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VALG 2018 

På IK Heros årsmøte 14. februar 2018 ble følgende personer valgt: 
Leder:     Wenche Elvsveen Meisingset. 
Nest leder:     René Philippe L’Orsa 
Styremedlem :   Per Vidar Syversen 
Styremedlem    Per Ivar Netteberg 
Varamedlem:   Marit Groven 
      
Revisorer:     Nils H. Flaaseth 
     Lene Vissebråten 

Valgkomite:     Svein Olav Lindtveit 
     Terje Opsahl 
      Atle Braaten 

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON 

     Norges Cykleforbund: 
NCF Grenutvalg Bane:   Thomas Fossum 
Instruktør:     Wenche Elvsveen Meisingset 

     Region Øst 
Revisor    Olav Tyrhaug 

     Styrkeprøven AS 
Styremedlem:   Olav Tyrhaug 

     NCFs Veteranklubb 
Revisor    Olav Tyrhaug 
Sekretær    Arild Friberg 
Varamedlem    Terje Opsahl 
Valgkomite    Tom Larsen 
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Årsberetning menn senior Landevei 2018 

Seniorgruppa har i sesongen 2018 bestått av: 

Ryttere: 
Åsmund Lindtveit, Thomas Rem, Marius Wold, Håkon Hovland, Mathias Vollan, 
Jørgen Sunde, Sindre Bjerkestrand Haugsvær, Thomas Nilsberg, Torbjørn Hejman,  
Jonas Orset, Jonas Hjorth, Ole Jakob Haugen, Joachim Strindin, Mathias Sundquist 
og Frederik Wilmann 

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 Belgia. 

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. 

Landevei 2018: 
Aktivitetsnivået har gjennomgående vært høyt gjennom hele sesongen. 
Totalt har vi hatt deltakere i over 30 ritt på landeveien i inn og utland med til sammen 
rundt  180 starter. I tillegg har vi deltatt både i NM bane samt NC og NM i syklekross. 
Flere benytte også våren til å kjøre ritt i Belgia. 
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Hero-ryttere har ved flere anledninger også deltatt i konkurransefelleskapet Green 
Cycling, både i Marokko, Ukraina og Danmark. Green Cycling er et prosjekt startet 
og drevet av Herorytterne Thomas Rem og Jonas Orset. Intensjonen er å bidra til en 
mere miljøvennlig sykkelsport der hovedfokuset bl a. har vært å hindre forsøpling. 
Klubben har gitt økonomisk støtte til de Hero-rytterne som har konkurrert for Green 
Cycling. 

Flere nye ryttere kom inn i klubben i løpet av året. 
Joachim Strindin og Mathias Sundquist fra Lørenskog og Ole Jakob Haugen fra 
Kristiansand kom inn før sesongstart, mens Frederik Wilmann meldte seg inn i mai. 
I løpet av sesongen signaliserte også noen at de ville trappe ned satsingen. Dette 
gjaldt Tomas Røen, Anders Minde, Håkon Hovland og Mathias Vollan. 
Marius Wold fikk dessverre hele sesongen ødelagt av sykdom. Håper han kommer 
sterkere tilbake neste år. 

Norgescup landevei: 
Norgescupen startet med ritt i Grenland i slutten av april. Her stilte 11 Hero-ryttere til 
start. 
Best plassert ble Jonas Orset med en flott 10. plass, mens Thomas ble nr. 58. 

NC 2 gikk i Sandnes.  Her stilte Hero med 10 mann til start. Bestemann her ble 
Jørgen Sunde med en 14. plass, mens Thomas her ble nr. 22. 

NC 3 (Gylne Gutuer) gikk på Stange. Her fikk Sindre en knallsterk 4. plass. 

