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l.

Styret i perioden:
Leder:
Nestleder:
Sekreter:
Kasserer:

Bjom Schulstock
Morten Stabell l{ansen
Ellen Ianke
Tom Edvardsen

S t ' . r em ed l e mme r

V i d a r Bo e

HelgeFrivold
Oyvind Roen
SauveurCirchirillo
Revisorer:HelgeFrivold og Fredrik Galtung.
2.

Motevirksomhet
Dct har vrert avholdt 3 styremoteri perioden. I titlegg til dettehar det vert holdtjevnlig
kontakt av uformell art mellom styremotene.

3.

Representasjon
B I R KEBEINERRITTET '96
Vi ble representertved Vidar Bse, Jan Amt Skjolde, Kjersti Boe og Jan Sjolshagen.Det ble
ingen klasseseire
i ir. men de gjordealle 4 en hederliginnsats.
VIDDATRAKKTT
Vidar Boe representefieklubben. Han har itillegg representertklubben ved div. arrangement.

'

KLUBBMESTERSKAP
i offroadi Ostmarkahosten1996.Lcngdcca. 10 km.
Det ble gjennomfortet klubbmesterskap
9 deltakerestilte til start. Bra. Positivt tiltak som mA gjentas.

4.

Arrangement
Vi gjennomforteingen sykkelarrangementi er. Dette skyltltesbl.a. at en del styremedlemmer
var opptatt med andregjoremil, som ble prioritert foran Vasshjulet.
NAr det gjelderVasshjulet'97. sAer brosjyrenprodusertog sendtut med Birkebeinerbladet.
Distribusjoni ca. 8.500eks.

5.

Okonomi
Det har vert vanskelig 6 fa oversikt over lagetsskonomi.
Av den grunn blir ikke regnskapetlagt frem for arsmotet.
Kassereren
anmodesom a sendeut regnskapettil styretinnen 1. mars 1997.
Likviditetsrapport:
InnestAcnde:
6049.05.27047:
6049.05.27535 :
0826.08.27937:
Sum innestiende:

kr. 59.068,kr . 27.299,kr. 1.8t7.46.kr. 88.254.46

Av detteer kr.80.000,-bevilgetav Oslo kommunetil en leir i regi av OIL vNidar Boe. Dette
belopetmA sperres,og kan ikke medregnessom OIL's likvide midler.
Utestiende:
Trykking av brosjyre: k. 18.819.Diskettermed loeoer: kr. I .476.Sum utestiende:
k. 20.365.Dette er den faktiske situasjonp.t. Av sponsormidlersom vi kan utfakturere er kr. 6.000,klare fra Triaden senter.Distribusjonskostnaderfor brosjyrener dekket av postbanken.
6.

Planer for 1997:
Arrangere Vasshjulet,bamelop og trimlop. I tillegg arbeidesdet med muligheten for a fi
arrangertet antivoldsseminar for ungdomsskoleklassetrinnet
i Lorenskog kommune.

Styret

0stmarka Idrettslag
v/Vidar Bse
Bjorndalsveien
39
1476RASTA

ARSBERXTNING - SPORT.
Vire rnedlemmer
harglimretmedsitt fravar dennesesongen.
Dette harvi g6tt glipp av:
knivingenog nappetaket
Spenningen,
somliggeri konkuransetilbudet
kjennervi alletil. Vi liker det.
Rivaliseringen
og fightenossi mellomog kampenmannmot mann.Kapplopetmot de andre,og dengode
fslelsenav a mestrestyrkeprovene
oppnir du sjeldenelleraldri pi andrearenaer.
Idrettenstumleplass
gir albuerom,og tenken dusjog enbenki garderoben
somgir degtid nir du er helt
utslitt,ja nestensegneferdig.Tankenesomfolgerossunderveissom: "Jegkan ikke fordraflerebakker.
Jeger gien, og det er sistegangjegsetterrumpapi setet.Det glor vondtoveralt. Det verkeri ryggenog
pustensvir. Aldri mer''. Hvor lengevarerde?
Ner toyet er av og klarne er pi, og stolebeinog stivemusklerbevegersegmot bilener alt glemt. En ny
tankerekkeoppst6r.Til nesteir skaljegsli de andre.Jegskalforbedretidenmin medminst "10 min".
Vi kjennerossigjen. Dettekanvi ikke si neitil.
Ambisjonene
er forskjellig.Det er ikke dejeg snakkerom. Karierejaget.Ikke det heller. Men milet om
gjennomfore
i
og viljentil i fullfsremi vi ikke gi glipp av. Og ikke i forglemme.Det sosialemotetog
opplevelsen
og erfaringen
utviklervirt tankelivog vesen.
Og kanskjedet allerviktigste.Fsr vi festerfotentil pedalen.For vi stigerut av bilenog kjennersmerteri
enuboyeligskrott. Vi anerlukl av gammelsagmugg.Det godehumordreiersaktei retningav
prestasjonsangst
og konkurransenerver.
Unnskl'ldninger
stillersegiko og dekkeren smulenervositet.
Den er i ferd med6 ta knekkenpi densistemotivasjon.VEDDEMALET. Alt varjo si lett for entime
siden,og noenmil tidligerepi morgenkvisten.
Drsmmenom i vinneoverbestekameraten.
Beklageligvissviktetvi ogsi Vasshjulet.Dettemi bli utfordringene
for 1997.

