal godkjennes av 
styret. Prosjektstyret har samme funksjon, 
innenfor rammen av godkjent prosjektbudsjett. 

Ad hoc bestillinger Nei Inntil 5000/10 000 - - - -

Enkeltdisponeringer (maks 2) knyttet til, 
henholdsvis, info/markedsføring og drift av 
klubben mellom styremøter uten behov for 
styrets godkjenning. Styret orienteres. 
Bestillinger som kan være omstridt skal 
styrebehandles.

Søke om tilskudd Ja Ja Ja Ja - -
Søknad om tilskudd skal godkjennes i styret før 
søknad sendes, slik at eventuelle gjenytelser kan 
vurderes og kvalitetsikres.

Gjennomføre betalinger -
Signatur i 
fellesskap

Signatur i 
fellesskap

Signatur i 
fellesskap

- -

Minimum to må delta i betalingsprosessen i 
nettbanken (én registrerer betaling, én 
godkjenner registrerte betalinger). Den som har 
bestilt vare/tjeneste attesterer på at dette er 
motatt/utført. Unntak, etablerte avtaler med fast 
fakturering og beløp.

Opprette, endre eller slette bankkonto - - - Ja - - Må vurderes

Gi tilgang til betalingsfullmakt i bank Ja - - Ja - - Må vurderes

Godkjenne regnskap Ja - - - Prosjektregnskap - -

Godkjenne budsjett
Innstiller forslag til 

årsmøte
- - -

Utarbeider forslag 
til prosjektbudsjett

- -

FULLMAKTSMATRISE FOR BODØ CYKLEKLUBB.

Denne fullmaktsmatrisen ble vedtatt på styremøte den 28-09-2020
Beløp over maksbeløp  i matrisen skal behandles i styret og vurderes iht klubblovens § 19, "disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig
omfang i forhold til Bodø Cykleklubbs størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet". Det styret ser at §19 hindrer godkjenning i styret, må saken løftes til, og 

Vedlegg 3



Regnskap Bodø Cykleklubb per 31.12.2020

Inntekter Utgifter Noter Inntekter Utgifter

  150 080   259 937   341 085   286 773 

  8 858   10 167   92 989   266 023 

  41 495   55 978   36 900   108 224 

  277 236   -    623 149   31 571 

  477 669   326 082 35   1 094 123   692 591 

 -  151 587  -  401 532

Inkludert dugnadsregistrering (kontrollsum mot resultatregnskapsrapport)   477 669   326 082   1 133 873   732 341 

