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INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 
I UMB-BIL,  

15. MARS 2012, KL 16:00 I  
KANTINA, IHA, UMB 

 

Styret i UMB-BIL kaller med dette inn til ordinært årsmøte i UMB-BIL 2012. Dato og 
sted er som angitt i tittelen. 

Innkallingen offentliggjøres på foreningens internettsider, på intranettet til UMB og ved 
e-postutsendelse til medlemmene. 

Agenda 

1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 
2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen 
4. Behandle bedriftsidrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle bedriftsidrettslagets regnskap i revidert stand 
6. Behandle innkomne forslag og saker (må være styret i hende to uker før møtet). 

a. Det er kommet inn ett forslag, se kapitlet ”Innkomne forslag” 
7. Fastsette medlemskontingent 
8. Vedta bedriftsidrettslagets budsjett 
9. Behandle bedriftsidrettslagets organisasjonsplan 
10. Foreta følgende valg (sa tabell 2 for hvilke styremedlemmer som er på valg): 

a. Leder og nestleder: Som leder foreslås Olav Fjeld Kraugerud, velges for et år 
b. 3 styremedlemmer: Bjørn Schirmer (Nofima) velges for 2 år, Anne Elisabeth 

Munkeby for 1 år, Torgeir Pedersen (IPM) for 1 år. 1 varamedlem: Karen 
Wahlstrøm Sanden (Nofima) for 2 år. 

c. De foreslåtte er forespurt og har sagt seg villig. 
d. Valgkomité 

i. Erik Rasmussen ved IKBM, Frank Sundby ved IHA og Bård 
Tollefsen ved DSA foreslås. 

ii. De foreslåtte er forespurt og har sagt seg villig. 
11. Møtet heves 

 

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag gjøres tilgjengelig for 
medlemmene senest en uke før årsmøtet, via foreningens nettsider. Se  
http://www.umb.no/umb-bil  
Velkommen, også til bespisning og hyggelig lag i etterkant av årsmøtet! 
 

Hilsen styret i UMB-BIL 
  

http://www.umb.no/umb-bil�
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Styrets beretning 

Takk til alle medlemmer for et godt UMB-BIL år. Aktivitets- og 
medlemsmessig har det vært lovende.  

Foreningsmessig startet året noe usikkert for BIL. Men etter at 
forslaget til det avtroppende styret om nedleggelse av UMB-BIL ble 
nedstemt på det ordinære årsmøtet så det ut til at BIL kunne gå 
videre. Det ble kalt inn til et ekstraordinært årsmøte for å velge nytt 
styre.  

Det sittende styret mener BIL fungerer greit, og at synes vi har en 
rolle her ved Campus Ås. Styret ønsker å være til for at gruppenes 
aktivitet ruller og går best mulig og kunne hjelpe til at idéer om 
arrangement eller nye grupper blir satt ut i livet. 

Det sittende styret holdt 3 styremøter, og arrangerte det andre 
ekstraordnære årsmøtet i 2011. Altså ble det totalt tre årsmøter i UMB-BIL i 2011. Styret har også 
innført noe vi kaller ”gruppestyrelunsjmøter”. Det er et uformelt forum for alle i styret og 
gruppelederne som avholdes første torsdag i måneden. Formålet er informasjonsutveksling/bli 
kjent og oppfanging av gode idéer som man kan drodle rundt.  

På det andre ekstraordinære årsmøtet ble medlemskontingenten endret fra 100,- til 200,- per 
kalenderår. I tillegg ble refusjonsreglene for startkontingent revidert. Se internettsidene for mer 
informasjon. Det sittende styret har også etablert nye internettsider da de gamle ikke var 
funksjonelle. Henrik Mikkelsen (leder i golfgruppa og info-arbeider ved UMB) har hjulpet oss 
mye og godt der. 

Noen nye grupper ble etablert i løpet av året. Det ble arrangert en fellesturnering på Campus i 
2011, i fotball. Medlemstallet ved utgangen av 2011 var 91, opp fra 40 for 2010.  

Styret ønsker at UMB-BIL skal være en organisasjon som senker terskelen for at våre potensielle 
medlemmer driver fysisk aktivitet i hyggelig lag. Sånn sett ønsker vi å stimulere til aktivitet, og 
medlemstallet er ikke et mål i seg selv, men det er ikke til å unngå at det vil være indikasjon om 
aktivitetsnivået.  

UMB-BIL sin aktivitet finansieres gjennom en bevilgning fra UMB og gjennom 
medlemskontingenten. 

