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Årsberetning menn senior Landevei 2019 

Seniorgruppa har i sesongen 2018 bestått av: 

Ryttere: 
Odin Eikeland, Ole Jakob Haugen, Sindre Haugsvær, Torbjørn Hejman, Jonas 
Hjorth, Kristian Klevgård, Aasmund Lindtveit, Thomas Nilsberg, Jonas Orset, 
Thomas Rem, Joachim Strindin, Jørgen Sunde, Mathias Sundquist, Marius Wold, 
Magnus Frydenlund  

Støtteapparat: 
Oppmann: Bjørn Holter har hatt ansvar for gruppas økonomi samt påmeldinger. 
Service: Pål Fredriksen har gjort en kjempejobb med å kjøre service samt å 
organiser støtteapparat i alle større ritt – både innenlands og utenlands. 
I tillegg har slekt og venner som vanlig gjort en stor innsats i langesoner og som 
mekanikere i bil. 

Trenere: 
Vi har i sesongen ikke hatt egen trener. De som har hatt behov har tilknyttet seg 
egne trenere. 

Treningssamlinger: 
Det ble ikke organisert treningssamlinger i klubbens regi, men flere ryttere har på 
eget initiativ reist sydover, bl.a. til Grand Canaria og Mallorca. 

Fellestreninger: 
Der har i sesongen ikke vært organiserte fellestreninger. Dette viser seg vanskelig da 
et var for stor forskjell i ambisjonsnivå og disponibel tid til trening. 
Treningene ble i stedet organisert på gruppens facebook-side. 

Aktivitetsnivået har gjennomgående vært høyt i sesongen. 
Totalt har vi hatt deltakere i over 30 ritt på landeveien i inn og utland med til sammen 
rundt over  
240 starter. I tillegg har vi deltatt både i nordisk mesterskap bane samt NC og NM i 
syklekross. 
Flere benytte også våren til å kjøre ritt i Belgia. 



Flere nye ryttere kom inn i klubben i løpet av året. 
Kristian Klevgård kom fra Lillehammer, mens Magnus Frydenlund gikk fra turritt til 
aktiv satsing i løpet av sesongen. 

Tour de Maroc: 
Sesongen startet med deltakelse i «Tour du Maroc». 
Dette er et 10 etappers ritt gjennom store deler av Marokko. 
I år stilte Hero eget lag. 
Utførlig og vanvittig bra rapport fra alle etapper ligger her: 

https://www.facebook.com/TdMHero/?__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARBJA_UitDQxWuqjyO9h1O-2UmMrWBC3L5bZsKOSao4TTgUUSbzWvjLFryaGSmKVL
xHLUxWgVKOKZQzy

NC 1 Skogn 28 april: 
Her deltok 9 Hero-rytter. Best plassert ble Thomas som ble nr. 24, Mathias nr. 26 og 
Kristian som ble nr. 37 - alle 24 sekunder bak vinner. 
Løypa var relativt flat, og store deler av feltet kom samlet til mål. 
På rankingrittet dagen før fikk Joachim en 5. plass mens Jonas Hjort ble nr. 6. 

GP Himmerland Rundt / Rent Liv Skiveløpet UCI 
Dette er to UCI kategoriserte ritt i Danmark der Hero har stilt lag i de siste årene. 
Dette er populære ritt som samler de beste rytterne fra Danmark, Sverige og Norge.  
Også i år stilte Hero med et 6 manns lag bestående av Joachim, Marius, Kristian, 
Mathias, Jørgen og Ole Jakob. 
Best plassert i GP Himmerland rundt ble Joachim, som ble nr. 32 foran Marius som 
ble nr.74 
Best plassert i Rent Liv Skiveløpet ble Marius, som ble nr. 27 foran Ole Jakob som 
ble nr. 59. 

Sundvollen GP – UCI 
Hero stilte med 6 mann. 
Sterk kjøring av Joacim som lå i tetgruppe inntil utstyret røk. 
Mathias Sundquist ble beste Hero-rytter, men ble tatt ut før de avsluttende 
stigningene til Krokkleiva. 

https://www.facebook.com/TdMHero/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBJA_UitDQxWuqjyO9h1O-2UmMrWBC3L5bZsKOSao4TTgUUSbzWvjLFryaGSmKVLxHLUxWgVKOKZQzy
https://www.facebook.com/TdMHero/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBJA_UitDQxWuqjyO9h1O-2UmMrWBC3L5bZsKOSao4TTgUUSbzWvjLFryaGSmKVLxHLUxWgVKOKZQzy
https://www.facebook.com/TdMHero/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBJA_UitDQxWuqjyO9h1O-2UmMrWBC3L5bZsKOSao4TTgUUSbzWvjLFryaGSmKVLxHLUxWgVKOKZQzy