Post Ritt ‐ arrangement Inntekter Utgifter Noter Inntekter Utgifter

1 Festvågrittet/RM (RI01)   -  -    29 486   34 470 

2 Midnight Sun Triatlon (RI04)   -  -    9 828   1 038 

3 Saltenkarusellen (RI02)   -  -    11 800   23 957 

Dugnadsarbeid   39 750   39 750 

4 Sparebanden/Barnekarusellen (RI03)   -  -    2 830   5 068 

5 UM (RI07)   338   706 1   39 045   201 490 

6 Terrengritt/cx (RI05)   -  -    -  -  

7 Klubbritt - oppkjøring (RI06)   -  -    -  -  

8 Saltsraumrittet (RI08)   8 520   9 314 2   -  -  

9 Keiservarden opp (RI09)   -    147 3   -  -  

SUM Ritt   8 858   10 167   92 989   266 023 

Post Drift og vedlikehold Inntekter Utgifter Noter Inntekter Utgifter

10 Medlemskontingent (DV01)   99 325   3 218 4   109 625   2 785 

11 Diverse salg (DV02)   700   16 5   5 734   -  

12 Grasrotandel (DV03)   24 439  - 6   22 961   -  

13 Sponsorer (DV04)   20 000  - 7   185 000   25 000 

14 Utstyr - utleie (DV06)   -  -    10 175   -  

15 Klubbhus - utleie (DV07)   -  -    -  -  

16 Varer for videresalg (DV02)   -  -    -    11 878 

17 Sykkeltøy, barn/ungdom (DV08)  -  12 874 8  -  25 759

18 Sykkeltøy, trenere (DV09)   -    6 000 9  -  21 884

19 Tøy, funksjonærer/styremedlemmer (DV10)   -  -    -    1 865 

20 Avskriving (DV11)  -  70 000 10   -  -  

21 Tidtaking vedlikehold/drift/utleie (DV05)   4 000   10 907 11   -    5 170 

22 Drift aktivitetsplanlegging (DV12)   -    801 12   -    5 171 

Klubbhus/aktivitetspark   -  -  

23   Klubbhus, drift (forsikring, strøm etc.) (KA01)   1 302   45 664 13  -  64 538

24   Klubbhus ‐ vedlikehold (KA02)  -  33 661 14  -  31 196

25   Utstyr/verktøy  (KA03)   -  -    -    4 957 

26   Bjørndalslisletta ‐ vedlikehold/invest (KA04)   -  -    -  -  

Administrative kostnader:   -  -  

27   Klubbdrift (AD00)   -    4 629 15   -    4 979 

28   Diverse kostnader/gebyrer (AD01)   314   647 16   -    4 979 

29   Regnskapskostnader (AD02)   -    4 204 17   -    5 183 

30   Drift Hjemmeside (AD03)  -  30 260 18  -  14 188

31   Kontingenter (AD04)   -    6 500 19   7 591   12 435 

32   Forbundsting/årsmøter (NIF, NCF osv) (AD05)  -  28 706 20   -    3 294 

33   Styrekostnad, honorar (AD06)   -  -    -    1 180 

34   Årsavslutning for klubben (AD07)   -  -    -    16 745 

35   Trenerkurs og andre kurs (AD08)   -  -    -    23 589 

36   Møtevirksomhet Bodø CK (AD09)   -    299 21   -  -  

37   Road safety (AD10)   -    1 551 22   -  -  

SUM Drift og vedlikehold   150 080   259 937   341 085   286 773 

Sportslig Satsing

Tilskudd

SUM Regnskap

Overskudd

Regnskap 2020 Regnskap 2019
Sammenstilt

Drift og vedlikehold 

Ritt



Post Tilskudd Inntekter Utgifter Noter Inntekter Utgifter

Div tilskudd - drift (TI01)   -  -    -  -  

38   Momskompensasjon (TI0103)   41 852  - 23   68 180   31 571 

39   LAM (TI0102)   12 300  - 24   27 717   -  

40   NCF - utstyrsmidler (TI0101)   -  -    23 185   -  

41   Norges Triforbund - utstyrsmidler (TI0104)   9 791  - 25   -  -  

42 Andre tilskudd utstyrsmidler (TI01)   -  -    91 667   -  

43 Samfunnsutbytte SNN (TI0105)   130 000  - 26   -  -  

Div tilskudd - aktiviteter (TI02)   -  -    -  -  

44   UM   65 000  - 27   150 000   -  

45   Sparebanden (TI0202)   -  -    50 000   -  

46   Saltenkarusellen (TI0203)   -  -    10 000   -  

47 NCF-aktivitetsmidler (TI0201)   18 293  - 28   19 400   -  

48 Tour of Norway for Kids   -  -    5 000   -  

Arctic Race of Norway   83 000   -  

49   Velodrom (TI03)   -  -    75 000   -  

50 Inkluderingstiltak (TI04)   -  -    20 000   -  

SUM tilskudd   277 236   -    623 149   31 571 

Post Sportslig satsing Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter

Treninger:   -  -  

51   Halleie, sykkeltreninger (SP01)   -    1 612 29     -2 100   2 239 

52   Halleie, triatlon (SP02)   31 200   30 920 30      39 000   40 863 

53   Samlinger, sykkel (SP06)   -  -    -  -  

54   Samlinger, triatlon (SP09)   -  -    -    781 

55   Fellestrening, sykkel (SP12)   -    1 373 31      -  -  

56   Fellestrening, triathlon (SP13)   -  -    -  -  

Deltakelse, ritt:   -  -  

57   EM-deltakelse, triatlon, støtte etter søknad (SP10)   -  -    -  -  

58   RM, deltakeravgift (SP03)   -  -    -    338 

59   UM-deltagelse (SP14)   -  -    -  -  

60   NM-deltakelse, triatlon - avgift og overnatting (SP07)   -  -    -    2 000 

61   Klubbdeltakelse ved ritt i regionen (SP04)   -  -    -    17 225 

62 Innkjørte midler (SP08)   3 657   3 657 32      -    8 097 

63 Sportslig satsing - støtte til medlemmer   -  -    -    20 017 

64 Aktivitetsfremmende tiltak (SP11)   6 638   18 113 33      -  -  

65 Aldersbestemt (SP05)   -    304 34     -  16 665

SUM Sportslig satsing   41 495   55 978   36 900   108 224 



Noter til regnskap 2020

1) Opprydding i oppgjør mot EQ timing for EQ programlisenser per deltager ved UM/UL tempo+landevei i 2019,  samt kreditering fra EQ igjen på for mye betalt.

2) Planlagt gjennomført Saltstraumritt med gateritt på Bestemorenga. Saltstraumrittet ble kansellert, men gateritt på bestemorenga ble gjennomført. Mangler en kostnad på 4.450 NOK for leie av 
Bestemorenga grunnet sen og feil fakturering fra Bodø kommune (2021). Kostnadene forøvrig er stort sett premier og forpleining knyttet til grillsamling for ritt-/arrangementsdeltagerne.

3) Lavterskelarrangement. Pizza gjennom sponsoravtalen med Peppez (kostnadsfritt) og kjøp av brus.

4) Innbetalt medlemskontingent (141 enkeltmedlemsskap x 550 NOK, 23 familiemedlemsskap x 800 NOK, 9 skoleelev-/studentmedlemsskap x 200 NOK, 2 skoleelev-/studentmedlemsskap halvår x 100 NOK, 5 
enkeltmedlemsskap halvår x 275 NOK) kr 99.325 NOK. Kostnader knyttet til innkrevingsløsningen Buypass Payment Manager, NIF, 2.667,70 NOK + refusjon av et feilinnbetalt medlemskapskontingent på 550 
NOK.

5) Diverse salg av klubbeffekter (eks buff), og transaksjonsgebyrer knyttet til oppgjørsløsningen Vipps.

6) Tilskudd fra Grasrotandelen gjennom Norsk Tipping.

7) Sponsor-/tilskuddsavtale med Sparebank1 Nord-Norge inneholder en sponsordel på 20.000 NOK. Tilskuddsdelen omhandles under tilskudd.

8) Anskaffelse av enduroskjorter for utlevering til barn og ungdom på terrengsykling.

9) Støtte til klubbtøy for trenere i henhold til klubbens statutter (3 x 2.000 NOK).

10) Det har blitt regnskapført diverse anskaffelser på anleggs- og eiendelsbalanser. Noen av anskaffelsene hører hjemme i en slik balanse (anskaffelser over 15.000 NOK og forventet levetid over 3 år), og noen 
ikke. Eiendelsregnskapet er oppdatert pr oppgjør av årsregnskap for 2020 med de eiendeler som er anskaffet i perioden regnskapet har blitt ført på Visma (historisk tilgang til bilag er dårlig før 2016). 
Eiendeler som er anskaffet mot eiendelsbalansen har ikke synlighet i resultatregnskap før disse avskrives (basert på skjønnsmessig forventet levetid). Det betyr at alle utstyrsanskaffelser som føres på 
eiendelsbalanse, har en langsiktig effekt på resultatregnskapet. For 2020 registreres det avskrivninger på til sammen 70.000 NOK.

11) Inntekt for utleie til Statskog for Skogvokterrittet  2020. Kostnader knyttet til EQ-timing programlisenser (4.106 NOK), reservedeler (259 NOK) og 4G internett fra Telenor til tidtakerutstyret (6.542 NOK).

12) Abonnement for RideWithGPS. Benyttes som verktøy til planlegging av ritt  (traséutsnitt m.m.).

13) Refusjon av feilfakturering av krav fra Lindorff knyttet til Bodø Energi (1.301,89 NOK). Kommunale avgifter (3.135 NOK),  strøm og nettleie (19.023 NOK), forsikring av bygg og eiendeler (12.034 NOK) og 
sikringssystemer/alarm (11.472 NOK).

14) Dugnadsgjennomføringer med generelt vedlikehold av klubbhuset og området rundt (maling, rydding, søppelrydding/-fjerning, vasking og boning - 12.474 NOK). Utbedring av sikringstiltak på klubbhuset 
med installasjon av elektroniske dørlåser og branndetektorer tilknyttet alarmtjenesten Verisure (21.188 NOK).

15) Opprettelse av lovpålagt klubbforsikring personal, dugnad, kriminalitet, styreansvar (3.389 NOK - 2. halvår 2020). Leie av postboks på Posten AS (1.240 NOK)

16) Renteinntekter på kontobeholdning SNN (239 NOK) og kreditering av feilfakturert betalingsgebyr (75 NOK). Betaling for banktjenester i SNN (355 NOK) og forsinkelsesgebyr (292 NOK) på to faktureringer.

17) Brukerlisenser og gebyr for elektronisk fakturering i regnskapsprogrammet Visma eAccounting.

18) Årlig kostnad nettside inkludert domenekostnad (6.300 NOK) og etableringskostnad for avtale med ny leverandør av klubbens hjemmeside (23.960 NOK).

19) Årskontingent til NCF (5.000 NOK) og regionskontingent NCF region Nord-Norge (1.500 NOK).

20) Deltagelse ved NCF ting 2020.

21) Håndsprit til gjennomføring av ekstraordinært årsmøte 2020.

22) Leie av møterom Scandic Havet (1.330 NOK) og enkel servering fra Rema 1000 (221 NOK) for gjennomføring av Road Safety kurs.

23) Momskompensasjon basert på 2019-regnskap, justert for %-vis andel av total kompensasjon til idretten.