Styret har en del oppgaver foran seg som med fordel kan utføres. Det er etableringa av faste 
kontaktpersoner på alle Campus Ås institutt, inkludert UMB-instituttene slik at informasjon om 
arrangement når alle ansatte. Vi har spesielt en jobb å gjøre i å synliggjøre oss overfor Campus Ås 
utenom UMB. Annet informasjonsarbeid, som tavla på GG-hallen er også gjøremål som står for 
tur. 

Under ordinært årsmøte 2011 ble det vedtatt at alle grupper oppfordres til å arrangere 
fellesaktiviteter som annonseres og gjøres tilgjengelig for alle ved Campus Ås. Vi ser at ikke alle 
gruppene har gjort dette i løpet av 2011. Styret vil i 2012 se om det er noen måte vi kan stimulere 
til dette på.  

Kjære lesere 

Styret ønsker fra og med i år å 
gjøre årsberetningen til noe mer 
enn kun en ett år!! Derfor har vi 
tatt med et nytt kapittel 
”Tilbakeblikket”, et avsnitt som 
sier litt om det siste tiåret. Først 
ut er fotballen. 

God lesning! 
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For de nærmeste årene håper styret at gruppene vil være selvdrevne både med aktiviteten sin, og 
med å holde fellesaktiviteter på Campus, slik at alle ansatte gjennom et kalenderår får med seg at 
det er et bedriftsidrettslag her, og at det virker inspirerende. For 2012 håper aktiviteten vil være 
stigende, og at medlemstallet i hvert fall holder seg på nivået som oppnådd i løpet av 2011.  

Toril Trædal     Trond Langseth       Torgeir Pedersen  

(nestleder)     (vara)         (kasserer) 

Anne Elisabeth Munkeby Olav Fjeld Kraugerud  

(styremedlem)  (leder)  

Fakta om UMB-BIL 

UMB-BIL er bedriftsidrettslaget ved Campus Ås, som innbefatter Universitetet for miljø- og 
biovitenskap og de fleste tilstøtende institusjoner i Ås-området. Det er ingen formell avtale 
mellom UMB-BIL og de andre Campus-instituttene, utenom UMB. Alle ansatte på hel- eller 
deltid, samt ansattes ektefelle/samboer, barn over 16 år og pensjonister ved campus kan bli 
medlemmer. 

Aktiviteten er bred både på typiske lag/konkurranseidretter og mer mosjonspregede aktiviteter. 

BIL består per i dag av 8 grupper. Formålet med å kalle en aktivitet for en gruppe er at er det 
lettere å vise når en aktivitet trener/møtes slik at andre kan bli med. For fotballgruppa er det for 
eksempel viktig å være med i BIL fordi det er nødvendig for å kunne stille lag i seriespillet, mens 
for sykkelgruppa er det å vise ansatte ved Campus Ås at det finnes en gjeng som sykler 
regelmessig og som gjerne tar med nye ansikt, det viktigste. Det er fullt mulig å være medlem 
uten å tilhøre noen spesiell gruppe. 

Medlemskapet koster kr 200 pr. kalenderår og betales inn på konto nummer 1644.08.15018. Husk 
å sette på navn og hvilket institutt/avdeling du er ansatt på. Innbetalingen merkes med 
'medlemskap' og året det gjelder. 

Tabell 1. Oversikt over gruppene i BIL, med kontaktdata til leder og antall aktive medlemmer. 
Aktivitet Leder Arb.sted Tlf. Epost Antall aktive 

medlemmer 

Bowling Sverre Kobro Bioforsk 922 63 780 sverre.kobro@bioforsk.no 3 
Fotball Thomas Larsson Nofima 934 45 399 thomas.larsson@nofima.no 26 
Golf Henrik Mikkelsen UMB, adm 6496 5048 henrik.mikkelsen@umb.no 13 
Innebandy Bård Tollefsen UMB, DSA 6496 5928 baard.tollefsen@umb.no 15 
Løping Trond Langseth UMB, DSA 6496 6196  trond.langseth@umb.no 15 
Sirkeltrening Siri Fjellheim UMB, IPM 6496 5557 siri.fjellheim@umb.no 10 
Skyting Peter Sekkelsten Pensjonist 959 61 399 selaurit@online.no 9 
Sykling Arnljot Mehl UMB, SHF 6496 5249 arnljot.mehl@umb.no 2 
Bowling Sverre Kobro Bioforsk 922 63 780 sverre.kobro@bioforsk.no 3 

