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Sak 4: Årsberetning 
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1) Aktivitet gjennom perioden preget av strenge COVID-19 restriksjoner  
COVID-19 preget 2021 som i 2020. Restriksjoner skapte store utfordringer med å 

opprettholde et aktivitetsnivå i klubben. 
 

a) Zwift: 

COVID-tiltakene medførte at klubbens spinningtilbud var stengt i første halvdel av 2021, 

men kom tilbake høsthalvåret. Alternativet ble som i 2020 trening med sykkelrulle på e-

sportløsningen Zwift.  
 

b) Sykkeltrimmen (Trimpoeng): 

Samarbeidet med Trimpoeng AS ble videreført gjennom 2021. I perioden arrangerte vi 

Sykkeltrimmen med 41 ulike turmål i hele Salten og 4208 unike innsjekkinger, dette er en 

halvering fra 2020. Totalt var det påmeldt 53 personer, hovedsakelig fra Bodø CK, men 

også personer utenom klubben. Vi hadde et antall trekkpremier, de fleste av dem gavekort 

hos Sport1 på kr 500,-.  
På tross av fallende deltakelse i 2021, ønsker klubben å videreføre dette som et tilbud 

gjennom 2022, og oppfordrer flest mulig til å delta på dette. 
 

2) Bjørndalslia klubbhus  
Det er gjennomført utvendig vedlikehold på klubbhuset gjennom dugnad. 
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: 
a. Malt rekkverk 
b. Byttet råtne bord i plattingen 
c. Fjernet den rustne gamle flaggstangen 
d. Ryddet uteområde, og klippet gress og kratt 
e. Ryddet og ordnet rundbaneløypen 

 

 

3) Ungdomsgruppen 
 

Landevei 1 (aldersgruppe 10-15):  

Ikke vært tilbud på landevei, men i stedet terrengsykling. 

  

Landevei 2 (aldersgruppe 15+): 

Bestående av to til fire utøvere.  

Trening gjennom vinter ble mye digitalt på rulle. Fellestreninger på klubbhuset, samt mye 

egentrening hjemme. I sommerhalvåret forsøkte vi å koordinere treninger med klubbens 

fellestreninger. 



Kompetanse hentet inn fra flere miljøer, Norges Toppidrettsgymnas i Bodø og Kongsvinger. 

  

Terrengtrening: 

En trening hver uke i sommersesongen – Trenere: Rune Arntzen og Richard Norman.  

 

Vintertrening i sal og rulle klubbhuset: 

En trening hver uke i vintersesongen for å ha tilbud til hele barne- og ungdomsgruppa 

gjennom vinteren. Mellom 5 og 9 deltakere på hver trening. Trenere her er Rune Arntzen og 

Richard Normann 

   

Ungdomstreningen har også tidvis vært preget av restriksjoner knyttet til COVID-19. 

Klubben har i denne forbindelsen lånt ut sykkelruller for fortsatt å 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 tilbudet stenges 

første halvår. Medlemmer ble oppfordret til å delta på Zwift arrangementene i perioden.  
 

For å kunne gi et så forutsigbart treningstilbud som mulig, ble det etablert en gruppe med 

treningsverter i 2020 som fikk ansvar for gjennomføring av fellestreninger slik at alle 

(uavhengig av nivå) skulle bli ivaretatt. Dette arbeidet ble videreført gjennom 2021, og styret 

takker instruktører og gruppeledere for dette viktige bidraget til å holde aktiviteten oppe både 

vinters- og sommerstid. 

 

Det har vært solid deltakelse på alle ute-fellestreningene gjennom 2021, og også god 

oppslutning rundt Kraftkarusellen som ble gjenopplivet i 2021 da COVID tiltakene ble lettet 

på gjennom vår/sommer og tidlig høst. 

 

Vi hadde deltakere fra klubben både på funksjonær og deltakersiden under NM i Masters på 

ACR i Mo i Rana. 

 

 

5) Triatlon 
Triatlonaktiviteten har vært omtrent på samme nivå som 2020. 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. 