Etapperittet Tour de Hallingdal inngikk også i år i Norgescupen. Her stilte 6 Hero-
ryttere. 
Høydepunktet er uten tvil Frederik sin seier på 2 etappe. Her ble også Mathias 
Sundquist nr. 22. 
Ellers ble Jonas Hjorth nr. 8 og Torbjørn nr. 12 på 1. etappe. 
Sammenlagt ble Frederik nr. 5 og Mathias nr. 24. 

Etter planen skulle siste Norgescuprittet gå i Spikkestadområdet i starten av august, 
men rittet måtte dessverre avbrytes av sikkerhetsmessige årsaker, så dermed var 
Norgescupen over. 
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NM landevei 
NM ble i år arrangert i Sandefjord. 
I U23 fellesstart stilte Jørgen Sunde, som endte på en 83 plass. 

I lagtempo stilte vi et lag. 
Laget besto av Sindre, Jonas Hjorth og Joachim, og fikk en sterk 6 plass. 

På individuelt tempo stilte 4 mann. Her ble Joachim beste Hero-rytter med 18. plass. 

På gaterittet stilte 3 mann. Her fikk Sindre en knallsterk 3. plass og bronsemedalje. 
GRATULERER! 

På senior fellesstart stilte 10 mann. Dessverre fikk mange rittet ødelagt av velt – 
deriblant Frederik. Sindre derimot holdt seg som vanlig på sykkelen - lå lenge med i 
tetgruppa og gjorde at Hero-drakta også i år var godt synlig i TV ruta. Han fikk det litt 
tungt på slutten og kom i mål som nr. 39. Likevel en meget bra prestasjon. 

Øvrige ritt: 
I tillegg til deltakelsen i NM og Norgescupen har vi også deltatt på en rekke andre 
større og mindre ritt både i inn og utland. 

Vi stilte lag både i Sundvollen og Ringerike Grand Prix. Fredrik debuterte for klubben 
med 31 plass i Sundvollen GP, og ble derved første Hero-rytter i mål siden 2015. 

Vi var med i de to store danske rittene GP Himmerland Rundt og Skive-Løbet 
Best plassert i GP Himmerland ble Joachim og Mathias S med henholdsvis 62 og 66 
plass, mens Mathias og Thomas gjorde de best i Skive-løbet med 82 og 102 plass. 
Dette er harde konkurranser der store deler av dansk, svensk og norsk elite stiller til 
start. 

Frederik og Thomas deltok i Gauldal 3 dagers. Her imponerte Fredrik med en seier 
og en 6 plass. 
Frederik vant også Nibberittet fra Geiranger til Dalsnibba. 

Jonas Orset stilte også i år i pulje 1 i Styrkeprøven fra Trondheim. Han hadde som 
mål å forsvare fjorårsseieren, men endte tilslutt på en 2 plass, drøyt 4 minutter bak 
vinneren. Likevel en imponerende prestasjon. 
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Blant de øvrige resultater kan nevnes: 
Sport 1 Mila der Joacim ble nr. 4 og Jonas Hjorth ble nr. 6, 
Kalas Mila der Jonas Hjort ble nr. 4. 
Første etappe av Roserittet der Jonas Hjorth ble nr. 3. 

Flere av Hero-rytterne har i år også konkurrert utenlands for utenlandske lag. 
Jonas Hjort har konkurrert verden rundt for kontinentallaget Interpro Stradalli Cycling. 
Jonas Orset har konkurrert for Dare Gaviota 
Sindre har kjørt en rekke ritt for Ryska Posten. 
Torbjørn syklet store deler av sesongen for det spanske laget Hostal Latorre Ederlan. 
I den sammenheng vant han det meget prestisjetunge U23 rittet Subida a Gorla i 
Bergara, der ham slo store deler av de mest klatresterke spanske U23 rytterne.  
Rittet er tidligere vunnet av storheter som Mikel Landa, Carlos Sastre, Joaquim 
Rodríguez, og ikke minst Alberto Contador. 

