
Saksliste til årsmøte i OMTK torsdag 03.06-2021 kl. 19.00. 

Sted: epost/skriftlig  

1. Konstituering av årsmøtet
• Godkjenning av innkalling
• Godkjenning av stemmeberettigede
• Godkjenning av saksliste
• Valg av dirigent og sekretær
• Valg av to til å underskrive protokollen
• Godkjenning av forretningsorden

2. Behandle klubbens årsberetning

3. Behandle klubbens regnskap og revisjonsberetning

4. Innkomne saker

5. Fastsette medlemskontingent

6. Valg
• Valg av nytt styre
• Valg av revisor
• Valg av kontrollkomite
• Valg av representanter til Stiftelsen Sjustua
• Valg av valgkomite (gjøres på halvårsmøtet)
• Valg av representanter til NHF tinget



 
 
Forretningsorden: 
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.  
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. 
tredje gang.  

4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter behov.  
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens 

navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere forslag kan ikke 
trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til 
votering.  

7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved alminnelig flertall av de avgitte 
stemmer. 

8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall 
stemmer for og imot. 



 

 

Årsberetning 
 

Oslomarka Trekkhundklubb 
 

2020 / 2021 
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Styrets beretning 

Årsmøtet, halvårsmøte og styremøter 

Ordinært årsmøte i 2020 ble avholdt på Skjelbreia den 23. mai. Det møtte ca. 20 
medlemmer. Ordinært halvårsmøte ble avholdt på Skjelbreia den 8. Oktober 2020. Det 
møtte ca. 20 medlemmer. Styret har avholdt 12 ordinære og 1 ekstraordinært styremøte 
(juni 20 – mars 21) og har hatt 95 saker på dagsorden. Pr. utgangen av desember 2020 
hadde foreningen 338 medlemmer.  

Medlemsstatistikk: 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kvinner 149 143 156 160 164 169 
Menn 188 170 188 192 176 169 
Totalt 337 313 344 352 340 338 

Styreåret 2020 var turbulent. Uenigheter blant styremedlemmer utartet til konflikter, og 
resulterte i at styreleder og nestleder samt varamedlem plassjef trakk seg fra sine verv med 
umiddelbar effekt. Gjenværende styremedlemmer besluttet å konstituere styreleder, 
nestleder og plass-sjef.  

Styrets sammensetning pr. mai 2020 (årsmøtevalgt) 

Styreleder Morten Rønseth 

Nestleder  Terje Dietrichsson 

Kasserer Gunnar Solberg 

Sekretær Linn Solli 

Oppmann slede Tonje Aurstad Jahr 

Oppmann nordisk Siw Fjeld Ramsdal 

Juniorleder Fredrik Fjærvoll Olsen 

Varamedlem plassjef Thorbjørn Sagsveen 

Varamedlem materialforvalter Julius Hall Torgersen 
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Styrets sammensetning pr. september 2020 (konstituert). 

Styreleder (konstituert) Linn Solli 

Nestleder (konstituert) Julius Hall Torgersen 

Kasserer Gunnar Solberg 

Sekretær Ubesatt 

Oppmann slede Tonje Aurstad Jahr 

Oppmann nordisk Siw Fjeld Ramsdal 

Juniorleder Fredrik Fjærvoll Olsen 

Varamedlem plassjef (konstituert) Fanny Kristin Wedde 

Varamedlem materialforvalter ubesatt 

Øvrige verv 

Valgkomite Ole Petter Bakkene (leder) 

Cilje Helen Abelsen Moe 

Ulf Lundquist 

Kristine Veie (varamedlem) 

Revisor Helene Skeie 

Kontrollkomite Steinar Ellefsen (leder) 

Per Aaseby 

Helge Heldre 

Repr. Stiftelsen Sjustua Frode Gaalaen (leder) 

Johanne Sundby 

Per Aksel Nilsson 

Repr. NHF-tinget Morten Rønseth 

Siw Fjeld Ramsdal 

Tonje Aurstad Jahr 

Røkter Cilje Helen Abelsen Moe 
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Sesongen 2020/21 bar preg av covid-19 pandemien. Mange arrangement og organisert 
trening ble avlyst eller utsatt. Løp i både langdistanse og nordisk stil ble stoppet og avlyst. 
Det var i sesongen 20/21 moderate mengder snø, men løypekjørerne våre, Knut Helge 
Reiersgård og Fredrik Westlie sørget for fine hundeløyper i januar og februar 2021. 
Kafeteriaen ble åpnet som planlagt 2. helgen i januar med siste åpningshelg 27-28 mars. 
Kafeteriaen ble holdt stengt i totalt 4 helger denne sesongen, grunnet midlertidige 
innstramminger i smittevernregler. De siste helgene i mars ble det solgt med kiosk-løsning, 
kafeteriaen var også åpen noen dager i påsken. Det var, som normalt, fellesvaksinering i 
fjor, veterinær Lene Barlie stilte som vanlig. Det gjorde også veterinær-student Oda 
Ingstad Mortensen. Takk! Ny Røkter Cilje Helen Abelsen Moe ble valgt, og takket ja til 
røktervervet i oktober 2020.  