24) Tilskudd lokale aktivitetsmidler fra Bodø Idrettsråd (10.000 NOK) og NIF (2.300 NOK).

25) Tilskudd utsyrsmidler til Triathlon fra NIF.

26) Tilskudd samfunnsutbytte fra Sparebank1 Nord-Norge (SNN) etter sluttrapport 2019 (50.000 NOK) og ny avtale 2020-2022 samfunnsutbytte SNN, utbetaling for 2020 (80.000 NOK).

27) Utbetaling av tilskudd fra SNN Samfunnsutbytte knyttet til sponsoravtale mot UM 2019.

28) Tilskudd aktivitetsmidler fra NCF.

29) Instruktørstøtte spinning med Trond Seivåg, gjennom Family Sport AS.

30) Innbetalinger for svømmetrening (31.200 NOK). Leie av svømmehaller (14.987 NOK), betalingsformidling EQ Timing (933 NOK) og livvakttjenester (15.000 NOK).

31) Kostnader knyttet til følgebiltjenester for gjennomføring av felles klubbtur Saltenfjorden rundt.

32) Innbetaling fra NIF av premiepenger fra rittdeltagelse for August Jensen i Frankrike 2015. Utbetaling videreformidlet August Jensen.

33) Etablering av Sykkeltrimmen 2020 gjennom Trimpoeng AS (8.113 NOK) og premiering (10.000 NOK). Inntekt fra avtalen basert på betalinger fra deltagere utenfor klubben (2.744 NOK) og inntekt for 
rekruttering av andre klubber til løsningen (3.894 NOK).

34) Refusjon av utlegg til sommeravslutning for ungdomsgruppen.

35) Summer for inntekt og utgift sammenlignet med resultatregnskapsrapporten fra regnskapssystemet er ikke identiske ettersom denne oppstillingen tar utgangspunkt i prosjekt (aktivitet) og ikke i inntekts- og 
utgiftsarter.



Regnskap Bodø Cykleklubb per 31.12.2020

Inntekter Utgifter Noter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter I U

150 080            259 937             269 000            328 950             118 920      69 013         44% 21%

8 858                10 167               20 000              50 000               11 143        39 833         56% 80%

41 495              55 978               42 660              96 860               1 165          40 882         3% 42%

277 236             -                     299 300             -                     22 064         -              7%

             477 669              326 082              630 960              475 810        153 291        149 728 24% 31%

                       -                151 587                        -                155 150                 -              3 563 

Post Ritt ‐ arrangement Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter I U

1 Festvågrittet/RM (RI01) -                    -                     1               20 000                50 000 -20 000       50 000         100% 100%

2 Midnight Sun Triatlon (RI04) -                    -                     -              -              

3 Saltenkarusellen (RI02) -                    -                     -              -              

4 Sparebanden/Barnekarusellen (RI03) -                    -                     -              -              

5 UM (RI07) 338                   706                    338             -706            100% 100%

6 Terrengritt/cx (RI05) -                    -                     -              -              

7 Klubbritt - oppkjøring (RI06) -                    -                     -              -              

8 Saltsraumrittet (RI08) 8 520                9 314                 2 8 520          -9 314         100% 100%

9 Keiservarden opp (RI09) 147                    -              -147            100%

SUM Ritt                  8 858                10 167                20 000                50 000        -11 143          39 833 56% 80%

Post Drift og vedlikehold Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter I U

10 Medlemskontingent (DV01) 99 325              3 218                 3             105 000                  2 700 -5 675         -518            5% 16%

11 Diverse salg (DV02) 700                   16                      700             -16              100% 100%

12 Grasrotandel (DV03) 24 439                            23 000 1 439          -              6%

13 Sponsorer (DV04) 20 000              4             130 000 -110 000     -              85%

14 Utstyr - utleie (DV06)                 5 000 -5 000         -              100%

15 Klubbhus - utleie (DV07) -              -              

16 Varer for videresalg (DV02)                 2 000 -2 000         -              100%

17 Sykkeltøy, barn/ungdom (DV08) 12 874               5                17 000 -              4 126           24%

18 Sykkeltøy, trenere (DV09) 6 000                 6                22 000 -              16 000         73%

19 Tøy, funksjonærer/styremedlemmer (DV10)                  2 000 -              2 000           100%

20 Avskriving (DV11) 70 000               7 -              -70 000       100%

21 Tidtaking vedlikehold/drift/utleie (DV05) 4 000                10 907               8                 4 000                  6 000 -              -4 907         100% 45%

22 Drift aktivitetsplanlegging (DV12) 801                    -              

Klubbhus/aktivitetspark

23   Klubbhus, drift (forsikring, strøm etc.) (KA01) 1 302                 45 664               9                69 000 1 302           23 336         100% 34%

24   Klubbhus ‐ vedlikehold (KA02) 33 661               10              100 000 -              66 339         66%

25   Utstyr/verktøy  (KA03)                30 000 -              30 000         100%

26   Bjørndalslisletta ‐ vedlikehold/invest (KA04)                10 000 -              10 000         100%

Administrative kostnader:

27   Klubbdrift (AD00) 4 629                 11 -              

28   Diverse kostnader/gebyrer (AD01) 314                                        647 12                  3 300 314              2 653           100% 80%

29   Regnskapskostnader (AD02) 4 204                                  5 200 -              996              19%

30   Drift Hjemmeside (AD03) 30 260                              31 750 -              1 490           5%

31   Kontingenter (AD04) 6 500                 13                10 000 -              3 500           35%

32   Forbundsting/årsmøter (NIF, NCF osv) (AD05) 28 706               14                20 000 -              -8 706         30%

33   Styrekostnad, honorar (AD06) -              -              

34   Årsavslutning for klubben (AD07) -              -              

35   Trenerkurs og andre kurs (AD08) -              -              

36   Møtevirksomhet Bodø CK (AD09) 299                    -              -299            100%

37   Road safety (AD10) 1 551                 -              -1 551         100%

SUM Drift og vedlikehold              150 080              259 937              269 000              328 950      -118 920          74 443 44% 21%

SUM Regnskap

Overskudd

Regnskap 2020 Budsjett 2020
Sammenstilt

Drift og vedlikehold 

Ritt

Sportslig Satsing

Tilskudd



Post Tilskudd Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter I U

Div tilskudd - drift (TI01)

38   Momskompensasjon (TI0103) 41 852    46 000 -4 148 - 9%

39   LAM (TI0102) 12 300    10 000 2 300  - 19%

40   NCF - utstyrsmidler (TI0101) -  -  

41   Norges Triforbund - utstyrsmidler (TI0104) 9 791    10 000 -209 - 2%

42 Andre tilskudd utstyrsmidler (TI01) -  15   20 000 -20 000 - 100%

43 Samfunnsutbytte SNN (TI0105) 130 000  16   80 000 50 000  

Div tilskudd - aktiviteter (TI02)

