
 
 

Årsberetning 2022 fra NOTS sentralstyre 
 
Årsmøte 2022 
Også i 2022 ble årsmøtet holdt digitalt på Teams. Det gikk av stabelen 24. mars med 17 deltakere 
(inkl. 5 fra sentralstyret). 
 
Sentralstyret 
Styret har i 2022 bestått av: 

- Kjell Ivar Moland (leder) 
- Berit Benjaminsen (nestleder) 
- Lars Thomte (kasserer) 
- Trym Espen Enger 
- Erik Skontorp Hognes 
- Iselin Silja Kaspersen 
- Anne Melbø 

 
Styret har hatt ti styremøter, alle har vært holdt på Teams. 
 
Medlemmer 
NOTS hadde per 31.12.2022 1608 medlemmer og 2622 mottakere av nyhetsbrev. Dette er en liten 
medlemsøkning fra året før.  
 
NOTS Vernegruppe 
2022 har vært et år med begrenset aktivitet for vernegruppa, bortsett fra involveringen i arbeidet 
med Nasjonalpark i Østmarka.  
 
Grunnen til dette har vært et lavt antall vernesaker som har krevd vår oppfølging. Første halvår var 
det et noen saker som vi fulgte med på, mens andre halvår var stille. Det har vært mange saker med 
frivillig skogvern der sykling ikke har vært aktuelt på grunn av terrengtypen, eller så har det stort sett 
vært tillatt med sykling, både tradisjonell terrengsykling og el-sykling.  
 
Dette er en gledelig utvikling, men viser at det fortsatt er behov for en vernegruppe med god tilgang 
på kompetente ressurser med et stort nettverk ved behov. Dette ble igjen veldig synlig i Østmarka-
arbeidet, der vernegruppa bidro både med juridiske, sykkelfaglige og vernefaglige innspill.  
 
For 2023 ser vi på om vi kan organisere arbeidet noe annerledes for å holde gruppa mer oppdatert 
og involvert. Fra høsten 2022 er Anne Melbø sentralstyrets representant i vernegruppa. 
 
Som leder av gruppen ønsker Simen å takke alle våre frivillige deltagere for innsatsen og håper alle 
vil bidra videre i 2023. 
 
Østmarka nasjonalpark 
Forslag til ny nasjonalpark i Østmarka ble sendt på høring i oktober, og NOTS ga sitt innspill innen 
fristen 15. januar 2023. 
 
Siden saken er så vidt stor, organiserte vi arbeidet vårt med en arbeidsgruppe med Simen Filseth fra 
vernegruppa og Berit Benjaminsen og Kjell Ivar Moland fra sentralstyret. Arbeidsgruppa hadde tett 



 
 
kontakt med NOTS Oslo og omegn og NOTS Follo, som ga innspill til høringsuttalelsen. Vi fikk også 
innspill fra medlemmene i vernegruppa samt vernegruppas jurist, advokat Sigurd Vestrheim. Vårt 
høringsinnspill var undertegnet av arbeidsgruppa og de to lokallagslederne. 
 
Både før og i forbindelse med høringen hadde vi møter med Statsforvalteren i Oslo og Viken, 
Miljødirektoratet og med Skiforeningen, og vi deltok med innlegg på et stort høringsmøte som Oslo 
og Omland Friluftsråd avholdt på Skullerudstua. Der deltok bl.a. folk fra Statsforvalteren, byrådet i 
Oslo, en rekke frilufts-, interesse- og idrettsorganisasjoner og ordførerne i Nordre Follo og Enebakk 
kommuner. 
 
Lokallag 
I 2022 ble det opprettet to nye lokallag, i Vanylven på Sunnmøre, og på Toten. Vi har nå totalt 19 
lokallag.  
 
Aktivitetsnivået varierer fortsatt mellom lokallagene. Dette har nok flere forklaringer, blant annet at 
man lokalt opplever få situasjoner der det er behov for å «stå opp» for terrengsyklistenes sak. Lavt 
konfliktnivå lokalt er positivt, men målet må være å ha et visst aktivitetsnivå slik at noen står klar 
den dagen det blir behov for det. På den annen side vet vi at det bygges, tilrettelegges og 
vedlikeholdes stier mange steder, og enkelte lokallag melder om stor iver fra næringslivet etter å 
bidra, bl.a. med materialer til klopping. 
 
Bevilgninger til lokallagene 
Sentralstyret har til sammen utbetalt kr. 75 000 til to lokallag etter søknader om støtte.  

- Vesterålen kr. 35 000 til innkjøp av verktøy og opparbeidelse av en juniorsykkelpark.  
- Bodø kr. 8 000 som oppstartstøtte og til vedlikeholdsarbeid.  
- Toten kr. 10 000 som oppstartstøtte nytt lokallag. 
- Oslo kr. 23 000 til vedlikeholdsprosjekt Pioneren. 

 
Sentralstyret ønsker flere søknader om støtte til aktiviteter og prosjekter lokalt, og ber lokallagene 
om ikke å være tilbakeholdne med å søke om midler.  
 
Lokallagssamling 
Det har ikke vært avholdt lokallagssamling i 2022.  
 
Utflukt 
Fire personer fra sentralstyret deltok på Utflukt i Trysil i juni. Simen Filseth fra vernegruppa 
representerte NOTS på fagkveld med panelsamtale der temaet var ny nasjonalpark i Østmarka. 
Statsforvalteren og Naturvernforbundet var også blant paneldeltakerne.  
 