Ringerike GP – UCI.   
Hero stilte med 6 mann. 
Joacim kjørte sterkt gjennom hele dagen. Han lå lenge i brudd sammen med sterke 
kontinentalryttere, og de ble først hentet inn på siste runde i Hønefoss. Han ble til 
slutt nr. 11. 
Flott organisert støtteapparat ved Pål som kjørte service med Tomek som mekaniker 
og rikelig med frivillige til langing. 
Kult med Hero-bilen i en lengre periode rett bak teten. 
Også Sindre, Jonas Orset og Ole Jakob hang lenge med. 
Beste innsats på lang tid for Hero i UCI sammenheng. 

Gauldal 3 dagers 
5 Hero-ryttere deltok og de satte virkelig sitt preg på rittene. 
Mathias vant det første rittet der Jonas Orset ble nr. 8 og Ole Jakob ble nr. 16 
Kristian vant ritt 2. Her ble Mathias nr. 9 
Mathias ble nr. 6 i det siste rittet, som var en tempo-etappe. 
Sammenlagt ble Mathias nr. 3 

NC – 2 Gyldne Gutuer  
Rittet kalles ofte Norges svar på Strade Bianci, og har mange lange og krevende 
gruspartier. 
Her stilte 9 ryttere til start. 
Bestemann ble Marius Wold med en flott 15. plass – kun 26 sekunder bak vinner. 
Mathias kom omtrent samtidig til mål og ble nr. 23. 
På temporittet dagen før ble Joachim nr. 14 og Jonas Hjorth nr. 17 

NM U23 
NM U23 ble dessverre avbrutt av sikkerhetsmessige årsaker, og vil ble etter hvert 
arrangert i Fredrikstad i august. Her ble Marius nr. 7. 

NM Gateritt 
I gaterittet startet 5 ryttere. Marius ble nr. 4 etter meget sterk kjøring mot slutten. 



NM Lagtempo 

Her stilte Hero i år to lag. 
Lag 1, som besto av Sindre, Joakim om Marius ble nr. 3 og kapret derved 
bronsemedaljen. 
Med dette skriver de seg inn i historiebøkene med nok en lagtempomedalje til 
klubben – Gratulerer. 
Lag 2, som besto av Jonas Orset, Thomas Rem og Ole Jakob Haugen ble til slutt nr. 
14 

NM Tempo 
På NM tempo stilte 5 mann. 
Best plassert Joachim som ble nr. 34 foran Sindre som ble nr. 37 og Jonas Hjorth 
som ble nr. 43  

NM Fellesstart 
Her stilte 11 Hero ryttere til start. Rittet gikk på relativt smale veier i en kupert 
rundløype på Røyse som er en halvøy i Tyrifjorden. Startfeltet talt 170 mann, og 
inkluderte hele Norgeseliten og de fleste av våre utenlandsproffer. Det ble satt stor 
fart allerede fra start, noe som resulterte i at kun 30 ryttere kom til mål.  
De som satt lengst med var Marius, som ble tatt ut på siste runde. Ellers kjørte også 
Mathias og Joachim bra, selv om de ble tatt ut 2 runder før mål 

NC – 3 Tour te Fjells 4-7 juli 
Dette er et 4 dagers etapperitt i Hallingdal og går i kupert terreng på mye grus 
Her deltok Joacim, Mathias, Kristian, Jonas Hjorth og Jonas Orset. 
Beste Hero-rytter sammenlagt ble Kristian med en 26 plass mens Mathias ble 
nummer 31. 
Joacim lå også meget bra an (nr. 13) foran siste ritt, men veltet dessverre på siste 
etappe, og ble såpass skadet at han måtte bryte. 
Gutta hadde igjen et hyggelig opphold i Hallingdal, og som vanlig ble støtteapparatet 
organisert av Pål som også kjørte service på alle ritt. 

U6  8-12 juli 
Jørgen Sunde deltok også i år i U6. Kjørte greit i alle ritt, med 18 plass på etappe 2 
som beste resultat. 