Barmarksløp 2020: 

Det ble arrangert lavterskel barmarksløp (ikke terminlisteført) på Skjelbreia / Bysetermåsan 
29. oktober 2020. Oppmann Junior gjorde en glimrende jobb som løpsleder, og hele styret
og andre medlemmer var med og hjalp til. Totalt antall startende var 31 stk, fordelt på 9 
klasser. Løpet ble vel gjennomført i strålende kaldt høstvær.   

Beretning Juniorgruppa:  

Hundekjørerskolen som normalt holdes siste helgen i høstferien ble i 2020 dessverre avlyst, 
pga. smittevernhensyn. Interessen for og deltagelse på HKS er stor. Juniorgruppa har i år 
fortsatt med onsdagstrening hver uke når smittevernreglene har tillatt det. Det er kjørt med 
kickbike, sykkel, vogn og ATV. Normalt stiller juniorgruppa som frivillige på Mush Synnfjell, i 
2021 utgikk dette pga koronapandemien. Juniorgruppa hadde heller ikke kafeteriavakt 
sesongen 2021, da planlagt helg var blant de helgene kafeteriaen måtte holdes stengt pga. 
smittevernrestriksjoner.  

Beretning Nordisk 

Dette året har til tider vært preget av pandemien. Vi har tilpasset treninger og arrangement 
til de enhver tid gjeldende smittevernregler, og ved noen anledninger har vi måttet avlyse 
arrangement og treninger. Hund & friluftsgruppa har fortsatt fast trening på torsdager. Vi 
har lånt ut utstyr og veiledet nye deltagere. Det er som regel rund 15 eller flere deltagere på 
treningene. Vi har hovedbase på Skjelbreia, men varierer treningssted med årstid og føre. Vi 
trener blant annet i Østmarka, Ås og på islagte vann. I fjor høst startet vi opp en canicross-
gruppe (snøreløping) på mandager. Denne er det røkter, Cilje Helen Abelsen Moe, som leder. 
Gruppen møtes ulike steder i Østmarka og omliggende områder og har variert trening på 
skogsveier og i terreng. Det ble raskt etablert en gruppe på ca. 5-8 deltagere på mandager. I 
juni gjennomførte vi vårsamling med språkkurs holdt av Lundqvist hundeskole, samt 
treningsturer og sosialt samvær. Kurs i førstehjelp på hund som ble utsatt i mars 2020 
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grunnet pandemien, og ble gjennomført i august 2020. I september 2020 arrangerte vi tur til 
Sjodalen sammen med Slede med ca 25 deltagere. Her var det felles turer og middager samt 
tid til å gjøre akkurat det man selv ville. Sjodalen hyttetun la godt til rette for både Nordisk 
og Slede så hit reiser vi gjerne igjen. I november 2020 hadde vi planlagt kurs i førstehjelp og i 
mars skulle vi ha kurs i is-sikkerhet. Begge kursene måtte utsettes grunnet pandemien 
(kursene blir holdt så fort de er mulig å gjennomføre). I mars 2021 arrangerte vi for første 
gang et digitalt lavterskel-løp. "OMTK's Løp for alle 2021" med premier sponset av Xxl Ski. 
Løpet ble arrangert for å skape aktivitet når arrangement og samlinger med fysisk oppmøte 
måtte settes på vent. Totalt deltok ca 40 stk. Alt i alt har vi fått til mye av det vi ønsket i 
2020/2021 på tross av den pågående pandemien. 

Beretning Slede  
I august 2020 hadde Slede- og Nordiskgruppa felles tur til vakre Sjodalen, vi hadde både 
storspann, mindre spann og nordisk kjørere med. Det ble satt sammen spann for de som 
ønsket, og det ble mange fine turer ute for alle som var med. En flott samling! 
Høstsamlingen ble som vanlig holdt på Finnskogen med et fint oppmøte, Morten Rønseth 
som arrangerte samlingen hadde booket Sissel Wolf Mølmen som foredragsholder. Det ble 
ellers arrangert Match Show, og helgen ga oss oppholdsvær og god stemning. 
Sesongen fra høst til jul bar preg av mye regn, men etter hvert kom kulden og etterlengtet 
snø. Det ble en bedre sesong enn året før og det ble kjørt opp fine hundeløyperløyper. 
Løpsmessig ble det en trist sesong med korona-avlyste løp. Men, kreative sjeler arrangerte 
treningsløp og digitale løp, det ga et oppløft i en ellers trist hverdag for mange av oss! 