 

mailto:henrik.mikkelsen@umb.no�
mailto:baard.tollefsen@umb.no�
mailto:trond.langseth@umb.no�
mailto:siri.fjellheim@umb.no�
mailto:selaurit@online.no�
mailto:arnljot.mehl@umb.no�


Tabell 2. Styremedlemmer 2011-12. 
Etternavn Sted Tlf. priv Tlf.jobb e-post Rolle Valgt til 
Olav Fjeld 
Kraugerud UMB, IHA 416 17 337 6496 5121 olav.kraugerud@umb.no Leder 2012 

Trond  
Langseth UMB, DSA 468 27 010 6496 6196 trond.langseth@umb.no Vara 2013 

Anne Elisabeth 
Munkeby UMB, IPM 481 46 489 6496 5522 anne.munkeby@umb.no Medlem 2012 

Torgeir  
Pedersen UMB, IPM 915 10 455 6496 5523 torgeir.pedersen@umb.no Kasserer 2012 

Toril  
Trædal UMB, IPM 908 52 753 6496 6054 toril.tredal@umb.no Nestleder 2013 

 

Gode grunner til å bli medlem i UMB-BIL 

• Du får delta på UMB-BILs treninger. Treningene er også sosiale møtesteder der du får 
anledning til å knytte kontakter på tvers av forskningsinstituttene på Ås 

• Du er forsikret under treninger og kamper. 
• Du bidrar til å gi oss tyngde i forhandlinger om treningstider i GG-hallen 
• Du får dekket 75% av startkontingenter til arrangement som er innenfor 

aktivitetsområdet til UMB-BIL! Se utdypende forklaring på våre internettsider.  
• Du får 20% rabatt hos Stadion sport, Erik Johansen, Ås (si du er medlem; de har 

medlemslista). Gjelder på ordinære priser. 

mailto:olav.kraugerud@umb.no�
mailto:trond.langseth@umb.no�
mailto:anne.munkeby@umb.no�
mailto:torgeir.pedersen@umb.no�
mailto:toril.tredal@umb.no�


 

  Side 7 av 17 

Tilbakeblikket – Fotballen 2002-12 

 

 

Det som en gang het Norges landbrukshøgskole hadde en stolt fortid med bedriftsfotball. På 
begynnelsen av 2000-tallet snakket gamlekarene på laget varmt om de gode, gamle dager da NLH 
stilte tre 11-mannslag i bedriftsserien; et lag for de beste spillerne som gjerne ville vinne, et lag for 
de nest beste og et lag for de som bare spilte fotball for moroskyld og gjerne tok en øl etter 
(under?) kamp. Men i 2002 lå bedriftsfotballaget ved NLH nede. En håndfull spillere med 
spillende lagleder Knut Egil Rykhus i spissen holdt liv i laget. Laget bestod stort sett av ansatte 
fra Senter for husdyrforskning (SHF) og Drift- og serviceavdelingen (DSA). Blant andre 
avdelinger og institutter var det lite kjennskap til at det faktisk fantes bedriftsfotballag ved NLH, 
og det var liten innsats for å skape interesse rundt laget. Faktum var at mange fotballinteresserte 
ansatte trente med studentlaget uten å vite om bedriftsfotballaget. Dette viste seg også på 
tabellen. I 2002 og 2003 slet NLH-BIL i bunnen av Follo bedriftsidrettskrets’ 3. divisjon, den 
laveste divisjonen. 

I 2004 begynte imidlertid det å snu for NLH-BIL Fotball. I årsrapporten for NLH-BIL stod det 
at bedriftsfotballaget ønsket nye spillere, og det førte til at ryktet om laget spredde seg. Det fikk 
nye, yngre spillere fra flere ulike institutter og avdelinger til å bli med. Dette var også sesongen da 
mottoet for laget ble utformet: ”Vi spiller bare for å ha det moro. Men det er mer moro å vinne 
enn å tape!!”  Laget fikk en ny giv og spilte god fotball. Faktisk ble sesongen en ren parademarsj! 
NLH-BIL vant 3. divisjon overlegent og var klar for 2. divisjon! 

Fotballaget i 2010-sesongen med lagets trener, og artikkelforfatteren, Arne Roseth i andre rekke helt til venstre. 