NC 4 – Stjørdal 2-4 august 
Her er 9 Hero-ryttere påmeldt! 
Marius Wold vant fredagens gateritt – Torgkvartalet GP. 
Jonas Hjort ble beste Hero-gutt på lørdagens tempo-ritt med en 12 plass 
På fellestarten søndag, som var hadde Norgescup-status ble Mathias Sundquist 
bestemann med en 15.plass. 

Ronde van Vestkant 23-25 august Sylling. 
Her ble det kjørt et temporitt og to fellesstarter. 
Beste plasseringer fikk Sindre som ble nr. 4 på temporittet, mens Mathias ble nr. 6 og 
nr. 8 på fellesstartene. 
Her deltok også Magnus Frydenlund for første gang. 

Uno-X Development weekend 6-8 september. 
Hero ble i år også invitert hit. 
Dette var 3 UCI kategoriserte ritt i Lillehammer/Hamar området med god 
internasjonal deltakelse 
Best plassering oppnådde Marius Wold med en 18 plass på «Gylne Gutuer». 

NC 5 – Sandnes 14-15 september 
Dette var siste norgescup-helg med gateritt lørdag og fellesstart søndag. 
Her deltok 6 ryttere. 
Best plassert ble Marius med 15 plass på gaterittet, og Joachim med 15 plass på 
fellesstarten. 

Annen aktivitet 
Hero stilte også lag i Landeveisrittet – et 6 manns lagtemporitt på hele 111 km med 
start og mål i Ski. 
Arrangøren lokket med store pengepremier, så her ble det satset hardt med flere 
lagtempotreninger i forkant av rittet. 
Laget ble til slutt nr. 4, kun 2 sekunder bak 3. plassen. 

Joachim og Sindre har i tillegg kjørt en del ritt i utlandet for det svenske laget «Ryska 
Posten». I den sammenheng kan nevnes at Joachim vant et av rittene i den svenske 
cupen. 



Jonas Hjorth og Torbjørn har kjørt flere ritt i Spania – her for spanske amatørlag. 
Jonas avsluttet sesongen med seier. 

Jonas Orset har også denne sesongen kjørt «turritt» 
Han vant igjen «fellestarten» i Styrkeprøven fra Trondheim, og ble nr. 2 totalt i Grand 
Fondo World Tour. 

Bane 
Aasmund deltok i nordisk mesterskap på bane. 
Her ble det 2 gull og en sølv. – GRATULERER!! 

Syklekross 
Thomas deltok både i NM og i Norgescupen i syklekross 
Han ble nr. 15 i NM og fikk en femteplass i Spikkestad som beste plassering 
Norgescupen 

På slutten av sesongen ble det klart at Marius Wold fikk kontrakt med kontinental 
laget Joker Fule of Norway. Vi gratulerer og ønsker han lykke til med videre satsing.. 



Kvinner elite 2019 

Sykkelåret 2019 har vært et veldig bra sykkel-år! 
Totalt har jeg vært på reisefot i 163 dager, syklet 47 konkurranser, hvorav jeg har 
vært på podiet 20 ganger – og av disse er 13 av dem førsteplasser!	 
Det har vært litt flere reisedøgn enn 2018, litt færre konkurranser, men mye mer 
trening og forberedelse til de store målene! 

Høydepunktene 
Det jeg husker aller best fra 2019 er min første seier til en verdenscup! Jeg vant 
scratch i Hong Kong i desember, noe som var et utrolig stort øyeblikk.  

2019 har også vært min aller beste verdenscup sesong, hvor jeg har vært stabilt 
innenfor topp 10 i nesten alt, og endte på en utrolig 3. plass sammenlagt i 
verdenscupen i omnium! 
Jeg er faktisk veldig fornøyd med alle mine konkurranser i verdenscupen i år, noe 
som er en utrolig fantastisk følelse! 

Sesongen 2019/2020 er den siste sesongen innen OL – en sesong som har vært 
utrolig hard og spennende. Norge ligger ranket som nr. 18 på den Olympiske 
Ranking, hvorav 21 kommer med, inklusiv Afrika. Det betyr veldig forenklet sagt så 
skal jeg være topp 20, altså ser det lyst ut. 
Det som en gang var en fjern drøm, begynner nå å bli en realitet. 

Andre store høydepunkter var å ta storeslem til NM, hvor jeg nå har totalt 61 NM 
Gull. 
I tillegg vant jeg 2 nye titler til Nordiske Mesterskap, fikk en bronse og en 4. plass. 
Totalt har jeg 12 Nordiske Gull. I tillegg satte jeg ny nordisk rekord på 200meter 
flyvende og ny norsk rekord på 500meter TT. 