Dessverre la COVID-19 en demper også på sesongen 2021. Svømmetreningen ble avlyst i 

perioder, dels grunnet COVID-tiltak, og dels vedlikehold av svømmehallen. 

I løpet av vinteren har 2 studenter ledet spesialtilpasset styrketrening for Triatlon. 

Det ble lagt ut en ny treningsbane i Soløyvannet i juni, med bøyer sponset av Løvold. Det ble 

også arrangert en treningstriatlon i august, men det var dessverre dårlig oppmøte på denne. 



Flere fra klubben deltok på The Arctic Triple i Lofoten i midten av august, og også deltakelse 

fra klubben på Ironman i Barcelona i oktober.  

I høst har det vært svømmetrening mandag og torsdag som før, i de perioder der det har vært 

mulig med hensyn til COVID-19. 

 

6) Kompetanseheving og kurs 
Vi har hatt deltakere på styrekurs i regi av Nordland idrettskrets. Vi leide også inn Mads 

Kaggestad til å holde et foredrag om trening, samt røverhistorier fra profftiden hans. Dette 

hadde godt oppmøte og var svært vellykket. 
 

7) Sosialt samvær  

Det ble arrangert medlemskvelder på Peppes Pizza høsten 2021, med relativt bra fremmøte. 

Årsfesten ble arrangert med treretters middag og underholdning den 5. november. Denne satte 

rekord i oppmøte (50+), og ble en stor suksess. 
 

8) Keiservarden opp (løp/sykkel)  
Klubben forsøkte også i år å arrangere Keiservarden opp. Grunnet dårlig påmelding forsøkte 

vi å flytte datoen og reklamere mer for rittet. På tross av iherdige forsøk, ble rittet til slutt 

kansellert grunnet manglende interesse. 

 

9) Saltstraumrittet (todagers ritt) 
Dette rittet måtte etter hvert også kanselleres. Det var også her relativt laber interesse og 

påmelding, men rittet måtte til slutt uansett avlyses grunnet mangel på frivillige til 

løypevakttjeneste. Sannsynligvis har disse forholdene bakgrunn i skepsis til større 

arrangementer som følge av den usikre COVID-situasjonen som dominerte 2021. 

 

10) Treningssamling Meløy 
Også dette arrangementet måtte etter hvert avlyses grunnet manglende 

oppslutning/påmelding. 
 

11) Økonomi 
Klubbens økonomi er solid, og likviditeten er god. Regnskap for 2021og budsjett for 2022 

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. Dette er regulert gjennom en fullmaktsmatrise med tydelig 

beløpsgrenser og klare avgrensninger. Fullmaktsmatrisen er vedlagt som vedlegg. 
 

 



12) Medlemstall 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

293 290 295 315 303 291 305 

 
 

13) Innendørs treningsbane for sykkel/løp 
Styret har på slutten av 2021 vært i dialog med Bodø-Glimt for å få til et innendørs 

sykkeltilbud i forbindelse med den planlagte stadion til Glimt. Det har vært arbeidet med et 

konsept som innbefatter en treningsbane for både sykkel og løp under tribunen til den nye 

stadion. 

 

I begynnelsen av 2022 ble det signert av intensjonsavtale med Bodø-Glimt der sykkelklubben 

blir en mulig leietaker av en treningsbane. Intensjonsavtalen er ikke bindende for eventuell 

leie. 

 

Sportsanlegget vil eies av Glimt som nå jobber med muligheter, konsept og kostnader.  Når 

konseptet er mer konkretisert og leiepriser er avklart, må Bodø Cykleklubb ta stilling til om 

de ønsker å leie arealer her. Inngåelse av eventuell leieavtale må avklares i et ekstraordinært 

årsmøte i klubben. 

 
 

 

  



Vedlegg til årsberetning 

Fullmaktsmatrise 

 

  



Sak 5: Regnskap 2021 

Årsregnskapet for 2021 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 budsjett for 2021, og i sammenligning med regnskap for foregående år 

(2020). Det er utarbeidet noter til regnskap mot budsjett 2021 for å gi innsikt i tallene, samt 

årsaksforklare eventuelle avvik fra budsjett og/eller i budsjettposter. 

