
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018 I ROMERIKE RUNNERS TEAM 

 

TID: 5. FEBRUAR 2018 KL. 20.00.   

STED: KANTINA I SKEDSMOHALLEN 

 

SAKSLISTE: 

1. Åpning 

2. Godkjenning av innkalling/saksliste 

3. Valg av ordstyrer, referent og 2 til å skrive under protokollen 

4. Behandle klubbens årsberetning 

5. Behandle klubbens regnskap / budsjett 

6. Fastsette neste års medlemskontingent 

7. Behandle innkomne saker 

8. Valg 

 



ÅRSBERETNING 2017 
Til årsmøtet 5. februar 2018 

 

Styret har i perioden bestått av: 

Anne-Brit Strandset – leder 

Sigmund Jensen – nestleder 

Trygve Haug – kasserer 

Frøydis Hallstensen Øyen – sekretær 

Per Johan Dulsrud – styremedlem 

Erik Hernes – styremedlem.  

 

Valgkomiteen har bestått av: 

Pål Tore Berg, Einar Karlsen og Gerda Grøndahl. 

 

Klubbkveldkomitéen har bestått av: 

Trude Kattem, Bjarne Døhlen, Elin Skøyen, Bjørg Guri Kildahl og Gerda Grøndahl.  

 

Årsfestkomitéen har bestått av: 

Steinar Stålesen, Kjell Martinsen. Mari-Anne Egge Ranheim, Linda Hanssen og Sigmund 

Jensen – konsulent. 

 

Revisorer: 

Linda Hanssen og Vidar Sørum.  

 

Styremøter: 

Det har vært avholdt 6 styremøter (2017: 13.2., 28.3., 30.5., 23.8., 10.10., 2018: 24.1.). 

 

Saker som styret har jobbet med siste året: 

 Fjellhamar-stafetten 

 Holmenkollstafetten 

 Sosialt etter Sentrumsløpet og Oslo Maraton 

 Klubbkvelder med foredragsholdere og klubbsaker 

 Oppmerksomhet til jubilanter, 22 stykker 

 Arrangert to vinterkaruselløp og to sommerkaruselløp 

 Oppdatert hjemmesiden til klubben 

 Vervekampanje av nye medlemmer. Trykket opp visittkort, plakater og satt inn i 

Romerikesblads aktivitetsplan 

 Lørdagsjoggen. Startet opp i mai. Lengre turer på varierende underlag. Det har vært 

vellykket og mellom 6 og 12 stykker har deltatt 

 Pizzakveld for styret og komité medlemmer ca. 20 oppmøtte 

 Fornyet avtale med Foss sport, vi får prosentvis utbytte av det medlemmene handler 

for, og kan ta ut varer til premier 

 Avtale med Vollaklinikken om reduserte priser for medlemmene 

 Avtale med Trimtex om treningstøy i våre farger 

 Jobbet med å få til flere gruppetrenere og «assistent»trenere 

 

Klubbkvelder og årsfest: 

Det har i perioden har det blitt arrangert 6 klubbkvelder samt årsfest 

 6. februar årsmøte 

 6. april – klubbkveld med Vollaklinikken om skader og skadeforebygging, 

presentasjon av nytt klubbtøy, og klubbsaker.  

 12. juni – Natursti og grillkveld på hytta til Anne Håkensen, ca. 30 deltagere. 



 24. august - Grilling og klubbstafett ved Oksefjellet, 4 lag deltok. Få deltagere. 

 25. september – klubbkvelden med foredrag av Kay Stenshjemmet, godt oppmøte. 

 21. oktober - årsfest på Heimen i Rælingen, 32 deltagere. Få deltagere. 

 7. desember - Nissefest med grøt, sang og mange fine premier, godt oppmøte. 

 

Felles turer og løp: 

 24. – 26. mars - ski-weekend på Hornsjø. 21 deltagere. 

 20. april – Fjellhamar-stafetten, Menn veteran 2. plass/2 og kvinner senior 5. plass/5. 

 13. mai – Holmenkollstafetten, ett lag deltok, 886. plass av 1506 lag. Tid: 1.21,25. 

 2. - 4. juni – Fjellmaraton, avlyst pga. for få deltagere 

 25. juni - sykkeltur i Nordmarka, 9 deltagere 

 8. oktober - Eremitageløbet, København, 3 deltagere 

 29.oktober – Tur til Ljubljana; 10 km, halv og helmaraton. 22 deltagere 

 

Medlemmer: 

Antall medlemmer pr. 01.01.18 er 140 derav 17 husstandsmedlemmer og 18 medlemmer over 

75 år.  

 

Treningskvelder: 

Treningsiveren har vist seg å være noe sesongavhengig, med synkende oppmøte på vinteren. 

Likevel ruller og går treningskveldene så å si alle mandager og torsdager året rundt. Det er 4 

treningsgrupper, som noen ganger slår seg sammen, eller deler seg ytterligere ved behov.  

 

Runner’n: 

Redaktør: Erik Hernes  

Redaksjonskomiteen: Mari-Anne E. Ranheim, Frøydis H. Øyen og Per Johan Dulsrud.   

Runner`n har kommet ut 4 ganger i året. Lederen og redaktøren og aktivitetsplan er fast 

innslag. Ellers bidrar redaksjonen og medlemmene med stoff av ymse slag.  

 

Takk: 

Stor takk til alle i arrangementskomitéene og gruppetrenere! Og en stor takk til alle som stiller 

som løypevakter, er med å merker, rydder og er ivrige vaffelstekere og selgere under 

karuselløp vi arrangerer! Stor takk til alle som arrangerer turer, bidrar til Runner,n, verver 

medlemmer og gjør andre ting for klubben! Mange Runnere setter farge på løpskarusellene, 

ulike løp, og noen gjør seg også bemerket i toppen av resultatlistene. Men viktigst av alt, mye 

trenings- og løpeglede!  

 

 

Lillestrøm 24.1.2018 

Styret i Romerike Runners Team 

 

Anne-Brit Strandset Sigmund Jensen 

Leder Nestleder 

 

Trygve Haug Frøydis Hallstensen Øyen 

Kasserer Sekretær 

 

Per Johan Dulsrud Erik Hernes 

Styremedlem Styremedlem 
 



 

 
 
  



 

 
  



 

 
 