I 2. divisjon ble klimaet hardere for laget, nå kalt UMB-BIL Fotball etter høgskolen hadde fått 
universitetsstatus og navnet hadde blitt endret. Motstanderlagene var naturlig nok bedre enn i 3. 
divisjon, og det ble flere tap enn i opprykkssesongen. Enkelte av spillerne taklet motgang dårlig, 
og det ble noe kjefting og klaging, både på dommere, motspillere og også medspillere. 
Innimellom var lagånden dårlig. Det var da vi formet et postulat som lever i laget den dag i dag: 
”Det viktigste i bedriftsfotball er verken å være i god form eller å ha gode fotballferdigheter, men 
å ha godt humør!” Det viser seg gang på gang at ved spilleglede, god lagånd og god innsats 
kommer man langt i retning av å vinne kamper. I 2005 var det så vidt at dårlig stemning i laget 
ikke sendte oss rett ned i 3. divisjon igjen. Vi ble reddet av at andre lag trakk seg i løpet av 
sesongen. 

Til 2006-sesongen hadde laget fått mange nye spillere. Flere av disse spillerne er fortsatt 
drivkrefter på laget nå 6 år senere. Og vårsesongen tegnet bra. Ved sommerferien var vi plassert 
på øvre halvdel av tabellen. Men utover høsten gikk det dårligere, og med tap, regn og kamper på 
grusbaner mistet mange spillere motivasjonen. Heldigvis berget laget plassen igjen i divisjonen, 
men det måtte stilles spørsmål om laget hadde mange nok spillere til å melde på lag til en ny 
sesong. Etter en mailrunde den påfølgende vinteren viste det seg at vi hadde ca. 12 spillere som 
var villige til å spille jevnlig, så laget ble påmeldt til 2007-sesongen også. Dette var et klokt valg 
for vi fikk et kanonlag denne sesongen! Én spiller må særlig nevnes. Det er Terje Kristiansen, en 
daværende stipendiat ved INA, som alene scoret over 40 mål for UMB-BIL!! Men han hadde 
naturligvis ikke klart å score så mye, hvis det ikke hadde vært for glimrende medspillere! Sesongen 
endte med 2. plass og endelig opprykk til 1. divisjon! Dessverre fikk vi bare beholde Terje denne 
ene sesongen, men han hadde bidratt stort til å sikre opprykket. 

Det viste seg at UMB-BIL var langt fra et en-mannslag! Mange tok ansvar etter opprykket. I 1. 
divisjon i 2008 hadde vi som naturlig målsetning å unngå nedrykk, men det gikk atskillig bedre 
enn som så! Laget spilte strålende, humøret var på topp, og da sesongen var over hadde vi klart 
en fantastisk flott 4. plass! Mye bedre enn vi hadde håpet på! Målsetningen for 2009 ble dermed å 
kjempe i toppen av tabellen. Det klarte vi. Laget fortsatte å spille flott fotball og til slutt endte vi 
på en rekordgod 3. plass! Det var MANGE år siden UMB/NLHs bedriftsfotballag hadde hevdet 
seg så godt! 2009 var dessuten året som fotballgruppa vekket til live den tradisjonelle 
institutturneringa i fotball for UMB-ansatte. Dette ble en stor suksess med mange spillere og 
tilskuere. IHA kunne til slutt løfte troféet. Turneringa fungerte dessuten som en arena for 
talentspeiding, og bedriftsfotballaget kunne rekruttere nye spillere. Suksessen med 
ansatturneringen har fortsatt de to seneste årene. I 2010 vant INA turneringa, mens sist høst vant 
et gjestelag fra Ås-lærerne da de slo IØR i finalen. 

UMB-BIL Fotball har fortsatt sin fine innsats i Follo bedriftsidrettskrets’ 1. divisjon også de 
seneste årene. Det ble en ny fin 4. plass, og i fjor ble det 5. plass. Laget er nå godt etablert i 
øverste divisjon og består av en super gjeng som har det gøy sammen på og utenfor fotballbanen. 
Spillerne kommer fra mange ulike institutter og avdelinger, og mange nasjonaliteter er 
representert. Laget er åpent for begge kjønn, og innimellom deltar jenter på treninger og i 
kamper. Det er å håpe at rekrutteringa til laget forblir god slik at laget kan bestå og sørge for mye 
moro for mange involverte. Lykke til med de neste 10 år! 