44   UM 65 000    65 000 -  -  100%

45   Sparebanden (TI0202) 17   50 000 -50 000 - 100%

46   Saltenkarusellen (TI0203) -  -  

47 NCF-aktivitetsmidler (TI0201) 18 293    18 300 -7 - 0%

48 Tour of Norway for Kids -  -  

49   Velodrom (TI03) -  -  

50 Inkluderingstiltak (TI04) -  -  

SUM tilskudd   277 236   -    299 300  - -22 064 - 7%

Post Sportslig satsing Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter I U

Treninger:

51   Halleie, sykkeltreninger (SP01) 1 612   18   5 000 - 3 388  100% 68%

52   Halleie, triatlon (SP02) 31 200  30 920   19   39 000   77 000 -7 800 46 080  20% 60%

53   Samlinger, sykkel (SP06) -  -  

54   Samlinger, triatlon (SP09) -  -  

55   Fellestrening, sykkel (SP12) 1 373     3 000 - 1 627  54%

56   Fellestrening, triathlon (SP13) -  -  

Deltakelse, ritt:

57   EM-deltakelse, triatlon, støtte etter søknad (SP10) -  -  

58   RM, deltakeravgift (SP03) -  -  

59   UM-deltagelse (SP14) -  -  

60   NM-deltakelse, triatlon - avgift og overnatting (SP07) -  -  

61   Klubbdeltakelse ved ritt i regionen (SP04) -  -  

62 Innkjørte midler (SP08) 3 657   3 657     3 660   3 660 -3 3   0% 0%

63 Sportslig satsing - støtte til medlemmer -  -  

64 Aktivitetsfremmende tiltak (SP11) 6 638   18 113   20   8 200 6 638   -9 913 100% 55%

65 Aldersbestemt (SP05) 304   - -304  100%

SUM Sportslig satsing   41 495   55 978   42 660   96 860 -1 165   40 882 3% 42%



Noter til regnskap mot budsjett 2020

Generelt: Budsjett for 2020 ble utarbeidet etter COVID19 utbrudd i Norge hvor idretten var sterkt preget av strenge restriksjoner. NIF og NCF anbefaler klubbene å utarbeide realistiske budsjetter, det vil 
si at budsjettet for 2020 hadde liten tro på muligheter til å gjennomføre aktivitetsnivå tilsvarende 2019.

Det er kun de vesentligste avvik som kommenteres. Små avvik eller mindre poster kommenteres ikke.

1) Ritt ikke gjennomført grunnet COVID19-restriksjoner.

2) I forsøk på å skape aktivitet, ble dette rittet iverksatt. Saltstraumrittet var ikke planlagt inn i budsjettet. Landeveisdelen (selve "Saltstraumrittet") ble kansellert, men gaterittet på Bestemorenga 
rulleskibane ble gjennomført.

3) Frafall av medlemmer.

4) Kr 50.000 av budsjettert forventning er ført som tilskudd under post 43. Kr 50.000 var budsjettert forventning til spons fra Bodø Energi. Denne avtalen ble ikke videreført.

5) Det ble ikke søkt om tilskudd til dekning av klubbtøy for barn-/ungdomsutøvere i 2020.

6) Upresis budsjettpost. Tok utgangspunkt i 2019, og har kun fått refusjonssøknad fra 3 trenere i 2020.

7) Avskrivninger er forklart i noter til sammenligning av regnskap 2020 mot regnskap 2019 (note nr 10). Styret har arbeidet med eiendelskontroll i regnskapet i løpet av 2020. På grunn av forsinkelser i 
regnskap 2019 og budsjett 2020, ble ikke manglende eiendelsføring (og tilhørende avskrivningsbehov i regnskap) utarbeidet (som opplyst på ekstraordinært årsmøte 2020). Omfang var ukjent ved 
budsjettering av 2020 og synliggjøres som avvik mellom regnskap og budsjett.

8) Avviket består av EQ Softwarelisens pr bruker knyttet til gjennomføring av UM 2019. Denne fakturaen mottok ikke klubben (EQ benyttet feil e-postadresse for fremsendelse av fakturering), som 
medførte fakturering fra inkassobyrå i 2020. Vi fikk en senere omgjøring av gebyrkravet som følge av at Bodø CK ikke kunne ansvarliggjøres for feilen.

9) Mindrekostnad som følge av om lag kr 15.000 lavere strømutgifter, kr 3.000 mindre på forsikringer og kr 4.500 mindre på alarm/sikringstjenester.  Kr 2.500 var budsjettert mot internett, men denne 
kostnaden hører til under tidtakerutstyr, og ble regnskapsført slik. Kr 1.664 i økte kostnader innen kommunale avgifter.

10) Budsjettposten tok høyde for behovet med utbedring av tak og vegger i gang på klubbhuset, samt 2 ødelagte vinduer på baksiden. Denne utbedringen ble ikke tatt i 2020 og er flyttes videre til 
budsjett for 2021.

11) Ikke budsjettert post. Kostnaden er knyttet til et pålegg om at alle idrettslag skal ha klubbforsikring. Etablert i 2020.

12) Renteinntekter fra bankinnskudd ikke budsjettert. Lavere bankomkostninger som følge av lav betalingsaktivitet.

13) Bodø idrettsråd fakturerte ikke kontingent i 2020 som følge av COVID19. Dette var et tiltak fra deres side for å ikke ytterligere belaste idretten i en kritisk situasjon. 

14) NCF tinget 2020. Ble gjennomført før nedstengning (06-08.03.2020). Klubbens 2019-styre deltok med 3 personer. Budsjettet tok høyde for 2 deltagere. Kostnaden i 2019 var på kr 3.300.

15) Budsjettert tilskudd på kr 20.000 fra AN/Amedia øremerket barne- og ungdomsgruppen. Søknad om tildeling ble ikke fulgt opp med sluttrapportering og tilskuddet er ikke mottatt.

16) Jamfør note 4.

17) Sparebanden ble ikke gjennomført i 2020. Ikke grunnlag for tilskudd.

18) Lavere utnyttelse grunnet COVID19 restriksjoner.

19) Lavere utnyttelse grunnet COVID19 restriksjoner.

20) I utgangspunktet ble det kun budsjettert med kostnader knyttet til etablering og gjennomføring av Sykkeltrimmen 2020. For å skape mer aktivitet og markedsføring av klubben, ble det også besluttet 



3100 Salgsinntekter, avgiftsfri
3105 Salgsinntekt, startkontingent
3106 Lisenser - provisjon
3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri
3250 Inntekter fra egne arrangementer
3400 Spesielle tilskudd (både offentlige og fond)
3920 Medlemskontingenter
3948 Ikke-budsjettert inntekt (lotto, bingo, Grasrotandel, gaver etc.)