2019 har også bydd på flere gode opplevelser. 
Jeg deltok i mitt første European Games (mini-OL), hvor jeg lærte mye om hvordan 
OL vil se ut i Tokyo. Jeg kom av sted med mye ny og god erfaring, samt en flott 5. 
plass i scratch, 7. plass i poengløp og 10. plass i omnium. 
Jeg deltok også i historiens første EM i derny for kvinner, hvor pacer var min trener 
Kenneth. Først skulle vi gjennom en kvalifikasjon, som vi vant. I finalen endte vi på 
en fantastisk 6. plass.  



2020 blir et historisk år for min del, hvor jeg går all-in for OL i Tokyo 9. august.  
Siste kvalifikasjon er VM som er i Berlin 26. februar – 1. mars. Offisielle OL-
kvalifikasjonen offentliggjøres kort tid etter VM. 

En travel sesong 
2019 har vært en sesong på farten. Året startet med å sluttføre verdenscupen i New 
Zealand og HongKong for sesong 2018/2019, før jeg dro nesten direkte på 
treningsleir på Mallorca for å forberede meg til VM.  
VM gikk ikke helt etter forventningene, og jeg endte på 10. plass i scratch og 15. 
plass i omnium.  
Etter VM i februar, var det tid til å roe ned litt, analysere hva som skal til for å bli 
bedre, og jobbe med dette for sesong 2019/2020 – som har båret frukt.  

Med 2 måneders grunntrening, reise jeg videre til USA i 3 uker i juni for å kombinere 
treningsleir og UCI-konkurranser, for å kvalifisere meg på nytt til verdenscupen. Det 
var en fantastisk tur, med mange pallplasser, mye bra trening og en hverdag som 
kun besto av sykling. En drømmehverdag 12  
Med USA som oppkjøring var jeg klar til European Games i slutten av juni, som nevnt 
tidligere, var et stort høydepunkt. 
Juli-august-september ble brukt til trening og flere konkurranser, for å få de siste 
manglende poengene til verdenscup’en, inklusiv EM i derny. Igjen en god 
treningsperiode, med flere gode UCI-løp og flere nye pallplasser. Samt at 
kvalifikasjonen til verdenscupen kom i boks! 
EM ble avholdt i oktober, med en 10.plass i poengløp og 15. plass i omnium, ikke 
helt fullklaff.  
November-desember var både Nordiske mesterskap, NM og 5 helt fantastiske 
verdenscuper i Hviterussland, Storbritannia, Hongkong, New Zealand og Australia, 
som var årets store høydepunkter, før året ble avsluttet med jul og nyttår hjemme i 
Norge 12  

Veien videre	 
2019 har vært et bra år. Jeg ser lyst på 2020.  
2020 kommer til å bli et utrolig utfordrende år, utrolig krevende år. Det er så mye som 
ikke er på plass ennå, mange tanker, ønsker, drømmer.  
Hvordan få den perfekte og ultimative oppkjøringen til OL? Hvor kan jeg få best 
trening? Hvordan og hvor hen skal jeg klare å tilpasse meg tidssonen og varmen/
luftfuktigheten i Tokyo på best mulig måte?  



UCI har i tillegg offentliggjort at hele banesporten skal omgjøres etter OL. 
Verdenscup blir om sommeren, det blir kun 3 stykker og det vil hele Nation Cup. 
Hvordan skal jeg kvalifisere meg til Nation Cup? Skal jeg gjøre det før eller etter OL?  
Spørsmålene er mange, tankene flyter, men jeg er helt sikker på at etter VM får jeg 
lagt en slagplan.  

Ikke minst blir det spennende med åpning av Sola Arena i løpet av høsten, og jeg 
venter stadig spent på å få en velodrom på «hjemmebane» i Asker.  

2020 blir et spennende år, hvor både jeg og trener Kenneth har utløst vår lisens i IK 
Hero, som vi er utrolig stolte av å være medlemmer i 12  

Takk for 2019 og ser frem til et spennende 2020! 



Triatlon 2019 

I 2019 var det kun Marius i Triatlon gruppen 

2019 ble en god sesong for min del, kanskje den beste jeg har hatt. 
Mange gode høydepunkter. Oppnådde følgende resultater: 
Ironman 70.3 Barcelona - 2. plass i klassen og kvalifisert til VM 70.3 i Nice 
Østfold Triatlon - 1. plass 
Ironman 70.3 Haugesund - 1 plass 
Norseman - 6. plass 
Oslo Maraton - 39. plass. 
VM deltagelse 70.3 Nice - 22. Plass i klassen og 133. Plass totalt. 
God sesong hvor Ironman 70.3 Haugesund ble den største presrasjonen. 
Utrolig å vinne en slik internasjonal konkurranse. 
  