Arne Roseth, 
tidligere spiller og lagleder (2004-2011) 
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Bowling 

Vi deltar i bedriftsligaen i Follo som også omfatter ett lag fra Oslo og to fra Østfold. Kampene 
spilles mandag kveld annenhver uke i Storsentret i Ski. Vi vant serien i 2010-11. Inneværende 
sesong begynte dårlig. Som vanlig av en eller annen grunn. Men vi har spilt oss opp utover høsten 
og nå er vi på toppen av tabellen igjen. Stallen består av tre spillere Oddvar Kleven, pensjonert 
vaktmester fra Skog og Landskap, Leif Skogli pensjonist (tidligere ansatt i Bosch, spiller for UMB 
på dispensasjon) og Sverre Kobro forsker ved Bioforsk Plantehelse. Leif, Oddvar og Sverre 
spiller fast på laget og vi trener 2-4 ganger i uken. Vi har også Thor Arne Samuelsen (ekteskapelig 
tilknyttet Skog og Landskap) i reserve, hvis det skulle knipe. Vi er altså en ganske liten gruppe 

men vi fungerer godt sammen, og vi regner ikke med særlige 
forandringer i årene som kommer.  

Vi har egne kuler som er individuelt tilpasset. Tyngdepunktet 
i en bowlingkule ligger ikke midt i. For en som spiller med 
høyre hånd ligger tyngdepunktet til venstre for midten. 
Dermed ”skrur” kula mot venstre. Vitsen er å treffe mellom 
kjegle nr 1 og nr 3 med størst mulig vinkel, i ”lomma” , hvor 
effekten er størst. Vi har også egne sko med én sklisåle og én 
stoppesåle. I bowling har vi sko for venstrehendte! 

Bowling er først og fremst en teknisk idrett, alt skal være i 
perfekt avslappet balanse i det øyeblikket kula slippes. 
Etterpå er det ingenting man kan gjøre. Det er dermed 
likhetspunkter med golf og hopping på ski. Det hender vi 
savner angreknappen på PC´en. 

Bowling krever balanse! 

Fotball 

Fotballgruppen har hatt en turbulent sesong hva gjeller serie- og cup-spill. Vi røyk ut ur cupen 
umiddelbart, et ikke ukjent fenomen. Og i serien startet vi dårlig, litt av en tradisjon dessverre. 
Men motstanden i høyeste divisjon er og tøft skal sies, spesielt med Follo politi som en av 
erkerivalene. Men på slutten av vårsesongen hadde laget spilt seg sammen og vi spilte glimrende 
fotball i noen kamper! Når høstsesongen drog i gang stod det dog klart at vi ikke ville være med 
og slåss i toppen av serien, uten var nødt å fokusere på å holde oss kvar i divisjon 1. Dette klarte 
vi med en kjempeinnsats av guttene og jenten (pluss til Karen som turte å stille opp!) da vi tok 
poeng i de mest viktige kampene! Jeg er veldig stolt over laget. 

Vi har diskutert en del taktikk i 2011, og innført en del øvelser. Dette er viktige innslag da ikke 
alle spillere har spilt fotball aktivt. Dette gjør treninger mer moro, og laget blir bedre rystet til 
kamper. ”Det er moro å spille fotball, men det er mer moro å vinne”, som en tidligere lagleder 
ville ha sagt det.  

I løpet av vinteren trener vi normalt en gang per uke, ibland to, i GG-hallen. Under 
utendørssesongen har vi en trening og en kamp per uke. De uker det ikke er kamp har vi to 
treninger. 



Mange nye ansikt har dykket opp i løpet av sesongen, meget positivt og hyggelig. Og noen 
spillere fra før har kommet tilbake, alltid velkommet! Dessverre har vi og mistet vår lagleder og 
klippe i forsvaret siden mange år, Arne Roseth. Han har gått over for å spille (og kanskje jobbe 
litt) for Folkehelseinstituttet. Men dette åpner og muligheter for å spille treningskamper mot et 
Oslo-lag, noe som vi gleder oss til!  

litt FAKTA om FOTBALLGRUPPA 

# treninger Ca 25 inne og ca 25 ute ila sesongen 

# kamper 10 i serien, og 1 (!!??!!) i cup’n 

# deltagere 6 – 20 (stor variasjon:) 13 på kamp (mange å bytte med). 1 dame, resten menn. 

 

Gode grunner til å bli med 
Fotball er selvfølgelig en sosial og hyggelig måte å trene på, spesielt på ”bedrifts-nivå”, så jeg tror 
de fleste som er med har de gøy og hyggelig på trening. Når det er dags for kamp prøver vi å ta 
de på litt mer alvor. Men det er ikke sjeldent at man får høre mye latter på kampene; de fleste lag 
har positiv og bra innstilling på dette nivået. 

Fremtidsvisjonen (les: 2013) 
Vi spiller altså i høyeste divisjon i Follo bedriftsfotball, og målet er å knuse erkerivalene Sunnaas 
og Follo politi, og ta hjem gullet i serien! Og så ønsker vi å ta oss til finale i cupen, noe som skjer 
meget sjeldent. Forhåpentlig får vi mulighet å spille med samme spiller en lenger periode i år, 
sånn at vi blir mer samspilt. Det har mye å si for resultatet!  