6000 Avskrivninger bygninger og annen fast eiendom
6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar
6300 Leie lokaler
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.
6340 Lys, varme
6420 Leie datasystemer
6426 Kostnad ifm innkreving (EQ/buypass)
6490 Annen leiekostnad
6550 Driftsmaterialer
6565 Premier
6570 Arbeidsklær og verneutstyr
6590 Annet driftsmateriel
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger
6700 Revisjons og regnskapskostnader
6729 Kjøp av badevakttjenester
6730 Idrettsfaglig bistand
6790 Annen tjeneste
6810 Datakostnad
6811 Hjemmeside og nett tjenester
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.
6895 Annen kontorkostnad
6905 Internett
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig
7162 Bevertning
7410 Kontingenter, ikke fradrag
7500 Forsikringspremier
7501 Alarm/låsesystemer
7770 Bank og kortgebyrer
7771 Purregebyr, inkassogebyr, forsinkelsesrenter

8040 Renteinntekter, skattefrie

Regnskapsår: 01.01.2020 - 31.12.2020 
 
Gjelder periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 
 

Periode Akkumulert
 
Driftsinntekter

45 900,00 45 900,00
8 350,00 8 350,00

170,00 170,00
20 000,00 20 000,00
2 744,00 2 744,00

271 130,00 271 130,00
98 775,00 98 775,00
24 438,86 24 438,86

471 507,86 471 507,86

Driftskostnader
-8 681,00 -8 681,00

-61 319,00 -61 319,00
-8 312,00 -8 312,00
-9 810,00 -9 810,00

-17 720,76 -17 720,76
-801,30 -801,30

-4 100,22 -4 100,22
-1 240,00 -1 240,00

-258,75 -258,75
-14 162,50 -14 162,50
-18 874,00 -18 874,00
-5 097,44 -5 097,44

-11 354,81 -11 354,81
-4 204,00 -4 204,00

-15 000,00 -15 000,00
-1 612,00 -1 612,00
-9 957,20 -9 957,20
-4 475,00 -4 475,00

-30 260,00 -30 260,00
-1 551,00 -1 551,00

75,34 75,34
-6 542,03 -6 542,03

-28 461,00 -28 461,00
-1 196,00 -1 196,00
-6 500,00 -6 500,00

-15 423,00 -15 423,00
-32 659,84 -32 659,84

-370,25 -370,25
-292,25 -292,25

-320 160,01 -320 160,01

Driftsresultat 151 347,85 151 347,85

Finansielle poster
239,00 239,00

 
Ordinært resultat før skatt 151 586,85 151 586,85

Ordinært resultat 151 586,85 151 586,85

Årsresultat 151 586,85 151 586,85

Resultatrapport
Bodø Cykleklubb 
990068097
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1100 Bygninger
1120 Bjørndalslia- anlegg
1200 Idrettsutstyr
1239 Tilhenger, tidtakerbu
1250 Inventar (Balanse)
1290 Andre driftsmidler

1500 Kundefordringer
1920 Bankinnskudd - SNN

2050 Annen egenkapital

2400 Leverandørgjeld

Regnskapsår 01.01.2020 - 31.12.2020 
 
Gjelder periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 
 

Ved
 periodens
 begynnelse Endring

Ved
 periodens
 slutt

EIENDELER

Anleggsmidler
40 000,00 -4 225,00 35 775,00

146 070,40 -4 456,00 141 614,40
107 176,20 -582,00 106 594,20
94 623,75 -4 428,00 90 195,75
96 525,50 -12 325,00 84 200,50

123 850,00 -16 534,00 107 316,00
608 245,85 -42 550,00 565 695,85

 
Omløpsmidler

224 978,00 -224 978,00 0,00
857 379,49 430 054,30 1 287 433,79

1 082 357,49 205 076,30 1 287 433,79

 
SUM EIENDELER 1 690 603,34 162 526,30 1 853 129,64

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)

-1 651 088,36 -151 586,85 -1 802 675,21
 

Udisponert resultat
Udisponert resultat 0,00 0,00 0,00

 
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -1 651 088,36 -151 586,85 -1 802 675,21

Gjeld
 
 

Kortsiktig gjeld
-39 514,98 -10 939,45 -50 454,43

 
Sum gjeld -39 514,98 -10 939,45 -50 454,43

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -1 690 603,34 -162 526,30 -1 853 129,64

Saldo 0,00 0,00 0,00

Balanserapport
Bodø Cykleklubb 
990068097
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Retur: SpareBank 1 Nord-Norge, 

Dato 31.12.2020

Bodø, 8002 BODØ Sidenr. 1 00990068097

Bodø Cykleklubb
v/ Frode Soelberg
Postboks 766
8001 BODØ

4702 Org.nr. NO 952706365 Foretaksregisteret

Telefonnummer: 915 02244
e-postadresse: bedrift@snn.no

Årsoppgave 2020

Denneårsoppgaven er en oversikt over opplysningenebanken har gitt skattemyndighetene, etter pålegg i skatteforvaltningsloven.
Dette innebærer at det kan væreavvik mellom årsoppgavensopplysninger om renter og/eller kontosaldo sammenlignet med
kontoutskriften for den enkeltekonto. Eventuelt avvik skyldesden skattesmessigebehandlingen.

Innskuddskonti

Kontonr. Kontobetegnelse Saldo inkl. renter
01.01.2021

Rente-
utgifter

Rente-
inntekter

4509.3326141 Bm Driftskonto     1.287.433,79           0,00         239,00

Sum innskudd      1.287.433,79           0,00         239,00

Til bruk ved kontroll av ferdigutfylt skattemelding

Tekst Beløp Postnummer i
skattemeldingen

Sum renteinntekter            239,00 3.1.1
Sum innskudd      1.287.433,79 4.1.1

Er forfalterenter ikkebetalt, fremkommer dissesom gjeld.



Gjelder periode 01.01.2020 - 31.12.2020 Eiendelskontering 
 

Navn
Anskaffelses-

 dato
Anskaffelses-

 verdi
Avskrivning før

valgt periode
Åpningssaldo i

periode
Avskrivninger i

perioden
Bokført

verdi

Andre driftsmidler (a
5)
FinishLynx Elektronisk tid
tagersystem

08.07.2019 123 850,00 0,00 123 850,00 16 534,00 107 316,00

Vogntog, lastebiler og 
busser (c2)
Tilhenger TY6311, 2017 T
YSSE, Tilpasset startramp
e

19.12.2017 75 000,00 0,00 56 090,00 2 572,00 53 518,00

Letthus 4P M/WC (Tidtak
erbu)