 

Årsregnskapet for 2021 viser et positivt resultat med overskudd på kr 58.851,32 til tross for en 

budsjettmessig forventning om underskudd på kr 75.000,-. Likviditetsmessig resultat ble en 

økning av bankbeholdningen med kr 47.341,32. Klubbøkonomien er god, med robust likviditet. 

 

Det positive resultatet gjenspeiler en periode med lav aktivitet med lite kostnader hvor 

sponsormidler og tilskudd allikevel har kommet klubben til gode. Spesielt nevnes anleggstilskudd 

gjennom spillemidler for Bjørnalslisletta terrengsykkelpark på 229.000,-. Dette tilskuddet ble 

registrert søkt i november 2017, men ikke sluttrapportert. Sluttrapportering ble utført desember 

2020 og kom til utbetaling i 2021. I tillegg er det ikke registrert budsjettert tilskuddsinnbetaling 

av kr 80.000,- fra Samfunnskontrakten med SNN. Utbetalinger her baseres på årlige 

sluttrapporteringer fra Bodø CK.  

 

Innstilling til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2021. 

  



Sak 5b - Regnskapsføring 

 

Regnskapsføring for 2022 og fremover: 

Det har vist seg svært vanskelig å skaffe regnskapsfører for klubben internt, ettersom dette er 

relativt komplisert og arbeidskrevende. Nåværende regnskapsfører var egentlig ferdig med sitt 

engasjement for et år siden, men har sittet et år på overtid da det ikke har vært mulig å skaffe en 

avløser. 

Styret foreslår derfor å sette ut denne tjenesten til en profesjonell aktør. Dette vil medføre en 

kostnad i forhold til dagens løsning, men vil gi større robusthet og kontinuitet i dette viktige 

arbeidet. Styret har innhentet anbud for dette, og Sparebank 1 er den aktøren som har kommet 

med det rimeligste tilbudet så langt (se vedlagt anbud?) 

 

Innstilling til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner forslag til å inngå kontrakt med Sparebank 1 for regnskapsføring fra 2022 

og fremover. 

  



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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Sak 8: 

 

Organisasjons- og sportsplan for Bodø 

Cykleklubb 

 
 

 

 

  



Årsmøtet og nytt styre bes revidere dette dokumentet og 
kontaktpersonene som fremgår under punkt 3  
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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). 

  



Vedlegg 1 til Klubbdokumentet 
 

 

Sportsplan for Barne- og 

Ungdomsgruppa i Bodø Cykleklubb 
 

Vedlegg til Klubbdokumentet 
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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 
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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 - 

B
yg

n
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ge
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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 2022 

Det er planlagt følgende ritt i sesongen 2022 

- Mai – Dag 1: Saltstraumrittet fellesstart Saltstraumen, vending Sundsfjord. 

- Mai – Dag 2: Rundbaneritt Bestemorenga. 

 

- Juni – Bodømarka MTB terrengritt, samarbeidsprosjekt med Bodø Terrengsykkelklubb. 

 

- Bodø CK Roadtrip (?) 

 

- August – Keiservarden opp (sykkel og løp).  

- Kraftkarusellen  

 

 

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 halvåret/etter behov for å 

orientere om drift og aktiviteter i klubben. Typiske momenter her kan være ritt, treningstider, dugnader 

og sosiale evenementer. 

 

 

  



Sak 10: Budsjett 2022  
Budsjettet er utarbeidet etter samme mal som regnskapet, etter prosjektområder.  
 
Budsjettet viser et underskudd med kr 74.000,- som følge av budsjettpost 18 Avskrivninger av 
eiendeler (DV11). Budsjettet reflekterer forventede belastninger i resultatregnskapet. 
Avskrivninger regnskapsføres i resultatregnskapet for å ivareta årlig nedskrivning av 
eiendelsverdier. Det er et generelt krav til at idrettslagets budsjett ikke skal vise underskudd, 
med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Avskrivningene medfører ingen betaling og 
påvirker ikke bankbeholdning. For å synliggjøre forventede bevegelser inn- og ut av bank, og at 
det til enhver tid er tilstrekkelig med midler på bankkonto, er det utarbeidet et forenklet 
likviditetsbudsjett. Likviditetsbudsjettet viser kontantmessig konsekvens av årets planer. Total 
kontantmessig effekt er forventet å være null. Det er ikke planlagt med en eventuell 
etterbetaling i 2022 av tilskudd gjennom Samfunnskontrakt med SNN for 2021. 
 