Fellesaktiviteter for Campus Ås 
Fotballgruppa har for tredje år på rad i ”moderne tid” organisert fotballturnering for hele UMB 
campus og Ås kommune. I 2011 skjedde det for første gang i samband med Freskuka, og vi 
hadde rekordmange deltakere. Seieren gikk til lærerlaget fra Ås kommune, som slo IØR i finalen. 
Nofima tok hjem bronse-medaljen. 

Golf 

Golfgruppa startet opp våren 2008 med ansatte av begge kjønn og med varierende ferdigheter i 
dette edle spillet (fra GK til hcp.12). Vi har deltatt i Golfserien 2011 i regi av Akershus 
bedriftsidrettskrets i Follo, og har hatt egne treff og egen turnering innen gruppa. Gruppa har i 
2011 bestått 13 medlemmer. Vi har i sesongen deltatt i fem matcher i serien og de fleste 
medlemmene har deltatt en eller flere ganger. Golfgruppa i UMB-BIL spilte i 2. divisjon i 2011, 
på tross av litt varierende resultat i 2011 fortsetter vi i 2. divisjon i 2012. 

I årets klubbmesterskap ble John Skogsrud klubbmester 2011. 

Vi er foreløpig en liten gruppe som trives med å spille golf i lag med andre ansatte ved UMB. Vi 
blir bedre kjent med hverandre og med våre respektive hjemmebaner i distriktet og ser også 
deltakelsen i golfserien som en fin måte å bli kjent med andre golfspillere og baner. 
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Vi tar gjerne imot nye spillere, bare å ta kontakt!  

Oppmann/lagleder 
Henrik Mikkelsen 
Mobil: 48 12 76 48  
 
 
Innebandy 
Vi er ca 14 - 16 stk varierer litt, men sånn cirka. Fordelingen i kjønn er: Kvinner 5 og resterende 
herrer ca 10 stk. Vi trener to ganger i uken mandag og onsdag, begge dagene fra 1500 – 1600 i 
GG-hallen 

Løping 

Løpegruppa har i utgangspunktet hatt trening hver fredag klokken 15:00 med oppmøte utenfor 
GG-hallen i hele 2011, men det har vært ganger hvor det ikke har vært aktivitet. Vi har løpt i 
minus 12 grader, regn, sol, mørke og eller hva fredagen har hatt å tilby. Det har vært en kjerne på 
ca 6 stykker som for det meste stiller opp. Det sendes vanligvis ut en påminnelse/innkalling til 
treningen til ca 30 stykker. På det meste har vi vært 12 stykker. De fleste fredager har vi hatt noen 
kilometer med oppvarming for deretter intervalltrening for til slutt å jogge ut tilbake til GG-
hallen. Avhengig av oppmøte og ønskene deres har vi også hatt kun løping. Det har vært 
varierende runder på Ås med en lengde på inntil 10 km. Alderssammensetningen varierer fra 25+ 
til 70-. Flere deltakere på fredagsjoggen har individuelt deltatt på Follotrimmen, andre lokale løp, 
Sentrumsløpet, Oslo halvmaraton og andre fullmaraton. Gruppen satser på større aktivitet i 2012 
og har ambisjoner om å delta på Holmenkollstafetten.  

Trond Langseth, Påminner fredagsjoggen. 

Sirkeltrening 

 

Vi er en gjeng med jenter fra ulike institutt ved UMB og institusjoner ved Campus Ås som har 
trent ute i parken en gang i uken siden i våren 2011. Vi har hatt et jevnt oppmøte på ca ti stykker 
hver gang med en gruppe på mellom 15 og 20 deltakere totalt. Fortsatt kommer det nye deltakere 
og vi håper fortsatt på at vi skal få flere deltakere nå når vi har blitt medlem i BIL samt at Lena 
Kjøbli på HMS har lansert dette som et alternativ til ansattreningen på onsdager. Vi satser på å 



trekke ut igjen når været tillater det, kanskje omtrent når vi går over til sommertid. Da får vi med 
oss litt fler fra instituttene også for de har ikke ansattrening. Hvis det fortsetter å være interesse 
for gruppa så trekker vi vel inn igjen til høsten, kanskje i oktober, vi kunne nok gått inn litt 
tidligere i høst, det var kaldt, sleipt og glatt på slutten. 