Løpsresultater:  
Mush Synnfjell (2 januar 2021) 
200 km: 
- Marcus Langberg Smestad 7 Plass. 
- Rune Hesthammer 13 Plass. 
- Morten Rønseth 14 Plass 
- Katrine Søberg - 17 Plass 

Synnfjell rundt 50 km: 
- Trond Hansen 4 Plass. 
- Oda Ingstad 7 Plass. 
- Johanne Sundby 12 Plass. 
- Lene Halvorsen 19 Plass. 

Treningsløp Gåsbu (16 januar 2021) 
60 km: 
- Marcus Langberg Smestad 1 Plass. 
- Johanne Sundby 9 Plass. 

1. Elisabeth Edland
2. Claus Grennes
3. Hans Petter Haugen

1. Thorvild Dalen
2. Ragnhild Bidenkap Tofte
3. Kjell Bergom

2. Claus Grennes
3. Jan Erik Baarlie
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Digitalt Løp, Dyrefôr.no-Homerun Race (5 Februar 2021) 
100 Km: 
- Johanne Sundby 1 plass. 

Digitalt Løp, VOM-Homerun Race (19 Mars 2021) 
Sprint 10-12 Spann 20 km × 3: 
- Kristoffer Halvorsen 2 Plass. 
- Birgitte Ness 3 Plass. 

LD 150 km åpen klasse: 
- Siri Holmelid 13 Plass. 
- Halldor Eide 15 Plass. 
- Johanne Sundby 17 Plass 

Beretning Plass-sjef 
Årets høstdugnad ble avholdt 17. september 2020. Det ble et godt oppmøte.  Fokuset var å 
rydde i kjeller og kennelbygg, få på plass nye hundehus i hundegård, renhold av kafeteria 
m.m. Dugnaden resulterte i en full container, til dels fordi vi har hatt mus i kjelleren, som har 
forsynt seg grundig av oppbevart materiell. Vi satte opp en mengde feller, på hele bruket, og 
har ikke tatt noen i feller på en god stund nå i klubbhuset. Vi har kjøpt inn noe plastkasser til 
oppbevaring i kjeller. Etter dugnaden har fokuset ligget på vedlikehold.  Klubbhuset har 
behov for drenering, da det i regnfulle perioder står vann langt oppover veggen på 
hjørnet/baksiden av kafeteriaen. Det er rimelig å anta at lukten av fukt stammer fra dette. 
Røkterboligen bærer preg av svært dårlig vedlikehold på enkelte områder. Det er avdekket 
vesentlige mangler i grunnmur, hvor denne har rast ut, og er borte, samt råte i bærebjelker. 
Det er også oppdaget mugg på badet, og her ble tiltaket å bytte ut ventilerende vifte, samt 
at vindu skal vurderes skiftet. Bygget har behov for rask utbedring for å unngå ytterligere 
forringelse (røkterboligen og kafeteriaen/klubbhuset vil bli prioritert vedlikeholdt utover i 
2021).  Det har blitt foretatt befaring og prisoverslag for utbedring av entreprenør Ole Petter 
Bakkene. Det er søkt og bevilget midler fra Stiftelsen Sjustua til vedlikeholdsarbeid av 
bygninger. Når de store utbedringene er utført, vil vi igjen klare løpende vedlikehold på eget 
budsjett. Da det manglet ventilatorer både i kafeteriakjøkken, mannskapsbrakke og 
røkterbolig, har dette blitt montert. Dette er et ledd i planen om å forbedre renhold og 
hygiene. Vi har fått montert vaskemaskin i kjelleren, noe som forenkler renholdsarbeidet 
svært mye. I røkterboligen har forbrenningstoalett blitt montert.  Det har blitt innkjøpt tette 
overtrekkslaken til sengene på mannskapsbrakka.  Disse er ment å brukes under eget laken, 
av hygienehensyn. Mannskapsbrakka kan fremdeles brukes etter avtale. Grunnet pandemien 
er det nødvendig å ha oversikt over hvem som er der/har vært der, samt at renholdet og 
overflatedesinfisering er i orden etter bruk. Unntaket er kafeteriasesongen, hvor alle 
helgene tilhører de som jobber dugnad for klubben. Det er montert nye røykvarslere i 

1. Cathrin Sandnes

2. Claus Grennes
3. Trude Hohle

1. Sissel Wolf Mølmen
2. Ivar Sørlie
3. Niklas Rogne
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kafeteriaen, da disse manglet. Det sto også røykvarslere uten batterier i store deler av 
bygningsmassen. Klubben har gått til innkjøp av hjertestarter. Den er montert i kafeteriaen 
og merket på utsiden. Alle brannslukningsapparat er sjekket, og det er kjøpt inn nye 
branntepper. 