Klubben har pr 31.12.2021 en positiv bankbeholdning på kr 1.334.775,11 og budsjettet anses 
som forsvarlig og riktig. 
 
 
Innstilling til vedtak 
Årsmøtet godkjenner budsjett for 2022. 
  



Sak 11: Valg 
 
Styrets kommentar: 
Valgkomiteen har fått på plass kandidater til de ledige posisjonene. 
 
Styret innstiller til valgkommite og der mangler det en kandidat.  Arbeidet fortsetter frem mot 
Årsmøtet og sakspapirene oppdateres fortløpende. 
 
Innstilling til styre og valgkomite følger på de to neste sidene. 
 
 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 17. mars 2022 

Valgkomiteens arbeid 

Komiteen har hatt flere møter, både ansikt-til-ansikt og pr telefon. Oppgaven i år har vært noe 

krevende men det er nå en kandidat til alle ledige plasser i styret. De fleste som er spurt har dog 

reagert positivt.  

Valgkomiteen har bestått av: 

Leder:  Vanja Pettersen (2021-2023) 
Nestleder:  Frode Soelberg  (2020-2022) 
Medlem:  Marianne Hildal  (2020-2022) 
Varamedlem:  Brite Jakobsen  (2022) 
 

  



Valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøtet 
 

Leder; XXX XXXX (2022-2024) 
(Anders Lillevik stiller ikke til gjenvalg) 
 
Nestleder; Bjørn Ivar Bråten (ikke på valg) 
 

Kasserer: Bjørge Magnussen 

(Stiller ikke til gjenvalg) 

 

Styremedlemmer: 
Pål Jørgen Henriksen (ikke på valg) 

Ståle Rosland (2019-2022) 

Jostein Jensen (2020-2022) 

Katrin Dahle (ikke på valg) 

Marielle Tverli (ikke på valg) 

Stig André Knudsen (2020-2022) 

 

 
Varamedlemmer, velges for ett år: 
Varamedlem: Geir Eliassen (2021-2022) 

(Stiller til gjenvalg) 

 
 
Revisor (Kontrollkomite), velges for ett år: 
Frank Steensen (2021-2022) 
Gunnhild Westergaard (2021-2022) 
 

 
Vedtak: 

 
1. Valg på leder 
2. Valg på nestleder 
3. Valg av øvrige styremedlemmer og varamedlemmer 
4. Valg av revisor/Kontrollkomite 

  



 

Valgkomite, Styrets innstilling 

 
Leder:  Vanja Pettersen (2021-2023) 
Nestleder:  Frode Soelberg  (2020-2022) 
Medlem:  Marianne Hildal  (2020-2022) 
Varamedlem:  Brite Jakobsen  (2022) 
 
 
Vedtak 
 

1. Valg av valgkomite  



Sak 12: Sponsorer- og Samarbeidsavtaler  
 
Bodø CK har Sponsor- og samarbeidsavtaler med Sparebanken Nord Norge ( kr. 20.000,- + kr. 
80.000,- samfunnskontrakt) , Sportshuset Bodø/Sport 1 ( kr.15.000,- + 2% payback), Peppes 
Pizza ( kr. 10.000,- + kr. 20.000,- i pizza), Stamina/Family Sports Club , og Nordvikgruppen. Disse 
avtalene er verdifulle for klubben på ulike måter. Den økonomiske verdien av 
samarbeidsavtalene fremgår av budsjettet for 2022.  
 
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 kom inn som ny sponsor for 2021 med utløp 2023, og med 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). 
 
 
Innstilling til vedtak 
Årsmøtet tar sponsor- og samarbeidsavtaler til orientering. 