Skyting 

Skyttergruppa til UMB-BIL deltar fortsatt aktivt i serieskytingen i Follo og bidrar med nesten 
tredjeparten av skytterne. Vi har 9 skyttere som deltar på de fleste serierundene på Nordbytun. 
Det er fortsatt lite med rekruttering til luftgeværskyting og derfor er pensjonistpreget litt for 
tydelig. Vi trøster oss med at de som velger luftgeværskyting som hobby ofte holder på til 70 år er 
passert med god margin. Det er rundt 40 år siden luftgeværskytingen på UMB startet opp og 
fortsatt er flere av skytterne våre som begynte på 70tallet aktivt med. Selv om det ikke strømmer 
på med nye skyttere så holder vi stand når det gjelder deltakelse i serieskytingen i Follo.  

I tillegg til de 10 serierundene så deltok vi også i Follomesterskapet , Westlandsheimen Open  og  
Westlandsjul. Vi deltok også i noen korrespondansekonkurranser på egen bane. I serieskytingen 
måtte vi finne oss i andreplass til laget vårt denne sesongen etter flere år på toppen. 

I september møttes skyttergruppa til Pizzatreff på Buggen for oppsummering av en vellykket 
sesong og planlegging av den nye. 

Resultater 
I Follomesterskapet var det sterk skyting av UMB-BIL skytterne. Det blei dobbeltseier i 
dameklassen. 
Britt Sekkelsten, IKBM tok gullet med 267 p. 
May-Lise Eriksen, Mattilsynet tok sølvet med 263 p. 
I herreklassen ble det gull til Helge Aarøen, ITAS med 279 p. Bronsemedaljen gikk til Terje 
Lykkeslet med 277 p. 

Vi ble også Follomestere for 3 skytterslag med 825 p., og for 3 skytterslag med respit med 885 p. 

Fremtidsvisjoner (les: 2013) 
Vi har fortsatt trening på banen vår i Meierikjelleren, og de som trener gjør det stort sett 
mandager eller tirsdager rett etter arbeidstid, ca. kl. 1600. Grunnen til at folk er med i gruppa 
skyldes nok mest interessen for skyting, men det sosiale teller også mye. Det er jo en ”treffende” 
sport. Veien videre er litt usikker. Det går rykter om at treningsbanen i Meierikjelleren skal 
disponeres til annet bruk. Forsvinner skytebanen så er det nok over og ut for skyttergruppa. Vi 
har hatt skytebanen i Meierikjelleren siden 1989 og det skal mye til om noen tar på seg jobben 
med å bygge opp en ny skytebane i andre lokaliteter på UMB. 

Verv i Skytterutvalget sone Follo 2011: 
Nestleder Peter Sekkelsten 
Styremedlemmer Håkon Gropen og Terje Lykkeslet. 
Oppmann luftgeværskyting UMB-BIL Peter Sekkelsten 
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Sykkelgruppa 

Sykkelgruppa er en samling landeveisglade gutter (stort sett). Vi er som den norske sommeren; 
kommer og går, men uvisst akkurat når. Så for å bli med på treningene; ta en tlf til meg, Arnljot, 
på SHF.  

  



Resultatregnskap 2011 

 

 

Inntekter
Regnskap 2011 Regnskap 2010 Regnskap 2009 Regnskap 2008 Regnskap 2007 Regnskap 2006 Regnskap 2005

Medlemskontingent 7,400.00            4,800.00            3,800.00            7,900.00            8,900.00            11,300.00          13,000.00           
Tilskot frå arbeidsgjevarar 40,000.00          40,000.00          -                     41,500.00          41,500.00          43,500.00          47,500.00           
Inntekter div. arrangement -                     -                     -                     -                     -                     1,879.00            1,928.00             
Renteinntekter 55.27                 64.25                 -                     888.75               500.39               175.68               75.00                  
Ekstraordinære inntekter 232.00               -                     -                     322.00               3,223.50            -                     107.50                
utestående egenandeler -                     -                     - - -                     -                     -                      
Sum inntekter 47,687.27          44,864.25          3,800.00            50,610.75          54,123.89          56,854.68          62,610.50           