Beretning materialforvalter: 

Utstyrsliste 2020/2021: 

1 stk Stor slede (kokkesleden) 

3 stk Klubbsleder m/trekk 

1 juniorslede (treslede) 

14 stk Nomeseler 

4 stk Snøanker 

2 stk Firehjuls Dyckvogner 

2 stk Trehjuls Dyckvogn 

7 stk Kickbikes 

2 stk Kicksparker 

1 stk Konkurransepulk med drag 

2 stk Fjellpulker 118 med brems 

10 stk Snørestrikker med belter 

4 stk Redningsvester 

2 stk To-spannsdrag 

2 stk Et-spannsdrag 

2 stk Enstangslavvuer 

2 stk Lavvuovner 

2 stk Kanoer 

2 stk Kanotraller 

1 stk Videokanon 

1 stk Industristøvsuger 

1 stk Høytrykksspyler 

1 stk Gressklipper 
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1 stk Kantklipper 

1 stk Startur 

1 par Rulleski 

3 stk Komplett ambulanseslede en på Skjelbreia 

1 sett Jaktradioer 

1 stk Snøscooter Lynx 59 Yeti 600 med slede og sporslådd 

1 stk Trommel til snøscooter 

1 stk Vedkløyver 

1 stk Honda Snøfreser 

2 stk motorsag 

 

Økonomi (resultatregnskap med balanse) 2020  
Regnskap med revisjonsberetning legges frem på årsmøtet. For interesserte kan regnskapet 
sendes på e-post ved å kontakte leder på kasserer@omtk.no  

Sluttbemerkninger 

En stor takk fra styret til alle som har vært med å bidra med dugnadsarbeid på 
arrangementer, kafeteriadrift, vedlikehold og annet arbeid, for Oslomarka Trekkhundklubb! 
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Fanny Kristin Wedde – plassjef Oslomarka Trekkhundklubb         Sist oppdatert 15.05.21 

PLAN FOR 2021

Røkterbolig:

- grunnmur

- oppretting gulv i vindfang

- reparere skur i bakgård

- sette inn hundehus på inngjerdet område

Fôrkjøkken:

- rive og sette opp nytt tak over inngangsparti, bak (inkl. ny dør)

- bytte deler av veggpanel baksiden, samt ene garasjeveggen. Lekte ut og sette på

musesperre, da dette mangler pr.d.d.

- skrape maling på baksiden

- male baksiden + garasjevegg

- rengjøre og muggbehandle kjelleren

- tette hull i grunnmuren, montere ventil på fremsiden av muren

- montere flere varmekilder

- rette opp/forsterke gulv i bodrom i fôrkjøkken (fra undersiden, ifb med punktet over)

- sette inn ny vannpumpe

Vedskjul:

- lage dør

- rive palleskjulet

- flytte den mugne veden bak fôrkjøkkenet

Kennelbygg:

- fikse opp inngangspartier i hundebåsene (ute).

- rydde i gammelt utstyr

- rydde alle rom, planlegge videre bruk

Gårdsplass + uteområdet:

- støpes og settes opp festepunkter for spann (på gresset nedenfor gapahuk)

- gruse gårdsplass, trasè til kafeteria og bålplass (og garasje)

- støpe bålgrop

- male to benker

- kjøpe inn fem benker

Kafeteria:

- drenering

- male kjøkken

- lysbeise veggene i kafeteriaen (flyttes til 2022 om tiden ikke strekker til)

- lakke bordene hvite (flyttes til 2022 om tiden ikke strekker til)

- kjøpe inn/finne gratis kjøpmannsdisk etc, for oppbevaring av servise

- samle inn gamle trestoler i ulik utførelse, male disse i samme farge

Hundegårder:

- ruste opp med hundehus (4-4-2), bygges, males, skifte ut råtne paller

- lukes/ryddes

Kafeteriakjeller:

- utekran, slange opp til kennelbygg/hundegårder

- grunne og male toalettet

- sette inn reol/hylle til dopapir og andre sanitærartikler

FREMDRIFTSPLAN REPARASJONER/UTBEDRINGER SKJELBREIA
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Gapahuk: 

- beise 

- skifte takshingel pga lekkasje, samt noen råtne takbord 

- legge steinheller inni (har hentet gratis heller) 

- ny, større vedovn (donert av ikke-medlem) 

Mannskapsbrakka: 

- rundvask 

- kjøpe inn beskyttelseslaken 

Annet: 

- bytte batterier i røykvarslere (desember) 

- sjekke brannslokkere (desember) 

- bestille halm 

- jobbe videre med ny hjemmeside, om tiden strekker til mot slutten av året 

- generell opprydding inne og ute 

- rydde baksiden av fôrkjøkkenet og garasjen, rive vekk gress og mose (gruse?) 