31.08.2017 18 823,75 0,00 14 077,75 1 856,00 12 221,75

Idrettsutstyr (a1)
3x TREK KRX S Trek Blac
k/ViperRed

07.05.2018 19 503,20 0,00 15 603,20 4 681,00 10 922,20

Wahoo KICKR 2018 rulle 
#1

16.01.2019 10 187,50 0,00 10 187,50 2 547,00 7 640,50

Wahoo KICKR 2018 rulle 
#2

16.01.2019 10 187,50 0,00 10 187,50 2 547,00 7 640,50

Wahoo KICKR 2018 rulle 
#3

16.01.2019 10 187,50 0,00 10 187,50 2 547,00 7 640,50

Wahoo KICKR 2018 rulle 
#4

16.01.2019 10 187,50 0,00 10 187,50 2 547,00 7 640,50

Wahoo KICKR 2018 rulle 
#5

16.01.2019 10 187,50 0,00 10 187,50 2 547,00 7 640,50

Wahoo KICKR 2018 rulle 
#6

27.04.2019 10 312,50 0,00 10 312,50 2 426,00 7 886,50

Wahoo KICKR 2018 rulle 
#7

27.04.2019 10 312,50 0,00 10 312,50 2 426,00 7 886,50

Wahoo KICKR 2018 rulle 
#8

27.04.2019 10 312,50 0,00 10 312,50 2 426,00 7 886,50

Wahoo KICKR 2018 rulle 
#9

17.04.2020 11 125,00 0,00 11 125,00 1 669,00 9 456,00

Wahoo KICKR 2018 rulle 
#10

17.04.2020 11 125,00 0,00 11 125,00 1 669,00 9 456,00

Idrettsutstyr u/avskriv
ing (a2)
Laptop Medion 17,3" AKO
YA NB SØLV

07.05.2018 3 198,00 0,00 3 198,00 0,00 3 198,00

Theragun G3PRO Massasj
eapparat

23.03.2020 5 200,00 0,00 5 200,00 0,00 5 200,00

Wahoo TICKR #1 16.01.2019 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Wahoo TICKR #2 16.01.2019 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Wahoo TICKR #3 16.01.2019 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Wahoo TICKR #4 16.01.2019 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Wahoo TICKR #5 16.01.2019 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Wahoo KICKR Matte #1 16.01.2019 562,50 0,00 562,50 0,00 562,50
Wahoo KICKR Matte #2 16.01.2019 562,50 0,00 562,50 0,00 562,50
Wahoo KICKR Matte #3 16.01.2019 562,50 0,00 562,50 0,00 562,50
Wahoo KICKR Matte #4 16.01.2019 562,50 0,00 562,50 0,00 562,50
Wahoo KICKR Matte #5 16.01.2019 562,50 0,00 562,50 0,00 562,50
Wahoo KICKR Matte #6 27.04.2019 562,50 0,00 562,50 0,00 562,50
Wahoo KICKR Matte #7 27.04.2019 562,50 0,00 562,50 0,00 562,50
Wahoo KICKR Matte #8 27.04.2019 562,50 0,00 562,50 0,00 562,50

Eiendeler
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Navn
Anskaffelses-

 dato
Anskaffelses-

 verdi
Avskrivning før

valgt periode
Åpningssaldo i

periode
Avskrivninger i

perioden
Bokført

verdi
Inventar (a3)
Chronotrack MiniTrack Co
ntroller

10.04.2017 33 950,00 0,00 24 692,00 4 633,00 20 059,00

ECU1 brikkeleser, EMIT Ti
me Station ETS 4G, Yagi

14.08.2017 37 035,00 0,00 27 672,00 4 947,00 22 725,00

EMIT Start Display ESD2 31.12.2018 22 362,50 0,00 21 243,50 2 745,00 18 498,50

Inventar u/avskriving 
(a4)
Stålkontainer 21.12.2017 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00
Mobil Router 3G 10.04.2017 3 450,00 0,00 3 450,00 0,00 3 450,00
Manfrottostativ #1 10.04.2017 1 590,00 0,00 1 590,00 0,00 1 590,00
Manfrottostativ #2 10.04.2017 1 590,00 0,00 1 590,00 0,00 1 590,00
Skilt nr 808 MS Type 3 #
1

10.07.2017 680,00 0,00 680,00 0,00 680,00

Skilt nr 808 MS Type 3 #
2

10.07.2017 680,00 0,00 680,00 0,00 680,00

Skilt nr 808 MS Type 3 #
3

10.07.2017 680,00 0,00 680,00 0,00 680,00

Skilt nr 808 MS Type 3 #
4

10.07.2017 680,00 0,00 680,00 0,00 680,00

Skilt nr 808 MS Type 3 #
5

10.07.2017 680,00 0,00 680,00 0,00 680,00

Skilt nr 808 MS Type 3 #
6

10.07.2017 680,00 0,00 680,00 0,00 680,00

Skilt nr 808 MS Type 3 #
7

10.07.2017 680,00 0,00 680,00 0,00 680,00

Skilt nr 808 MS Type 3 #
8

10.07.2017 680,00 0,00 680,00 0,00 680,00

Bygg og anlegg mv. 
(h)
Klubbhuset 16.12.2015 50 000,00 0,00 40 000,00 4 225,00 35 775,00

Fast teknisk installasjo
n (j)
Bjørndalslisletta sykkelpa
rk

26.06.2017 150 620,20 0,00 146 070,40 4 456,00 141 614,40

665 237,65 0,00 603 391,85 70 000,00 533 391,85

Eiendeler
Bodø Cykleklubb 
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Ubetalte leverandørfakturaer den 31.12.2020 
Utvalg forfallsdato 

Fakturanr. Dato Forfallsdato Bilagsnr. Lev.gjeld

Leverandørnavn: Bodø Energi AS, Lev.nr.: 114
11001674537 30.11.2020 02.01.2021 I68 -1 620,46
11001712758 31.12.2020 05.02.2021 I77 -2 122,13

SUM LEVERANDØRGJELD -3 742,59

Leverandørnavn: BODØ KOMMUNE, Lev.nr.: 104
050014369 23.12.2020 20.01.2021 I76 -6 675,00

SUM LEVERANDØRGJELD -6 675,00

Leverandørnavn: Bodø Svømmeklubb, Lev.nr.: 29
10075 29.12.2020 12.01.2021 I74 -15 000,00

SUM LEVERANDØRGJELD -15 000,00

Leverandørnavn: SPAREBANK 1 Fremtind Forsikring AS, Lev.nr.: 41
392789230-1 12.12.2020 17.01.2021 I71 -3 397,00

SUM LEVERANDØRGJELD -3 397,00

Leverandørnavn: VERISURE AS, Lev.nr.: 43
21107051 22.12.2020 12.01.2021 I73 -18 712,50
21108407 27.12.2020 17.01.2021 I75 -2 927,34

SUM LEVERANDØRGJELD -21 639,84

SUM LEVERANDØRGJELD -50 454,43

Ubetalte leverandørfakturaer
Bodø Cykleklubb 
990068097
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Budsjett Bodø Cykleklubb - 2021
Inntekter Utgifter Noter