Utgifter

Badminton, Tennis, Volleyball -                     -                     -                     -                     -                     6,220.00            8,940.00             
Bow ling 7,953.75            2,450.25            5,650.50            5,576.25            4,948.50            4,322.50            1,755.00             
Fotball 8,556.05            11,726.80          12,395.50          8,507.05            6,601.30            6,457.50            4,044.00             
Friidrett -                     1,269.64            -                     227.75               -                     3,187.50            1,687.50             
Håndball damer -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                      
Handball herrar -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                      
Skyting 11,673.75          9,740.00            10,535.00          13,485.50          7,561.25            9,611.25            7,776.65             
Golf 8,188.00            12,753.00          6,450.00            2,625.00            - - -
Administrasjon 7,193.20            7,960.00            4,932.69            7,485.00            9,559.00            7,702.88            10,512.00           
Forsikring 1,950.00            2,116.00            -295.00              7,867.00            5,890.00            5,605.00            5,035.00             
Utgifter div. arrangement 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 584.95 1,125.80
Ekstraordinære utgifter 11,017.75 5,050.00 25,000.00
Renteutgifter/gebyr 50.00 42.00 52.00 68.00 68.00 182.00 66.00
Sum utgifter 45,564.75 48,057.69 39,720.69 45,841.55 45,645.80 48,923.58 65,941.95

resultat 2,122.52 -3,193.44 -35,920.69 4,769.20 8,478.09 7,931.10 -3,331.45

Balanseregnskap 2011

Eiendelar
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Kasse - - - - 0.00 0.00 0.00
Bankkonto 1644.08.15018 50,452.82 45,860.05 26,553.90 64,728.57 22,989.14 49,081.91 40,569.44
Bankkonto 1644.08.15034 41.40 41.40 22,385.99 22,229.26 21,524.99 21,162.13 21,098.50
Debitorer 4,569.50 7,039.75 7,194.75 5,097.50 42,772.00 8,565.00 3,735.00
Varer på lager (1 PC) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 5,475.00
Sum egendeler 55,064.72 52,942.20 56,135.64 92,056.33 87,287.13 78,809.04 70,877.94

Gjeld og egenkapital

Kreditorer kortsiktige 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Egenkapital 01.01 52,942.20 56,135.64 92,056.33 87,287.13 78,809.04 70,877.94 74,209.39
resultat 2,122.52 -3,193.44 -35,920.69 4,769.20 8,478.09 7,931.10 -3,331.45
Egenkapital 31.12 55,064.72 52,942.20 56,135.64 92,056.33 87,287.13 78,809.04 70,877.94
Sum gjeld og egenkapital 55,064.72 52,942.20 56,135.64 92,056.33 87,287.13 78,809.04 70,877.94

Ås, 15. mars 2012

Olav Fjeld Kraugerud Torgeir Pedersen
Leder Kasserer
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Revisors beretning 

 

  



Budsjett 2012 

Inntekter

Medlemskontingent 16000
Tilskot 40000

Diverse arrangement 0
Renteinntekter 50

Ekstraordinære inntekter 0
utestående egenandeler 4569

Sum inntekter 56050

Utgifter

Styrketreningsgruppa 9300
Bowling 6000

Friidrett/løp 10000
Fotball 11000

Golf 8100
Skyting 12000

Refusjon startkontingenter 10000
Administrasjon 8000

Forsikring 2500
Diverse arrangement 2000

Gebyr og renteutgifter 50
Ekstraordinære utgifter 0

Sum utgifter 78950
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Innkomne forslag 

Det er kommet et forslag fra Olav Fjeld Kraugerud (leder i UMB-BIL). Bakgrunn og forslag til 
vedtak er her: 

Bakgrunn: 
Under årsmøtet 2011 ble det oppfordret til at alle gruppene bør ha aktivitet rettet mot alle på 
Campus Ås en gang i løpet av året. Dette er det ikke alle gruppene som gjør. For å øke aktiviteten 
i UMB-BIL kan det være nyttig å se på incentiver til å øke denne aktiviteten. 

Forslag til vedtak: 
For grupper som ikke ”har aktivitet rettet mot alle på Campus Ås en gang i løpet av året”, og der 
en majoritet av medlemmene i gruppa er fra campus-institutt som ikke bidrar til UMB-BILs 
økonomi oppfordres styret til å vurdere støtten til gruppa. En slik avgjørelse kan gjøres med 
skjønn. 

 


	//
	Innkalling til ordinært årsmøte
	Styrets beretning
	Fakta om UMB-BIL
	Gode grunner til å bli medlem i UMB-BIL
	Tilbakeblikket – Fotballen 2002-12
	Bowling
	Fotball
	Gode grunner til å bli med
	Fremtidsvisjonen (les: 2013)
	Fellesaktiviteter for Campus Ås

	Golf
	Innebandy
	Løping
	Sirkeltrening
	Skyting
	Resultater

	Sykkelgruppa
	Resultatregnskap 2011
	Revisors beretning
	Budsjett 2012
	Innkomne forslag