- befaring av elektrisk anlegg på hele bruket 

- innkjøp av verneutstyr til motorsag 

- arrangere St.Hans-fest for dugnadsgjengen + andre som ønsker, om mulig ihht 

smittevernsregler.  

 

PLAN FOR 2022 

 

Røkterbolig: 

- musesperre og etterisolasjon 

 

Fôrkjøkken: 

- musesperre 

- bytte veggplank etter behov, male 

 

Garasje: 

- rette opp dør 

- bytte veggplank etter behov, male 

 

Luftegård: 

- bygge luftegård, eller sette opp byggjerder til formålet. Kan vurdere å bruke byggjerder til 

flyttbar luftegård, og sette opp fast gjerde på området bak røkterboligen. Hvis ikke gjort i 

2021. 

Kafeteria: 

- nye stoler (eventuelt også benker?) Hvis ikke gjort i 2021 

- bytte plank på trappa 

- kjøpe inn serveringsservise + bestikk + glass til selskaper/tilstelninger (Ikea) 

- velge ut gamle bilder til «mimrevegg» (like rammer!) 

- bestille lerret med bilder av nyere art (spørre Cilje om bilder fra løp etc? Bilder av 

klubbmedlemmer i nyere tid, bl.a. Sørlie, Haagensen, Westlie, Næss m.fl., samt bilder av kun 

hunder. Både polare og sprinthunder) 

- rundvask etter kafeteriadrift 
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- bestille temperatursensor til oppvaskmaskina (inkl service) 

- male dør og vinduskarmer utvendig 

Mannskapsbrakka: 

- nye madrasser til køyesenger (ta vare på de gamle, til bruk for flatseng) 

- 1 dyne og pute pr. sengeplass 

- sette inn rammemadrass på det største soverommet, ta ned plassbygde køyesenger der 

(dette innebærer at vi mister to sengeplasser, og ender på 12 sengeplasser) 

Kan gjerne finne brukt seng, og kjøpe ny overmadrass ev. 

- rundvask etter kafeteriadrift 

- male dør og vinduskarmer utvendig 

 

Kennelbygget: 

- sette opp system for verktøy og deler til slede og kickbikes/vogner 

 

Annet: 

- beise benker (de nye fra 2021) 

- bytte batterier i brannvarslere (desember) 

- sjekke brannslokkere (desember) 

- bestille halm 

- lage et dokument over historikk på bruket. Invitere oldermannsligaen og andre 

nøkkelpersoner for å få innblikk over hva som er gjort i årenes løp. 

 

PLAN FOR 2023 

 

Mannskapsbrakka: 

- ny komfyr (den fra kafeteria, og kjøpe ny til kafeteria?) 

- nytt kombiskap, ev. kjøleskap + liten fryser 

- rundvask etter kafeteriadrift 

- male rom etter behov  

Kjeller 

- sette opp/fikse vegg innerst i dusj 

- plombere noen dusjer, la 2 bli stående, male vegger (bygge skjermvegger og ståplatting, 

forheng) 

- ny, større fryseboks til kafeteriadrift  

Kennelbygg: 

- male vegger og gulv (inne) 

- male utvendig?  

- sette den lille fryseren fra kafeteriabygget opp i kennelbygget 

- sette kjøleskap fra mannskapsbrakke opp i kennelbygget 

- sette inn to store fôrtønner (til bruk ved for eksempel sommerkennel eller annen 

oppstalling) 

Åsen: 

- male/vedlikehold av hundehus, inkludert paller 

Røkterboligen: 

- bytte vindu på badet 
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Garasje:  

- bytte tak (både plank og shingel) 

Kafeteria: 

- rundvask etter kafeteriadrift 

Kafeteriabygg: 

- male utvendig? 

 

Annet: 

- sette opp skur med halvvegg bak garasje, til privat utstyr (oppbevaringsmulighet for 

medlemmer)? 

- bytte batterier i brannvarslere (desember) 

- sjekke brannslokkere (desember) 

- bestille halm 

 

 

 

 

 

 

 



Oslomarka Trekkhund klubb.
Kommentarer til årsregnskapet 2020. 

Årets regnskap viser egenkapital og gjeld med kr 1.596.922,77 mot kr 1.502.270,89 

ved periodens begynnelse. 

Totale inntekter har vært kr 547.192,69 mot i fjor kr 549,984,31 

Totale utgifter har vært kr 467.503,52 mot i fjor kr 505.820,77 

Dette gir et overskudd på kr 79.689,17 og med renteinntekter kr 14.962,71 et 

årsresultat på kr 94.651,88 

Resultatrapport. 