Drift og vedlikehold kr 468 800 kr 363 500

Ritt kr 85 000 kr 192 000

Sportslig Satsing kr 39 000 kr 191 600

Tilskudd kr 189 300 kr 110 000

kr 782 100 kr 857 100

kr 75 000 kr 0 36

Post Ritt og arrangement Inntekter Utgifter Noter

1 Festvågrittet (RI01) kr 35 000 kr 42 000

2 Seedingritt terreng (RI05)

3 Saltstraumrittet (RI08) kr 20 000 kr 55 000

4 Roadtrip 2021 (RI10) kr 30 000 kr 60 000 1

5 TreningsTRI (RI12) kr 15 000 2

6 Terrengweekend Meløy (RI11) kr 20 000 3

SUM Ritt og arrangement kr 85 000 kr 192 000

Post Drift og vedlikehold Inntekter Utgifter Noter

7 Medlemskontingent (DV01) kr 90 000 kr 2 700 4

8 Diverse salg (DV02)

9 Grasrotandel (DV03) kr 28 500 5

10 Sponsorer (DV04) kr 90 000 6

11 Tidtakertjenester - utleie (DV05) kr 4 000 7

12 Utstyr - utleie (DV06) kr 5 000 7

13 Klubbhus - utleie (DV07)

14 Varer for videresalg (DV02) kr 2 000 8

15 Sykkeltøy, barn/ungdom (DV08) kr 18 000 9

16 Klubbtøy, trenere (DV09) kr 25 000 10

17 Tøy, funksjonærer/styremedlemmer (DV10) kr 30 000 11

18 Avskriving eiendeler (DV11) kr 75 000 12

19 Tidtakerutstyr (investering, drift og vedlikehold) (DV05) kr 20 000 kr 6 600 13

Klubbhus/aktivitetspark

20   Klubbhus, drift (forsikring, strøm, sikkerhet etc.) (KA01) kr 48 300 14

21   Klubbhus ‐ vedlikehold (KA02) kr 80 000 15

22   Utstyr/verktøy  (KA03) kr 15 000 16

23   Bjørndalslisletta ‐ vedlikehold/invest (KA04) kr 229 000 kr 10 000 17

Administrative kostnader:

24   Klubbdrift (klubbforsikring) (AD00) kr 8 100 18

25   Bankgebyrer og renteinntekter (AD01) kr 300 kr 800

26   Regnskapskostnader (AD02) kr 3 000 19

27   Drift Hjemmeside (AD03) kr 11 000 20

28   Kontingenter (AD04) kr 10 000 21

29   Forbundsting/årsmøter etc. (AD05) kr 10 000 22

30   Styrekostnad, arbeidsmøter (AD06)

31   Honorar ‐ styre (AD06)

32   Årsavslutning for klubben (AD07) kr 10 000 23

33   Trenerkurs og andre kurs (AD08)

SUM Drift og vedlikehold kr 468 800 kr 363 500

Sammenstilt

SUM Budsjett

Underskudd



Post Tilskudd Inntekter Utgifter Noter

Div tilskudd - drift (TI01)

34   Momskompensasjon kr 21 000 24

35   LAM kr 10 000 25

36   NCF - utstyrsmidler

37   Norges Triathlonforbund - utstyrsmidler kr 10 000 kr 35 000 26

38 Andre tilskudd utstyrsmidler kr 80 000 27

Div tilskudd - aktiviteter (TI02)

39   UM

40   Sparebanden kr 50 000 28

41   Saltenkarusellen

42 NCF-aktivitetsmidler kr 18 300

43 Tour of Norway for Kids

44   Velodrom (TI03) kr 75 000 29

45 Inkluderingstiltak (TI04)

SUM tilskudd kr 189 300 kr 110 000

Post Sportslig satsing Inntekter Utgifter Noter

Treninger:

46   Halleie, sykkeltreninger (SP01) kr 5 000 30

47   Halleie, triatlon (SP02) kr 39 000 kr 77 000 31

48   Samlinger, sykkel (SP06)

49   Samlinger, triatlon (SP09)

50   Fellestrening, sykkel (SP12) kr 10 000 32

51   Fellestrening, triathlon (SP13)

Deltakelse, ritt:

52   EM-deltakelse, triatlon, støtte etter søknad (SP10)

53   RM, deltakeravgift (SP03)

54   UM-deltagelse (SP14)

55   NM-deltakelse, triatlon - avgift og overnatting (SP07)

56   Klubbdeltakelse ved ritt i regionen (SP04)

57 Innkjørte midler (SP08)

58 Sportslig satsing - støtte til medlemmer kr 45 000 33

59 Aktivitetsfremmende tiltak (SP11) kr 8 200 34

60 Aldersbestemt (SP05) kr 46 400 35

SUM Sportslig satsing kr 39 000 kr 191 600



Noter til budsjett 2021

1. Roadtrip 2021 er en 4 dagers tur fra Steinkjer til Bodø. Basert på en deltagelse med 20 deltagere. Egenandel på kr 1.500,- per deltager, og klubbkostnad på kr 1.500,- per deltager.
2. Gjennomføring av treningskonkurranser i triathlon.
3. Terrengweekend i regi av Meløy Ski og Sykkelklubb. Budsjetteringen skal ivareta en andel utgiftsdekning for gruppedeltagelse fra Bodø CK. Estimat knyttet til en antagelse om ca 20 

deltagere.
4. Basert på betalende medlemmer i 2020, ville budsjettmessig forventning ligget på kr 109.000,-. Det er registrert et frafall av medlemmer og basert på utstedte 

medlemskapsfaktureringer for 2021, er den budsjettmessige forventningen noe mer forsiktig selvom kontingenten har økt fra 2020 til 2021.
5. Grasrotandel fra Norsk Tipping for 2021, basert på sist mottatte delutbetaling av innskudd mottatt i januar 2021.
6. Sponsoravtaler gjeldende for 2021: FU Invest (kr 30.000,-), Sport1 (kr 30.000,-), SNN (kr 20.000,-), Peppes (kr 10.000,-).
7. De to siste årene har vi hatt utleie av tidtakerutstyr og tidtakertjenester til Skogvokterrittet. Det er en forventning om at Statskog vil gjennomføre dette også i år, og at våre tjenester vil 

bli benyttet. Det er også dialog om utleie til Bodø Run, men her er det ikke noe konkret som er avtalt og innebærer usikkerhet.
8. Antatt salgsomfang av klubbens buff.
9. Endurotrøyer (kr 13.000,-), Refusjon rittbekledning konkurranseryttere B/U-gruppen (kr 5.000,-)
10. Dekning av klubbtøy (inntil kr 2.000,- per person): 3x trenere barn og ungdom, 2x trenere TRI, 6x treningsverter landevei og 6 livreddere (kr 500 ,-per person).
11. Dekning av jakke og piquet-skjorte til styremedlemmene og funksjonærer (anslag på totalt 15 stk) med inntil kr 2.000,-.
12. Det er ført flere anskaffelser i regnskap på artspostering innenfor anleggs- og eiendelsbalansen opp gjennom årene. Anskaffelser som føres mot balanse belastes bank (slik at kjøpet er 

betalt da anskaffelsen ble gjort, og bankbeholdningen viser reell betalingsevne), men ikke direkte i resultatregnskap. Det betyr at kostnaden anskaffelsen utgjør ikke vises i 
resultatregnskapet før det gjøres avskrivninger på de konkrete eiendelene eller anleggsmidlene. Eiendelene som er registrert med avskrivning er beregnet til kr 75.000,- for 2021, men 
med mulighet for at denne kan øke dersom det gjennomføres anskaffelser som må føres til balanse som det ikke er budsjettert med. Kjent anskaffelse som må føres i eiendelsbalansen, 
er tidtakerutstyr (jfr note 13 og budsjettpost 19).