Syklekross 
Mathias Sundquist og Thomas Rem deltok i norgescupen i syklekross. 
Her fikk Mathias en 7. plass i Mjøskrossen og en 9 plass i Spikkestadkrossen 
Thomas ble som best nr 10 i Spikkestadkrossen og nr 12 Grenlandskrossen 
Thomas kjørte også NM der han ble nr. 10. 

Bane 2019 
Åsmund og Sindre deltok NM bane i Odense i oktober. 
Åsmund gjorde det best med NM-GULL på både Sprint og Keirin, samt sølv på 
1000m og bronse på 4000m – GRATULERER!! 

Mange er nevnt, og noe sikkert også glemt. Fullstendig resultatoversikt vil bli 
utarbeidet og lagt som vedlegg til årsrapporten. 
Vi vil takke ryttere og ikke minst støtteapparat for innsatsen, og håper å se flest mulig 
tilbake i 2019. Gruppa består nå av en god blanding unge lovende og eldre erfarne 
syklister. 
Det ryktes at flere nye også ønsker å aksle Hero-trøya i 2019.  

. 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Kvinner elite 2018 

Anita Stenberg var alene i gruppen her er hennes rapport: 
Sykkelåret 2018 har bestått av oppturer og nedturer – store gleder og vanskelige 
perioder. 
Totalt har jeg vært på reisefot i 132 dager, syklet 71 konkurranser, hvorav jeg har 
vært på podiet 37 ganger – og av disse er 24 av dem førsteplasser!	 

Oppturene 
Jeg vant alt jeg stilte opp i til både Nordisk og NM i år, og fikk en total av 13/13 
mulige gullmedaljer. Dermed har jeg en total på 10 Nordiske gull og hele 53 Norske 
gullmedaljer!  

Jeg fikk min første pallplass i verdenscupen i januar i Minsk i år, i disiplinen 
poengløp. Ikke desto mindre vant jeg verdenscupen sammenlagt i poengløp for 
sesongen 2017-2018! 

Andre store høydepunkter dette året var min 9. plass til VM i Nederland, noe som er 
min beste plassering til et VM noensinne! For sesongen 2018-2019 kvalifiserte jeg 
meg på nytt til verdenscupen, og har endelig startet poenginnsamlingen til OL i 2020 
– som er mitt største mål i karrieren. Så det har vært mange store gleder og mange 
høydepunkter dette året! For ikke å nevne at jeg aldri har vært så mye på pallen til 
UCI løp før!	 

Nederlagene	 
Dog er det alltid en bakside av enhver medalje og enhver ofring. Ikke alle løp har gått 
på skinner.  
Jeg har vunnet så mange UCI-løp i år, slått så mange av mine beste konkurrenter 
som jeg aldri har slått før, syklet som en helt og følt meg klar til enhver utfordring.  
Jeg har vært så klar til de store løpene i år; EM og verdenscup. 

Jeg trodde på meg selv og jeg var så tent på å klare å kjempe om medalje til årets 
EM. Jeg «failet». Det ble en stor skuffelse for meg, da jeg kun endte på en 18. plass i 
omnium. 
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Verdenscupen som gikk på skinner i fjor, og hvor jeg overrasket gang på gang, har 
vært en stor skuffelse. Jeg har ikke levd opp til de samme plasseringene, jeg har ikke 
prestert på samme måte. Det har vært tøft – både fysisk og mentalt. Jeg visse ikke 
hvordan jeg skulle takle nederlagene, hvordan jeg skulle komme videre. Jeg har 
jobbet mye med det, og lært å akseptere at noen ganger lykkes man i idrett, andre 
ganger feiler man. Det er små marginer, da alle har ca. samme nivå og styrke. Alle vil 
vinne, men det finnes kun en vinner.  