Samarbeidspartnere 
Våre samarbeidspartnere per 2022 er Trysil Radisson Blu Resort, SAS Sportspriser, Oslo Sportslager, 
Ilsetra Hotel (Hafjell), Terrengsykkel / Fri Flyt, Episke Stier AS, Intersport Sogndal, Trailguide.no og 
mtbmap.no. Nytt av året var samarbeidsavtale med Sweet Protection. Samarbeidet ble innledet med 
en salgskampanje med gode rabatter for NOTS-medlemmer. 
 



 
 
Vi har inntrykk av at det er økende interesse for å samarbeide med NOTS. Både andre organisasjoner 
og kommersielle aktører tar kontakt med oss med tanke på ulike former for samarbeid. 
 
 
IMBA Europe Summit 
Etter noen års pandemipause ble det årlige IMBA Europe Summit avholdt i Val di Sole, nord i Italia. 
Tre fra sentralstyret var med som «førstereis». Tidligere sentralstyremedlem Are Sørensen deltok 
også, og sørget for at vi fikk så godt utbytte som mulig av samlingen. Dere kan lese mer fra 
samlingen her: https://www.nots.no/imba-europe-summit-2022-nyttige-dager-ved-foten-av-
dolomittene/   
 
DIRTT-prosjektet 
NOTS er med i referansegruppa for prosjektet, som er over i «fase 2.0». Selve stibyggerutdanningen 
er i gang ved Fagskolen i Viken, og første kull begynte høsten 2022, med eksamen på Geilo i juni. 
Jimmy Johansen fra NOTS Lofoten er med som eneste norske av til sammen 25 «elever» fra 12 land. 
Han har også opprettet eget foretak for å drive med stibygging etter endt utdanning.  
 
Neste planlagte trinn i prosjektet er å starte opp arbeidet med en internasjonal stibyggersertifisering 
som har planlagt lansering i 2025. 
 
Kurs i stijuss 
I mai leide vi lokaler på Rebel i Oslo sentrum for å arrangere kurs med fokus på rettsreglene rundt 
terrengsykling, med hovedfokus på spørsmål rundt friluftsloven og allemannsretten. Jurist Fredrik 
Holth fra Holth & Winge AS holdt foredrag. Ca. 15 stykker møtte opp på Rebel, og mange andre 
fulgte arrangementet via streaming. 
 
Deltakelse i annet relevant arbeid 
Anders Anker-Rasch fra NOTS Bærum deltar på vegne av NOTS i arbeidsgruppa for Merkehåndboka, 
og i en nystartet arbeidsgruppe med temaet «ansvar og sikkerhet i sykkelanlegg». 
 
Kontingent og innleid arbeidskraft 
På forrige års årsmøte ble styret gitt fullmakt til å øke kontingenten med sikte på å engasjere noen til 
å ivareta deler av NOTS sine oppgaver mellom styremøtene mot betaling. For å være sikre på at det 
er støtte blant medlemmene for en eventuell kontingentøkning, ble det avholdt en enkel 
medlemsundersøkelse. Mer enn 1/3 av medlemmene svarte, og det var stor vilje til å betale noe mer 
for å få til dette. Det ligger an til at kontingenten vil bli økt til kr. 400 per år fra neste forfall til 
høsten. 
 
Vi regner med å ha gjennomført prosessen i løpet av kort tid. 
 
Media 
Antallet saker i interne kanaler som nyhetsbrev, hjemmeside og sosiale medier har økt merkbart 
etter at vi engasjerte Frode Kaafjeld til å produsere og publisere nyhetssaker for oss.  
 

https://www.nots.no/imba-europe-summit-2022-nyttige-dager-ved-foten-av-dolomittene/
https://www.nots.no/imba-europe-summit-2022-nyttige-dager-ved-foten-av-dolomittene/


 
 
Terrengsykkel.no har publisert en rekke saker der vi har uttalt oss, de fleste har handlet om 
nasjonalparksaken. Berit Benjaminsen fra sentralstyret og lokallagsleder Frode Kaafjeld i NOTS Oslo 
og omegn, hadde i vår et debattinnlegg i Aftenposten om den samme saken. 
 
Styreleder Kjell Ivar var i vår gjest på podkasten OTB-podden. 
 
Oppsummert 
2022 har vært både mer og mindre aktivt enn tidligere år. Når det gjelder medlemstall, har det vært 
på det jevne. Arbeidet med Østmarka-saken har tidvis vært ressurskrevende, men uten å gå ut over 
andre viktige vernesaker. Det har gitt oss erfaringer når det gjelder å jobbe proaktivt overfor 
myndigheter og andre interesseorganisasjoner, erfaringer som vi vil dra nytte av i arbeidet med 
framtidige saker.  
 
Aktiviteten i lokallagene er veldig viktig. Det er der medlemmene våre bor og sykler, og det er der 
aktivitetene skal skje. Det er også der man først merker det hvis forholdene for terrengsykling endrer 
seg på grunn av restriksjoner, konflikt med grunneiere eller andre brukergrupper etc. 
Lokallagssamlinga har vært en god arena for å dele råd og erfaringer med andre lokallag og med 
sentralstyret. Vi satser derfor på lokallagssamling i 2023. Samtidig har vi fått på plass en ordning med 
egne kontaktpersoner for lokallagene i sentralstyret, noe som virker nyttig. 
 
Vi har tro på at ved å engasjere en person til å jobbe for NOTS på mer kontinuerlig basis, så vil vi få 
et enda bredere og mer solid grunnlag for å vokse og styrke posisjonen vår. 
 
 
 
 
Ski, 9. mars 2023 
 
For NOTS sentralstyre 
Kjell Ivar Moland 
styreleder 
 
 