Driftsinntekter 

2020 skrev seg inn i historiebøkene som et meget spesielt år noe som vi også kan 

lese ut av resultatrapporten fra klubben. Spesielt ser vi dette på konto 3205 

Kiosksalg. Vi var optimistiske når det nye året startet, råvarer og kafeteriavakter var 

på plass. Så uteble snøen og det fantes ikke skiføre denne vinteren og med det ble 

gjestene også borte. Senere på vinteren slo pandemien til og vi ble tvunget til å 

stenge kiosken. 

Konto 3251 Fellesvaksinering er ny av året.  På grunn av pandemien ville vi unngå 

pengehåndtering og nærkontakt på Bysetermåsan og alle innbetalte med Vipps til 

klubben på forhånd.  Denne summen ble så videre betalt til veterinær. 

Konto 3601 og 3901. Når det gjelder utleie av røkterbolig og strøm refunderte vi noe 

av innbetalt til strøm på grunn av de lave strømprisene dette året. 

På slutten av året skiller vi ikke mellom strøm og leie og røkter innbetaler kr 4000 til 

konto 3601 Utleie Fasiliteter Skjelbreia 

Konto 3920 Medlemskontingenter kr 64.150 er helt fantastisk.  Det er rekord mens 

jeg har vært kasserer.  Det forteller oss at det er et generasjonsskifte på Skjelbreia.  

Mange medlemmer har blitt borte, men det har kommet mange nye og entusiastiske 

medlemmer til klubben.  Det har blitt færre hunder på hvert medlem, men det er 

medlemmene som bidrar til å holde Skjelbreia intakt.  Dette er vel noe av det mest 

positive på inntektssiden. 

Konto 3940 Egenandeler. Dette er egenandeler i forbindelse med barmarkstur til 

Sjodalen.  Det var et fellesarrangement hvor klubben sponset noe og medlemmene 

betale en egenandel.  Dette er en type aktivitet jeg håper å få se mere av. 

Lotteri og bingo inntektene sviktet ikke i år heller og inntekt grasrotandel er stigene. 

Meget bra! 

Når det gjelder støtte fra Idrettskrets og NIF er disse postene å anse som normale, 

og spesielt gledelig er det å se støtten fra Stiftelsen Sportshytta Sjustuen som 

kommer godt med i driften. 

Driftskostnader 

Konto 4300 Innkjøp varer for videresalg i kafeteriaen bekrefter jo manglende besøk 

der. 

Innkjøp Klubbartikler er stort sett profilerings artikler som blir brukt bl.a til premier ved 

barmarks løp. 

Så er det bare å lese videre nedover resultatrapporten. Mye her er obligatoriske 
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poster for å drifte klubben og plassen. 

Konto 6300 Leie lokaler er årsleien av Skjelbreia og Skolla noen måneder på 

senhøsten.  

Konto 6580 Idrettsutstyr er blant annet innkjøp av 3 stk. kickbike og noe 

hundegårselemter og gjerder ved røkterboligen. 

Konto 6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger er stort sett helt nødvendig 

vedlikehold. Det ble kjøpt inn brukt Elektrisk brenne-toalett til røkterboligen, dette er 

vel ikke det beste kjøpet vi har gjort.  Generelt sett når det gjelder reparasjoner og 

vedlikehold var det ikke mye som ble utført dette året. Noe skytes endringer i 

styresammensetning og mye skyltes pandemien som satte begrensninger. 

6730 Idrettsfaglig bistand forteller mye om den nye generasjonen og aktivitetene på 

Skjelbreia. GPS kurs, hundens språk og førstehjelp på hunder var nyttig lærdom. 

Så er det aktivitetene. 

Fellesaktiviteter er høstsamlingen på Svullrya og tur til Sjodalen.  Ser vi på konto 

7701 kr 66.210,02 må vi ikke glemme beløpet som er innbetalt i egenandeler.  Det er 

noe vi må huske på når vi setter opp nye budsjetter. 

Ellers har aktivitetsnivået vært labert. Når det gjelder aktiviteter slede utbetalte vi 

løpsmoderasjon som vi pleier.  Aktiviteter løypegruppen kr 10.000 er et bidrag til 

løypenettet i Hakadal i år som i fjor. Ellers brukte vi ikke ei krone til egne løyper. 

 

Eiendeler 

Her er større investeringen klubben foretar.  Enkelt beløp over kr 15.000 føres ikke 

som en utgift, men som en investering. 

Nytt av året er Hundegårder 24.08.2020, kr 60.750,00 

Det er laget nye gjerdet på de 3 store fine hundegårdene.  Dette ble bra og vi vil få 

mye glede at dette i årene fremover. 