Veien videre	 
Likevel er jeg ved godt mot. Jeg elsker å sykle overalt på jord. 
Jeg blir ofte spurt om hvorfor jeg gjør dette. Hvorfor ofre så mye på en idrett som er 
så vanskelig i Norge. En idrett som får så lite støtte, så lite oppmerksomhet, en idrett 
hvor jeg er alene. 
Svaret er enkelt; jeg gjør akkurat det som jeg elsker mest her i livet. Jeg gjør akkurat 
det som gir meg livsglede og motivasjon til å stå opp hver morgen og se frem til en 
dag fylt med mening, hvor jeg kan gå i seng om kvelden og tenke at det her var en 
god dag. Ja, det er hardt. Det er krevende, det er vanskelig, jeg må kjempe. Men jeg 
kjemper for noe som er verdt å kjempe for. Det finnes mange enklere veier i livet – 
men de betyr ikke like mye for meg. Utfordringer gir spenning og det gir en glede i en 
annen dimensjon når det lykkes. Jeg elsker sykkellivet og jeg er klar til å kjempe 
videre, kreve hva det kreve skal. Jeg føler ikke at jeg ofrer noe. Det er visse ting jeg 
er nødt til å nedprioritere i perioder, slik som familie og venner, men det er et valg jeg 
har tatt og som jeg står inne for.  
Jeg er ikke alene. Jeg har en støttende familie. Støttende venner. En trener som 
alltid er der for meg. Og en sykkelfamilie som er større enn jeg kunne drømt om.  

Jeg er klar for å kjempe for mine drømmer i 2019. Og jeg gleder meg til å dele mine 
opplevelser med dere.  

Takk for 2018 og vi ses på den andre siden!  
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Triatlon 2017 

I 2018 var det kun Marius i Triatlon gruppen 

2018 ble en god sesong for min del, med mange høydepunkter. Oppnådde 
følgende resultater: 

 * Ironman Sør Afrika - 4. plass i klassen og kvalifisert til VM 
 * Hvaler Triatlon - 2. plass 
 * Ironman 70.3 Haugesund - 1 plass i klassen, og 2. plass totalt 
 * Norseman - 5. plass 
 * Karlstad Triatlon - 2. plass 
 * VM deltagelse på Hawaii 

God sesong hvor Ironman 70.3 Haugesund og Norseman må trekkes frem som 
de sterkeste prestasjonene. 

I 2019 er hovedmålene topp 3 plassering på Norseman og VM i 
halv-ironman i Nice i september, samt kvalifisere til VM på Hawaii for 
2020. 
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Utfor - Enduro 

Grenutvalget prøvde å få til endringer rundt arrangering av NorgesCup i utfor. Målet 
var å få ned kostnadene. 
Dessverre falt alle forslag for døve ører, som vanlig. NCF satte dermed spikern i kista 
for arrangering av Norges Cup i utfor 2018. Det ser heller ikke lyst ut for 2019. 

Når det kommer til IK Hero har vi igjen en bra gjeng med ivrige syklister som reiser 
rundt for å kjøre for IK Hero og ha det morro på utfor og enduro ritt rundt om. 

Det dro fire Hero ryttere til Malaga i mars for å få fart i kroppen før sesongen startet 
hjemme i Norge. En uke med deilig vær, prima løyper og høy fart. Var bra for gutta. 
Fredrik Tøien, Christian Skollevoll, Tobias Andreassen og Michael Cook var 
representantene i Spania. 

Noen Hero gutter tok på seg regntøy og svømte rundt enebakk 1.mai. 

Dessverre var det en skadepreget sesong for noen. Skollis herpa kneet sitt tidlig etter 
sesongstart i Norge og var krykkekonge fram til høsten.  
Tobban fikk et komplisert brudd i hånden under finalen i den Svenske utforcupen i 
Åre.  

Nesbyen Enduro var start skuddet for konkurranse kjøring for enkelte Hero gutter. I 
år var det hardere konkurranse enn noen gang. Det var mulig å plukke med seg 
poeng til EWS (EnduroWorldSeries) så det var mange griseraske ryttere til start. 
Selvfølgelig de raskeste fra Norge, men det kom Briter, Franskmenn, Svensker i 
bøtter og spann, Amerikanere og Tyskere. Det skulle gå fort i Hallingdal den helgen. 

