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1.3.96 - 12.2.97

l. Styret i perioden:

Leder: Bjom Schulstock
Nestleder: Morten Stabell l{ansen
Sekreter: Ellen Ianke
Kasserer: Tom Edvardsen
St ' .  remedlemmer Vidar Boe

Helge Frivold
Oyvind Roen
Sauveur Circhirillo

Revisorer: Helge Frivold og Fredrik Galtung.

2. Motevirksomhet

Dct har vrert avholdt 3 styremoter i perioden. I titlegg til dette har det vert holdtjevnlig
kontakt av uformell art mellom styremotene.

3. Representasjon

B I R KEBEINERRITTET '96
Vi ble representert ved Vidar Bse, Jan Amt Skjolde, Kjersti Boe og Jan Sjolshagen. Det ble

ingen klasseseire i ir. men de gjorde alle 4 en hederlig innsats.

VIDDATRAKKTT
Vidar Boe representefie klubben. Han har itillegg representert klubben ved div. arrangement.

KLUBBMESTERSKAP
' Det ble gjennomfort et klubbmesterskap i offroad i Ostmarka hosten 1996. Lcngdc ca. 10 km.

9 deltakere stilte til start. Bra. Positivt tiltak som mA gjentas.



4. Arrangement

Vi gjennomforte ingen sykkelarrangement i er. Dette skyltltes bl.a. at en del styremedlemmer
var opptatt med andre gjoremil, som ble prioritert foran Vasshjulet.

NAr det gjelder Vasshjulet '97. sA er brosjyren produsert og sendt ut med Birkebeinerbladet.
Distribusjon i ca. 8.500 eks.

5. Okonomi

Det har vert vanskelig 6 fa oversikt over lagets skonomi.
Av den grunn blir ikke regnskapet lagt frem for arsmotet.

Kassereren anmodes om a sende ut regnskapet til styret innen 1. mars 1997.

Likviditetsrapport:

InnestAcnde:
6049.05.27047: kr.  59.068,-
6049 .05 .27 53 5 : kr . 27 .299 ,-
0826.08.27937: kr. 1.8t7.46.-
Sum innestiende: kr. 88.254.46

Av dette er kr.80.000,- bevilget av Oslo kommune til en leir i regi av OIL vNidar Boe. Dette
belopet mA sperres, og kan ikke medregnes som OIL's likvide midler.

Utestiende:
Trykking av brosjyre: k. 18.819.-
Disketter med loeoer: kr. I .476.-
Sum utestiende: k. 20.365.-

Dette er den faktiske situasjon p.t. Av sponsormidler som vi kan utfakturere er kr. 6.000,-
klare fra Triaden senter. Distribusjonskostnader for brosjyren er dekket av postbanken.

6. Planer for 1997:

Arrangere Vasshjulet, bamelop og trimlop. I tillegg arbeides det med muligheten for a fi
arrangert et antivoldsseminar for ungdomsskoleklassetrinnet i Lorenskog kommune.

Styret



0stmarka Idrettslag
v/Vidar Bse
Bjorndalsveien 39
1476 RASTA

ARSBERXTNING - SPORT.

Vire rnedlemmer har glimret med sitt fravar denne sesongen.

Dette har vi g6tt glipp av:
Spenningen, knivingen og nappetaket som ligger i konkuransetilbudet kjenner vi alle til. Vi liker det.
Rivaliseringen og fighten oss i mellom og kampen mann mot mann. Kapplopet mot de andre, og den gode
fslelsen av a mestre styrkeprovene oppnir du sjelden eller aldri pi andre arenaer.
Idrettens tumleplass gir albuerom, og tenk en dusj og en benk i garderoben som gir deg tid nir du er helt
utslitt, ja nesten segneferdig. Tankene som folger oss underveis som: "Jeg kan ikke fordra flere bakker.
Jeg er gien, og det er siste gangjeg setter rumpa pi setet. Det glor vondt overalt. Det verker i ryggen og
pusten svir. Aldri mer''. Hvor lenge varer de?
Ner toyet er av og klarne er pi, og stole bein og stive muskler beveger seg mot bilen er alt glemt. En ny
tankerekke oppst6r. Til neste ir skaljeg sli de andre. Jeg skal forbedre tiden min med minst "10 min".
Vi kjenner oss igjen. Dette kan vi ikke si nei til.
Ambisjonene er forskjellig. Det er ikke de jeg snakker om. Karierejaget. Ikke det heller. Men milet om
i gjennomfore og viljen til i fullfsre mi vi ikke gi glipp av. Og ikke i forglemme. Det sosiale motet og
opplevelsen og erfaringen utvikler virt tankeliv og vesen.
Og kanskje det aller viktigste. Fsr vi fester foten til pedalen. For vi stiger ut av bilen og kjenner smerter i
en uboyelig skrott. Vi aner lukl av gammel sagmugg. Det gode humor dreier sakte i retning av
prestasjonsangst og konkurransenerver. Unnskl'ldninger stiller seg iko og dekker en smule nervositet.
Den er i ferd med 6 ta knekken pi den siste motivasjon. VEDDEMALET. Alt var jo si lett for en time
siden, og noen mil tidligere pi morgenkvisten. Drsmmen om i vinne over bestekameraten.

Beklageligvis sviktet vi ogsi Vasshjulet. Dette mi bli utfordringene for 1997.