13. Driftskostnad 4G internett til tidtakerutstyr kr 6.600,-. Basert på pris per 31.12.2020. Investering i nytt tidtakerutstyr til kr 50.000,-, (ChronoTrack MinitTack Controller) ,før fratrekk av 
inntekt for eventuelt salg av klubbens 2 EMIT-bokser (antatt kr -20.000,-). Denne investeringen synliggjøres ikke med anskaffelseskostnad i budsjettet ettersom den skal føres mot 
eiendelsbalanse og første avskrivning vil bli gjennomført 31. des 2021 (derfor økning i avskrivning fra 2020 med ca kr 5.000,-). Jfr note 12, budsjettpost 18. Sammenlign også med 
likviditetsbudsjett.

14. Posten inneholder kr 3.200,- til vann og avløp, kr 22.000,- til strøm, kr 13.600,- til forsikring av bygg og eiendeler, samt kr 9.500,- til alarm/låsesystemer. 
15. Behov for 2021 er ferdigstilling utbedring etter vannskade, samt en løsning for ødelagte vinduer på baksiden av klubbhuset.
16. Avsetning for oppdukkende småkjøp på ustyrssiden.
17. Det har ikke vært gjennomført noen kostnadsrapportert aktivitet med sykkelparken på Bjørndalslisletta i 2019 eller 2020. Det er sannsynlig at det må gjøres noe rydding langs 

terrengtrasé, men til midre kostnad. Anleggstilskudd gjennom spillemidler ble registrert søkt i november 2017, men ikke sluttrapportert. Sluttrapportering ble utført desember 2020 og 
kommer til utbetaling i år.

18. Klubbforsikring på 6.800 per år og leie av postboks ca kr 1.300,- per år.
19. Lisenskostnader for 1 bruker i Visma eAccounting (regnskapssystem) og mottak av efaktura til systemet.
20. Ny leverandør av nettsiden bodo-ck.no: Seria AS. Kostnad kr 9.000,- per år.  Kr 300,- i domenekostnad per år. For oppstartsåret er det lagt til en forventning om støttebehov fra Seria, 

dette er det tatt høyde for med  kr 1.700,-.
21. Kontingent Bodø Idrettsråd kr 3.000,-. Kontingent Tri-forbundet kr 500,-.  NCF Regionskontingent kr 1.500,-. NCF Årskontingent kr 5.000,-.
22. Dette er en usikker post. Det er lite sannsynlig at det vil bli gjennomført fysiske møter i regi av NCF i år. Årsmøtet planlegges gjennomført som en kombinasjon fysisk/nettbasert. Det er 

antatt at det vil oppstå et behov for leie av et lokale som muliggjør ivaretagelse av smittevernregler.
23. Budsjett for 2021 er halvert i forhold til 2020. Posten er usikker ettersom det meste av møter sannsynligvis blir nettbasert også i år.
24. Momskompensasjon baseres på en maksimal kompensasjon på 8% av de første 5 millionene, og 6% av alt over dette (før avkortning). Kompensasjonen samordnes for alleidrettslag 

innenfor NIF. Dersom tildelt ramme for kompensasjon er lavere enn innmeldt, avkortes utbetalingene. Lav kostnadsaktivitet i 2020 gir lavt kompensasjonsgrunnlag.
25. Lokale aktivitetsmidler fra Bodø Idrettsråd. 
26. Utnyttelse av tilskudd:  kr 10.000,- til 3x blåser med kjettinger og lodd. I tillegg er det behov for utlånsbeholdning på våtdrakter. Anslått til kr 25.000,-. Synliggjøres mot utstyrsmidler slik 

at dette fremkommer ved vurdering av tilskuddsordningen, sett over flere år.
27. Samfunnskontrakt SNN, sponsoravtalens tilskuddsdel, (kr 80.000,-). 
28. Samfunnsutbytte fra SNN øremerket Sparebanden (sykkelkarusell for barn og ungdom) i 2021.
29. Klubben fikk et tilskudd i 2018 fra Nordland idrettskrets sitt anleggsfond, på kr 75.000,- øremerket planlegging og prosjektering av velodrom. Det var i 2019 budsjettert med en kostnad 

på kr 40.000,-. Forbruk registrert i regnskap var null. Det var ingen planer om utnyttelse av tilskuddet i 2020. Tilskuddet må tilbakebetales ettersom det ikke er gjennomført aktivitet mot 
prosjektet og klubben derfor ikke kan rapportere status eller regnskap.

30. Trening i sal for barn og ungdom (kr 3.000,-), 50% dekning av treningsavgift for Seivåg ifm spinning for klubbens medlemmer på Family Sports Club AS (kr 2.000,-).
31. Inntektene er forventede salg av svømmetimer. Kostnaden er fordelt slik: Bodin Svømmehall kr 17.000,-, Avtale Bodø Svømmeklubb for svømming og badevakttrening kr 60.000,-.
32. Utgifter ved eventuelle fellestreninger (langturer), arrangert av Bodø CK, hvor det er behov for støtte underveis (kr 3.000,-). Leie av rulleskibanen på Bestemorenga i tilknytning til 

klubbtreninger (kr 7.000,-).
33. Avsatt budsjettpost for støtte til medlemmer i henhold til klubbens retningslinjer for medlemmenes mulighet til å søke støtte ved deltagelse i konkurranser.
34. Avtalekostnad for Sykkeltrimmen 2020. Dette var en populær aktivitet klubben sannsynligvis kan videreføre i 2021.
35. Budsjettavsetning for barne- og ungdomsgruppens sportsplan for 2021.
36. Budsjettet er underskuddsbudsjettert med kr 75.000,- som følge av budsjettpost 44 Velodrom (TI03). Dette er midler klubben har fått, men som ikke er utnyttet og vil tilbakebetales 

inntil videre. Denne tilbakebetalingen skal ikke gå ut over muligheten til å skape aktivitet. Budsjettet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Har pr 
31.12.2020 en postitiv bankbeholdning på kr 1.287.433,79 og anses som forsvarlig. 
Bankbeholdningen vil også reduseres med kr 50.000,- knyttet til anskaffelse av nytt tidtagerutstyr (jfr budsjettpostene 18 og 19 med noter), men vil ikke være synlig i resultatregnskap 
med annet enn en avskrivning på ca kr 5.000,- i 2021.



Budsjett Bodø Cykleklubb - 2021
Likviditetsbudsjett

Saldo på bank 
01.01

Saldo på bank
31.12

Innbetalinger         
Kontingenter                       90 000 
Leieinntekter/varesalg/renteinntekt                   31 300 
Tilskudd                    446 800 
Spons                   90 000 
Ritt og arrangement                    124 000 

Sum innbetalinger                782 100 
          
Utbetalinger         
Drift og vedlikehold                    341 900 
Ritt og arrangement                    383 600 
Utstyrsanskaffelser                    101 600 
Tilbakeføring av tilskudd                       75 000 

    

Sum utbetalinger                    902 100 

          

          

Bevegelse på konto i perioden                   -120 000       

Forventet bankbeholdning             1 287 434             1 167 434 
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