Slanke og raske Frikk fikk overtenning på etappe nr 1 og med litt uflaks på enkelte 
andre etapper kom han dønn sist av alle som fullførte. Vi krysser fingra for at dette 
var en lærerik dag for Frikk. 

Det var svært raske og støvete forhold noe som gjorde det svært glatt til tider. WC 
Tøien kjørte jevnt hele dagen, men de ble for mange småfeil til å krige om noen 
topplassering.  

Cookie (meg selv) hadde en knall dag og snek seg inn på en 8. plass. Zakka, Espen 
Johnsen og Simen Smestad var eneste norske foran på lista. 
!  
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Frikk Hess Bolstad dro til Crankworx med Tobias Andrassen. Her leverte Frikk en 
sterk 97. pl av 157 startende. Dette er veldig bra med tanke på at Frikkern ikke har 
kjørt utfor ritt siden 2016 pga alvorlig hodeskade. 
Målet for turen var å få på plass race-rutiner igjen. Så selv om plasseringen ikke var 
som ønsket var det viktigst å komme seg på sykkelen å kjøre ritt igjen.  
Les Gets stod for tur. Her endte Frikk på 88  av 175 startende.  
Etter europaturen var det bare å komme seg hjem. Glemme resultatene og fokusere 
på å få trent seg opp igjen.  

NM i Drammen var et etterlengtet ritt på Norsk jord. 
Tobban tok 6. pl. Farten er ikke helt der den burde være i følge han selv. 
Frikk fikk uttelling for målrettet trening etter Crankworx og tok en meget sterk 2. plass 
i eliteklassen. 
Morten Mølsted røska med seg 2. plass i Masterklassen under NM i Drammen. 

Vår leiesoldat, Cimon Johansson, kjørte knallsterkt under Terrengsykkelrittet og tok 
2. plassen i sin klasse. Meeeeget sterkt. Han kjørte også Ultrabikren med en tid som 
de fleste bare kan drømme om.  

Frikk og Tobias dro til Åre for å delta på den Svenke utforcupen. Dette er en løype 
som alle deltageren digger. Ekte DH, slik det burde være. Som nevnt gikk T-Dog ned 
for telling i finalen og har stått på side linja siden. 
Frikkus kjørte bra på trening, men ble sjuk til raceday og ting klaffet ikke når det 
skulle. Med en 9. pl og knekk hånd på siste utforritt for sesongen er det ingen tvil om 
at Frikk og Tobias vil tilbake og vise hva de kan.  

Under Drammen Enduro klinga Mølsted til med en 26. plass i elite klassen. Som han 
selv sa så var det et dødskult ritt og uavhengig av resultat var dette en knall dag. I 
2019 kommer han sterkere tilbake da han er ferdig med skolegang. 

Hafjell Enduro er også et ritt mange utforgutter digger. Rimelig kaldt i år, men veldig 
bra racing. 
Frikk tok dette kun som trening, men snek inn en frekk 3.plass på en etappe, men 
endte sammenlagt på 13.plass. 
Tjukke Cook leverte enda et topp 10 resultat i enduro. Jevn kjøring hele dagen ga til 
slutt en 7. plass. 
Cimon Johansson utmerket seg på tråkkeetappene, men la igjen litt for mye tid på de 
bratteste etappene, men endte på en respektabel 22. pl i elite. 
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Hakadal Enduro var siste ritt for de fleste. 
Ikke en stor dag for Hero. Cook velta seg ned til en 7 plass. Utover dette var det 
mørkt. Mr. Bardal brøt etter etappe 1. WC Tooooooien måtte gå i dusjen og gråte 
etter 2. etappe. Hazzan lå godt an til å ENDELIG knuse WC Tøien, men dessverre 
ble det for mye for en enkel gutt fra Østfold eller etappe 3. Hazzan kom aldri til start 
på siste etappe..... 1/4 av Hero ryttere fullførte der altså..... 