  Målene for 2020 er ikke satt enda, det blir enten Norseman eller VM på Hawaii som 
blir hovedmålet. 

Utfor - Enduro 

Det har vært liten aktivitet i utfor og Enduro. Vår antatt beste rytter Frikk Hess 
Bolstad har vært skadet siden sesongstart. Vi bidro sterkt under årets NM i Hafjell 
med Atle Braaten som depotslusk! 

Vi kommer sterkere tilbake i 2020 



Trial 

Senior 
Ingen aktivitet!! 

Styrets oppsummering 

Per 31.12.19 var vi 164 medlemmer. Styret har hatt 9 styremøter i løpet av 2019. Vi 
arrangerte to ritt, Enebakk rundt og 2-mila.  
IK Hero stilte med en representant på årstinget til Region Øst.  
Vi har hatt mange ryttere i aktivitet på landevei, bane, utfor og triathlon i år og. Dette 
kan dere lese mer om i deres beretning. I 2019 fortsatte vi å jobbe med rekruttering. 
Sykkelskolen skulle kjøres vår og høst. Deltakelsen var dessverre lav.  
Styret sammen med utvalgte medlemmer gjennomførte klubbutviklings-weekend på 
Stenaline 9. til 10. november. Til sammen var vi 15 stykker. Her diskuterte vi hvordan 
vi skal utvikle IK Hero. Temaene for helgen var mål for klubben, inntektsbringende 
arbeid, arrangementer, rekruttering og hjemmesiden. Det kom opp mange gode 
forslag som styret tar med seg videre i arbeidet fremover. 
IK Hero inngikk avtale med en ny sponsor Norwex, som gjelder fra 2020 og varer i tre 
år. Styret takker for støtten. 

Styret i 2019 bestod av:

Leder: Wenche Elvsveen Meisingset
Nestleder: René Philippe L’Orsa
Kasserer: Olav Tyrhaug
Sekretær: Per Ivar Netteberg
Styremedlem: Per Vidar Syversen
Varamedlem: Lene Vissebråten



Arrangementer 

2-mila 7. september 2019 
Klubbens tradisjonell temporitt «2-mila», (Nr. 93), ble som vanlig arrangert på Gamle 
Mossevei med start/ mål ved Hvervenbukta.  
Rittet ble arrangert for alle klasser inkludert Master.  
Dessverre var antallet påmeldte kun 65, nesten samtlige i Masterklassene (15-16 år: 
1 stk, Junior: 1 stk, Senior: 5 stk). Det svært lave antallet i ungdomsklassene kan 
skyldes kollisjon med andre arrangement, sent i sesongen, i fjor var rittet en del av 
Landeveiscup’en, noe som ga et betydelig antall påmeldinger. Vi har tidligere vurdert 
å flytte rittet til vårparten, men dette har ikke blitt gjennomført. 
Rittet ble vel gjennomført i god HERO tradisjon med positive tilbakemeldinger fra 
dommere. 

IK Hero terrengsykkelskole 
Da har jeg fått gjennomført fire nye kurs med sykkelskolen i 
Tonsenhagen området. Første runde før sommeren gikk ikke som planlagt 
da ingen meldte seg på. Ett par viste interesse men måtte trekke seg 
like etter. Endte dessverre med at jeg måtte kansellere kurset. 

Runde to gikk bedre. Det gikk ikke helt som forventet men jeg gjorde det 
beste ut av det. Det ble meldt på fire barn til sykkelskolen. Slenger 
med en liten rapport om hvordan kursdagene gikk. 

Dag 1 så møtte det opp tre stk. Sistemann ga aldri beskjed om fravær. 
Jeg gikk igjennom opplegget som planlagt. 

Dag 2 så møtte det bare opp én. Hørte ikke noe fra de tre andre om 
fravær. Den som møtte opp hadde en kamerat syklende på samme 
skolegård som vi var på. Kameraten ble spurt om å være med på 
opplegget da det var frafall i oppmøtet. Kameraten ville dette og ble 
med på opplegget. Fikk ikke gjennomført alt opplegg men improviserte. 

Dag 3 så møtte det opp to + en far som ville være med. Hørte ikke 
noe fra de andre to. Vi gjennomførte det planlagte opplegget 
kjempefint. 