Avskriving i perioden var kr 48.735,00 og bokført verdi kr 609.819,50 

 

Gjeld 

Rentefritt og avdragsfritt pantelån til Oslo Kommune kr 400.000,00 

 

Veien videre: 

Heldig vis hadde et vi et stort overskudd i 2020, også et betydelig overskudd i 2019. 

Skjelbreia er mer benyttet om dagen enn på lenge, mange flinke medlemmer legger 

ned timevis med dugnadsinnsats på plassen og for klubben. 

Det har blitt avduket mange feil og mangler som skyldes dårlig vedlikehold de siste 

årene.  Vi må bruke en del midler nå til å få opprustet så det ikke forfaller mer enn det 

har gjort.  I løpet av 2021 ser jeg for meg store budsjettsprekker når det gjelder 

vedlikehold.  Av enkelt gjenstander som er i ferd med å takke for seg er det 

vannpumpa. 

Vi har god økonomi og jeg mener det er riktig å bruke dette nå for å stagnere forfallet, 

og oppretthold Skjelbreia som den perlen det har vært og skal være for fremtidige 

genrasjoner. 

 

Gunnar Solberg 



3205 Kiosksalg etc
3211 Andre interne salg
3250 Inntekter fra egne arrangementer
3251 Innbetaling Fellesvaksinering
3402 Støtte Oslo Idrettskrets
3403 Momskompensasjon Norges Idrettsforbund
3440 Støtte Norges Idrettsforbund og Olymp. (LAM)
3442 Støtte Stiftelsen Sportshytta Sjustuen
3601 Utleie Fasiliteter Skjelbreia
3602 Utleie Kafeteria / Mannskapsbrakke
3901 Strøm røkterboligen
3920 Medlemskontingenter
3940 Egenandeler
3948 Lotterier, bingo etc
3949 Inntekt Grasrotandel

4300 Innkjøp varer for videresalg, Kafeteria
4301 Innkjøp Klubbartikler
6000 Avskrivninger bygninger og annen fast eiendom
6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar
6030 Avskrivninger Idrettsutstyr
6300 Leie lokaler
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.
6340 Lys, varme
6540 Inventar
6560 Rekvisita
6580 Idrettsutstyr
6590 Annet driftsmateriel
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr
6690 Reparasjon og vedlikehold annet
6730 Idrettsfaglig bistand
6800 Kontorrekvisita (Res)
6810 Datakostnad
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker etc
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.
6890 Annen kontorkostnad
6900 Telefon
6940 Porto
7162 Bevertning
7400 Kontingenter
7420 Gaver
7500 Forsikringspremier
7701 Fellesaktiviteter / samlinger
7703 Aktiviteter juniorgruppen
7704 Aktiviteter nordisk
7705 Aktiviteter slede
7706 Aktiviteter løypegruppa
7708 Aktiviteter barmark
7709 Felles Vaksinering
7770 Bank og kortgebyrer
7771 Gebyr til Buypass Payment AS/NIF
7798 Annen kostnad

Regnskapsår: 01.01.2020 - 31.12.2020 
 
Gjelder periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 
 

Periode Akkumulert
 
Driftsinntekter

11 252,00 11 252,00
100,00 100,00

1 550,00 1 550,00
33 650,00 33 650,00
20 000,00 20 000,00
32 555,00 32 555,00
28 976,00 28 976,00

110 000,00 110 000,00
35 000,00 35 000,00
1 000,00 1 000,00
7 500,00 7 500,00

64 150,00 64 150,00
23 050,00 23 050,00

146 241,29 146 241,29
32 168,40 32 168,40

547 192,69 547 192,69

Driftskostnader
-4 536,03 -4 536,03

-20 280,00 -20 280,00
-32 584,00 -32 584,00
-6 291,00 -6 291,00
-9 860,00 -9 860,00

-13 756,83 -13 756,83
-4 296,00 -4 296,00

-33 224,08 -33 224,08
-9 237,20 -9 237,20

-63,85 -63,85
-41 992,60 -41 992,60
-1 682,60 -1 682,60

-41 733,10 -41 733,10
-4 727,50 -4 727,50
-6 873,85 -6 873,85

-24 654,25 -24 654,25
-1 416,50 -1 416,50
-3 111,42 -3 111,42

-600,00 -600,00
-338,77 -338,77

-1 310,00 -1 310,00
-4 785,00 -4 785,00

-74,90 -74,90
-9 106,09 -9 106,09
-6 940,00 -6 940,00
-2 434,90 -2 434,90

-24 936,00 -24 936,00
-66 210,02 -66 210,02
-3 078,08 -3 078,08
-8 358,79 -8 358,79

-26 880,00 -26 880,00
-10 000,00 -10 000,00
-1 148,70 -1 148,70

-33 510,00 -33 510,00
-1 953,60 -1 953,60
-2 307,26 -2 307,26
-3 210,60 -3 210,60