Tjukke Cook klemte det siste ut av sesongen med å kjøre Hardbarka Enduro i 
Hemsedal. Med skikkelig utfordrende vær og full overtenning blant favorittene var det 
ikke annet å gjøre en å holde seg på hjula. 1.plass sammenlagt var en bra 
avsluttning på sesongen. 

Vi er en bra gjeng som skal sykle neste år også. Både utfor og Enduro. Vi gleder oss 
alle til å komme igang. 

På tampen av sesongen gikk NCF ut i offentligheten igjen for å formidle at de ikke 
ville løfte en finger for å bidra til utvikling eller vekst i det norske Enduro miljøet.  
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Trial 

Senior 
Lav aktivitet!! 

Styrets oppsummering 

Per 31.12.18 var vi 154 medlemmer. Styret har hatt 10 styremøter i løpet av 2018.  
Vi arrangerte tre ritt, Enebakk rundt, Tour of Norway for Kids og 2-mila. 

IK Hero stilte med to representanter på NCF forbundsting i mars og 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 2018 hadde vi bestemt oss for å starte med 
rekruttering. Dette begynte med Tour of Norway for Kids på Holmenkollen i mai. 
Høsten var det klart for terrengsykkelskole. Treningene startet ved Krigsskolen. Det 
ble sendt ut invitasjoner til fire skoler, i tillegg til at det ble hengt opp på 
bussholdeplasser. Siden det var skolestart kom invitasjonen litt seint. Det var fire 
barn som kom. Dette har vært en fin start med mye god erfaring og noe vi kan bygge 
videre på i 2019.  

Avtalen med Oslo Sportslager ble forlenget med 3 nye år fra 2019. Styret takker for 
støtten 

Styret i 2018 bestod av:

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

Tour of Norway for Kids 
Barnerittet er et ritt som har gitt god deltakelse rundt i Norge. I 2018 skulle dette 
komme til Oslo og IK Hero. 
Jobben med å finne egnet sted skulle vise seg å være en utfordring, men til slutt 
bestemte vi oss for Holmenkollen. Der var mye tilrettelagt for å arrangere ritt. 
Det skulle vise seg å bli en varm dag og kiosken hadde det hektisk de timene det 
stod på.  
Deltakerne som kom hadde det gøy både i løypa og utenfor. Skoda hadde satt opp 
en stand på plassen i tillegg til Green Cycling Norway. En stor takk til alle frivillige 
som stilte opp slik at barna fikk et flott og trygt ritt.  

2-mila 8. september 2018 
Klubbens tradisjonell temporitt «2-mila», (det 92. i rekken!) ble som vanlig arrangert 
på Gamle Mossevei med start/ mål ved Hvervenbukta.  

Foruten Master cup inngitt rittet i år i Landeveiscup’en for ungdoms- og 
juniorklassene. 
Dette ga en gledelig økning i antall påmeldte for ungdomsklassene (72 deltakere). 
Dessverre var frafallet stort blant annet dårlig vær. 
Totalt fullførte ca 20 i ungdom/junior og ca 55 i Master og Senior. 

Rittet ble vel gjennomført i god HERO tradisjon med positive tilbakemeldinger fra 
dommere. 
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Enebakk Rundt 1.mai 2018 
Usedvanlig kaldt vær de siste 14 dagene i april. Regnvær og sludd 1.mai.  
I det hele tatt lite innbydende forhold for forberedelse og arrangement av turritt.  

Likevel ble Enebakk Rundt arrangert på vanlig og rutinert måte. Av 1232 påmeldte 
ble riktignok nesten halvparten mer fristet til å holde seg hjemme. De oppmøtte fikk 
en kald opplevelse. Gradvis ble det bedre etter som været ble litt lettere.  