Dag 4 møtte det opp tre. Person nummer fire møtte aldri opp på 
kurset. Kjempefin avslutning på kurset med en liten konkurranse av en 
oppsatt løype, lek og moro samt en liten stitur på slutten før 
utdeling av diplom. 

Litt vrient med foreldre som ikke sier ifra. Fikk også hjelp fra en av 
fedrene til de påmeldte om å spre kursinformasjon i ulike forum i 
skolekrets til blant annet Tonsenhagen skole. 

Enebakk Rundt 1.mai 2019 
For 49.gang ble arrangementet gjennomført på tradisjonell måte.  
Trenden har vært gradvis synkende deltakelse de siste årene, slik andre større turritt 
opplever. Fra 1232 påmeldte deltakere i 2018 ble det 1063 i 2019. Vi håper at vi 
klarer å stoppe den nedadgående trenden i deltakelsen i 2020. 
Økonomisk er fortsatt Enebakk Rundt vår viktigste inntektskilde, selv med redusert 
deltakelse. Netto overskudd ble ca 324.000 kr i 2019-arrangementet. Vi må fortsatt 
leie inn vaktmannskaper i tillegg til politiassistanse, til sammen 68.000 kr. 
Tidtakerservice 65.000 kr. 
Styret retter stor takk til klubbens egne krefter i arrangørstaben. 
For jubileumsutgaven av Enebakk Rundt 1.mai 2020 gjør vi forsøk med egen el-
sykkelgruppe. I tillegg vil det bli 50 premier uttrukket på startnummer og ny  Hero 
sponsorlue til alle. 



IK Heros fond 

Plassering hos Odin har gitt en god avkastning siden starten. For 2019 har fondene 
hos Odin gitt oss gevinst.  

Det er fremdeles lav rente på ordinære bankinnskudd, slik at dette ikke gir ønsket 
avkastning. For bankinnskudd med bindingstid, er det nå mulig å oppnå en rente på 
2 %. 
Når vi vurderer klubben- og fondets økonomi og likviditet, anser vi at fondet kan og 
bør ha et langsiktig perspektiv på forvaltning og plassering av midlene. Samtidig 
ønsker vi å ha tilstrekkelig med kapital tilgjengelig på konto, for å ivareta fondets 
hensikt, og kunne gi klubben lån fra fondet ved likviditetsbehov.  
Fondsstyret vedtar følgende disponering for 2020: 
Fondet beholder sine plasseringer i Odin Aksje, Odin Norge og Odin Norden. 
Fondet beholder bankinnskudd hos DNB 
Fondet plasserer på høyrentekonto hos DNB med binding. 
Fondet plasserer i Odin Eiendom. 
Fondet plasserer i Odin Global. 

Vi vil vurdere utviklingen i aksje- og fondsmarkedet fortløpende. 

Fondsstyret vurderer styrets sammensetning. Ett medlem sitter også i klubbens 
styre.  Det anses ikke som problematisk. Vi kommer derfor ikke med forslag til 
endringer i fondsstyrets sammensetning til klubbens årsmøte. 



Fastsettelse av medlemskontingenter. 

I flg. lover og regler for idretten, skal klubbens medlemskontingenter fremkomme og 
fastsettes på generalforsamling eller årsmøte: 

Forslag fra styret i IK Hero: 
Kontingentsatser som følger: 

Styret anbefaler generalforsamlingen å tilslutte en uforandret kontingent sats i IK 
Hero for året 2020. Dvs. barn/ungdom kr 200,- pr. år., voksen kr 300,- pr. år, og 
familiemedlemskap kr 500,- pr. år. Familiemedlemskap forutsetter felles bopel. 

Innkomne forslag: 

Forslag  
Endre loven slik at den gir rom for 4 styremedlemmer (forslag til ny lov kan lastes ned 
fra Hero sine web sider. 



VALG 

Nest leder:    René Philippe L’Orsa 
Styremedlem:    Per Vidar Syversen 
Styremedlem :   Per Ivar Netteberg 
Styremedlem:   Nils Apeland 
Varamedlem:   Lene Vissebråten. 

     Undergrupper 

Utdanningskontakt:    Wenche Elvsveen Meisingset 

Heros fond:     Per Ivar Netteberg 
     Terje Opsahl 
     Odd Hole 

Revisorer:    Marit Groven 
     Nils H. Flaaseth 

Valgkomite:     Svein Olav Lindtvedt 
     Terje Opsahl 
     Atle Braaten 
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