-467 503,52 -467 503,52

Resultatrapport
Oslomarka Trekkhundklubb 
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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

Bygg og anlegg mv. 
(h)
Bygninger 01.01.2017 500 000,00 59 976,00 440 024,00 19 992,00 420 032,00
Garderobe og skillevegg 
i kjeller 

26.09.2018 33 000,00 6 600,00 26 400,00 3 300,00 23 100,00

Fast teknisk installasj
on (j)
Varmepumper 31.12.2017 60 926,00 18 252,00 42 674,00 6 096,00 36 578,00
Kjøkkeninnredning Røkt
erboligen

04.09.2018 32 010,00 6 384,00 25 626,00 3 196,00 22 430,00

Inventar, verktøy, sn
øfreser o.l
Snøfreser 14.11.2019 24 900,00 830,00 24 070,00 4 980,00 19 090,00
Hjertestarter 30.10.2020 15 762,50 0,00 15 762,50 1 311,00 14 451,50

Idrettsutstyr
Kompaktor 120 14.11.2019 24 048,00 800,00 23 248,00 4 800,00 18 448,00
Hundegårder 24.08.2020 60 750,00 0,00 60 750,00 5 060,00 55 690,00

751 396,50 92 842,00 658 554,50 48 735,00 609 819,50

Eiendeler
Oslomarka Trekkhundklubb 
984648146
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Revisjonsrapport for regnskapsåret 2020 for Oslomarka Trekkhundklubb 

 

Jeg godkjenner regnskapet for 2020 som oversiktlig og ryddig. Regnskapet er gjennomgått for å 

avdekke om det er ført etter god regnskapsskikk, og om det har vært tilfredsstillende økonomisk 

styring gjennom året. 

Regnskapet for 2020 viser overskudd på kr. 94 652,- til tross for et år med korona og dårlig vinter. 

Likviditeten i OMTK er god og klubben har god kontroll på utgiftene. Oppfølging av medlemmer som 

ikke betaler medlemskontigenten er bra og det er god oversikt over kafeteriasalget. 

Jeg har følgende bemerkninger til regnskapet: 

- Kasserer godkjenner, betaler og fører regnskapet. Fakturaer over en viss størrelse bør 

godkjennes av en annen person i klubben. 

- Det mangler dokumentasjon til to bilag. Gjelder bilag 98 og 106. I disse tilfellene er det kun 

lagt ved en epost med anmodning om å overføre til å dekke et utlegg. Vurderes ok siden det 

kun er snakk om mindre beløp, men dette burde vært dokumentert bedre. 

 

 

 

 

 

Sarpsborg, 04.03.2021                          Helene Skeie 





BUDSJETT FOR 2021, vedtatt på OMTKs halvårsmøte oktober 2020







Sak 5, medlemskontingent 2022 

 

 

Styret foreslår å opprettholde medlemskontingenten etter følgende satser: 

 

Familiemedlemskap 500,- 

Enkeltmedlemskap 400,- 

Juniormedlemskap 200,- 

Støttemedlemskap 200,- 

Honnørkontingent 200,- 

 

 

 

 

Styret, OMTK 



Valgkomiteens innstilling til styre for perioden 2021/22 

Velges separat 

Styreleder: Linn Solli (nyvalg) 

Velges separat 

Nestleder: Knut Helge Reiersgård (nyvalg) 

Velges samlet 

Sekretær: Thoralf Bergersen (nyvalg) 

Kasserer: Gunnar Solberg (gjenvalg) 

Juniorleder (styremedlem): Fredrik Fjærvoll Olsen (gjenvalg) 
- Styret ber årsmøtet om fullmakt til å konstituere ny oppmann junior ila kommende periode, 

Fredrik skal i forvaret ila inneværende år.  

Oppmann slede (styremedlem): Tonje Aurstad (gjenvalg) 

Oppmann nordisk (styremedlem): Siw Fjeld Ramsdal (gjenvalg) 

Materialforvalter (1. varamedlem): Julius Hall Torgersen (gjenvalg) 

Plassjef/tekn. ansvarlig (2. varamedlem): Fanny Kristin Wedde (nyvalg) 

Redaktør – ubesatt. 

Revisor 
Helene Skeie (gjenvalg) 

Representanter til Stiftelsen Sjustua 

Leder: Frode Galaaen  
Medlem: Johanne Sundby  
Medlem: Per Aksel Nilson 

Representanter til kontrollkomiteen 
Leder: Per Aaseby 
Medlem: Steinar Ellefsen 
Medlem: Helge Heldre 

Representanter til hundekjørertinget 
Linn Solli, Siw Fjeld Ramsdal, Tonje Aurstad Jar. 
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