Deltakelsen i turritt har de siste årene vært jevnt synkende. Som flere andre turritt 
hadde Enebakk Rundt sitt toppår i 2011, med 2380 påmeldte. Nedgangen i 2018 
regner vi også med hadde sammenheng med kaldt og vått vær i april og i tillegg 
ekstra dårlig langtidsmelding de siste dagene før 1. mai. 
Økonomisk er Enebakk Rundt fortsatt bærebjelken for klubbens drift. Netto 
overskudd ble ca. 340.000 kr. Nye regler for vakthold gjør at vi må leie inn 
vaktmannskaper. Ekstra politiassistanse på grunn av veiarbeid kom i tillegg. Til 
sammen utgjorde dette ca. 100.000 kr. 

Styret retter stor takk til klubbens egne krefter i arrangørstaben. 
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IK Heros fond 

Utviklingen
Vi gikk inn i 2018 med god vekst og godt resultat fra 2017. 

2018 var et år preget av utsikkerhet. Handelskrig var et viktig element som har preget 
både overskrifter og aksjemarkedet. For 2018 isolert sett har IK Heros fond hatt en 
negativ utvikling på lik linje med aksje- og kredittmarkedene verden over. 
Vi gikk inn i 2018 med en total markedsverdi på kr. 401 342.- Vi gikk ut av 2018 med 
en total markedsverdi på kr. 366 589.- 
Til tross for dette har IK Heros fond hos Odin en urealisert gevinst siden oppstarten 
på kr. 135 077. 

Heros fond 2019
Odin har gitt Hero et pent resultat siden oppstart. Midler plassert på bankkonto, med 
lav rente, gir ingen avkastning. Inflasjonen er høyere enn renten. Midlene er plassert 
sikkert, men gir ikke ønsket avkastning. Det vil gi liten eller ingen effekt å endre bank. 
Utviklingen for våre fond hos Odin anser vi fremdeles for noe usikker på kort sikt, 
men vi ser en generell optimisme og en positiv utvikling i starten på 2019. 
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. 
For å ivareta Heros fond med sikte på lav risiko og best mulig avkastning på sikt, vil 
vi beholde en vesentlig del av midlene i fond hos Odin. 
Samtidig vil vi vurdere utviklingen i fonds- og aksjemarkedet, for å oppnå god 
avkastning og med lav risiko. 
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Om fondene:
ODIN Aksje investerer hovedsakelig i det norske og internasjonale aksjemarkedet 
gjennom verdipapirfondsandeler i aksjefond forvaltet av ODIN Forvaltning AS. 
Fondet kan også investere i andre noterte og unoterte fond.’ 
ODIN Norge forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av 
aksjer og aksjerelaterte instrumenter i norske selskaper. Fondets midler kan 
investeres fritt med hensyn til bransjer og selskaper. Fondets egen referanseindeks 
er Oslo Børs Fondsindeks. 

Odin Norden forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av 
aksjer og aksjerelaterte instrumenter i selskaper som er børsnoterte i Helsingfors, 
Stockholm, København eller Oslo. Fondets midler kan investeres fritt med hensyn til 
land, bransjer og selskaper. 

Oslo, 28. januar 2019 

Fondsstyre: Odd Hole, Terje Opsahl og Per Ivar Netteberg 

!  
!  18



 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 2018. 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  
Ingen innkomne forslag til behandling på årsmøtet. 
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VALG PÅ ÅRSMØTET 

Leder:     Wenche Elvsveen Meisingset. 
Styremedlem:    Olav Tyrhaug. 

Varamedlem:   Forslag blir presentert på årsmøtet. 

     Undergrupper 

Utdanningskontakt:    Wenche Elvsveen Meisingset 

Heros fond:     Per Ivar Netteberg 
     Terje Opsahl 
     Odd Hole 

Revisorer:    Lene Vissebråten 
     Nils H. Flaaseth 

Valgkomite:     Svein Olav Lindtvedt 
     Terje Opsahl 
     Atle Braaten 
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