
 

Årsberetning Hasle-Løren IL Sykkel/triatlon 2022 

Styrets sammensetning 2023 

På årsmøtet i gruppa ble følgende styre valgt: 

Styreleder Eirik Sausjord (valgt for 2 år) 

Medlem  Simen Øien (ikke på gjenvalg)   

Medlem Håvard Andersen (valgt for 2 år)   

 

Det har ikke vært avholdt fysiske møter (kun online).  

Styret har for øvrig kommunisert på telefon, mail og lukket facebook-gruppe gjennom hele året. Det 

har vært en del aktivitet i klubben gjennom 2022 selv om året delvis er preget av at covid har skapt et 

lavere aktivitetsnivå i klubben. 

Valgkomiteen har bestått av: Aslak Eriksrud og Lasse Ask 

Ved utgangen av 2022 hadde vi totalt 81 betalende medlemmer. Hvorav 78 menn, 3 kvinner samt 12 

juniorutøvere (12 gutter i alderen 0-15 år) som kommer i tillegg. Det er gjort en stor ryddejobb i 

medlemsbasen, særlig på den lukkede facebook-gruppen, slik at vi kun har betalende medlemmer i 

gruppen.  

Hasle-Løren har hatt ryttere som har deltatt på de fleste lokale rittene i Oslo-området, fra Enebakk 

rundt tidlig vår, til Dokka rundt på høsten. I tillegg er det en solid deltakelse på en del av høstens 

sykkelkrossritt. Toppet med vårt eget arrangement på Bjerkebanen, som i år ble gjennomført i 

desember. Vinterstid har det også vært deltakelse fra Hasle-Løren i ulike zwift-ritt (online).  

Klubbmesterskapet ble arrangert som vanlig med klatring i Grefsenkollen, tempo og fellesstart i 

Maridalen. Klubbmester sammenlagt ble Simen Enger.  

Begge initiativene for barn og unge har gått som vanlig i 2022. En gruppe for 8-10-åringer, med Rune 

Bruksås som ansvarlig og en gruppe for 12-15-åringer med Raymond Helberg og Kim Fredlund som 

ansvarlige.  

TRIATHLON                                                                                                                                                              

Det er ikke iverksatt særskilte tiltak innenfor dette aktivitetsområdet i 2022. Ingen har løst lisens.  

  



ARRANGEMENT                                                                                                                                                     

På slutten av sesongen ble det som vanlig avholdt KM-uke, med godt oppmøte, selv om det er plass 

til mange flere.  

Klubben har arrangert nok et vellykket sykkelkrossritt på Bjerkebanen. Bjerkekross 2022 ble nok en 

suksess til tross for sen avvikling og at mange hadde avsluttet sesongen. Også økonomisk er 

Bjerkekross viktig for klubben og bidrar til at klubbøkonomien går i pluss. Kidskross i forkant viser 

også at arrangement tiltrekker deltakelse fra alle aldre. Vi hadde i år en litt kjedelig hendelse der en 

deltaker (junior) ble skadet i vanngrav-hinderet. Han fikk et gavekort som plaster på såret. Det blir 

gjort en sikkerhetsmessig vurdering på dette hinderet til neste ritt. Stor takk til primus motor Aslak 

Eriksrud og alle som stilte opp på dugnad.  

 

I vinterhalvåret har klubben også arrangert fast treningsritt på zwift mandager kl 1945. Deltakelse er 

frivillig men har vært et positivt bidrag til hardøkter på vinterstid. Takk til alle som stiller og gir gass. 

ØKONOMI                                                                                                                                                                 

Vi viser til regnskapet for 2022.  

Resultatregnskapet viser et overskudd på kr 3.955 (mot overskudd på kr 9.173 for sykkel, tri i 2021). 

Egenkapitalen til gruppa utgjør kr 82.162. Klubben går med overskudd fordi vi har en treningsavgift 

på 100 kroner, bjerkekross og lave løpende kostnader i klubben. I tillegg hadde juniorgruppen en 

treningsavgift på 200 kroner i 2022 uten at de heller hatt store kostnader i fjoråret.  

Innbetalte medlemskontingenter går til Hasle-Løren IL sentralt og gir medlemmene rettigheter til å 

løse lisenser og representere idrettslaget i konkurranser samt tilgang til kjøp av klubbens offisielle 

klubbdrakter og treningsfasiliteter på Løren Idrettsanlegg. Treningsavgift går direkte til 

sykkelgruppen. 

I 2022 hadde vi kr 0 i inntekt fra sponsorer. Vi jobber ikke aktivt med sponsorater da vi klarer å holde 

klubbøkonomien positiv ved hjelp av en lav treningsavgift. Med positiv egenkapital og tre år med 

regnskap i pluss så jobbes det ikke aktivt med nye sponsorer for 2023. Klubben har også en solid 

egenkapital.  

Spinn tilbyr rabatter til medlemmene i tillegg til å håndtere lageret av HL-tøy som allerede er 

produsert. Bjerkebanen tilbyr rabattert leie i forbindelse med Bjerkekross som et indirekte sponsorat. 

Gruppa eier 2 beachflagg og et oppvarmingstelt til bruk på sykkelritt.  

Ryttere og utøvere dekket sine egne utgifter til deltakelse i trening og konkurranser. 

 

Oslo, 09.02.2023 

Eirik Sausjord 

For styret 


