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Kjøreregler

• Den som presenterer skrur på lyd og kamera.
• Den som ikke presenterer muter. Man velger selv om man bruker kamera. 
• For eksterne som presenterer er det Eystein som styrer presentasjonen. Gi beskjed for ny 

side.
• Spørsmål stilles primært i chatten. 
• Muntlige spørsmål besvares ved at man rekker opp den digitale hånden. Vi ønsker at 

dette begrenses, da det er et stramt program.
• Vi tar opp første del (frem til gruppearbeidet). 



Velkommen 10.00-10.12



Covid-19

• NCF sitt koronateam følger situasjonen tett (Cato, Anders, Thomas og Hans)
• Vi oppfordrer alle til å følge de nasjonale og kommunale retningslinjene
• Det er vanskelig å si noe angående hvilke regler som gjelder for april, mai og juni.
• Vi ser at påsken og april blir en kritisk måned og håper at smittestatistikken går ned, og 

at kravene lettes.
• Det er registrert mange ritt i terminlisten, men vi ser at det er noen som begynner å finne 

nye datoer tettere på sommerferien, eller etter. 
• Skille mellom regional og nasjonal.
• Ferdigstiller Covid-19 protokoller for nasjonale ritt og mesterskap.
• Ferdigstiller guider til hvordan arrangører skal forholde seg til de kravene som er 

gjeldende.
• NCF kommer ut med mer info så fort vi vet noe mer, følg med på NCF sine 

koronavettregler.



Regnskap 2020 og Budsjett 2021 10.15-10.30

Resultat mot budsjett 2020
Driftsinntekter 36 588 395 kr mot budsjett 2020 42 880 000. Nedgang på 6 291 605 
Driftskostnader 33 627 769 kr mot budsjett 2020 41 770 000. Reduksjon på 8 142 241
Årsresultat 2 310 077 mot budsjett 2020 på 1 110 000. Økning 1 200 077

• Redusert den negative egenkapitalen med 2 310 077 til 2 003 892
• Første avdrag på UCI gjeld mars 2021 50 000 euro.
• Budsjett 2021 er lagt opp til en omsetning 41 660 001 og et overskudd på 708 000.

• Vi vet at vi kommer til å få en reduksjon i både kostnader og inntekter pga. covid.
• Adm. jobber nå med oppdaterte prognoser for å sikre balanse gjennom 2021.
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Likviditet pr. 11.3.21 (Obs 25 000) på Euro konto



Oppsummert økonomisk status

• God utvikling siden Bergen 2017, der vi nærmer oss positiv egenkapital. Utvikling i tråd 
med langtidsbudsjett.

• Covid stor påvirkning på topplinje. God balanse i 2020.
• Fikk tilskudd fra Krisepakke 2 på 1,8 mill. etter store tap på engangslisenser.

• Grunnlaget var en nøktern beregning av inntektsbortfall av de største rittene. 80/20 regelen.
• Mulighet forankret gjennom NIF.

• 2022 er vi avhengig av å øke sponsorinntekter.
• Vanskelig marked 
• Behov før økte inntekter for å møte fremtidige forventninger til sportslig aktivitet, arrangement 

og sikkerhet. 



Kontrollutvalgets rapport for 2020

• Legges ut på sykling.no i løpet av dagen. 
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