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Bakgrunn – hvorfor gjør styret dette? 
Styret i TOSK har registrert at den før så aktive TOSK Damer gruppen har hatt lite aktivitet den siste tiden.  
Styret mener at gruppen er et viktig satsningsområde for eksisterende medlemmer, samt at det ligger et stort potensial for tilgang til nye medlemmer. 
Strategidokumentet er laget for å gi en struktur som gir forankring i klubben for Tosk Damer gruppen, være til hjelp for rekruttering av Tosk Damer Ansvarlig 
rolle, og skape trygghet/legitimitet til gjennomføring av rollen.  
 
TOSK ønsker gjennom gruppen TOSK Damer å: 
Organisere aktivitet som fremhever TOSK sitt formål; idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
Gjennomføring i henhold til TOSK sine gjeldende visjoner, verdier, og vedtekter. 
Målsetningen for aktiviteten er at INGEN skal falle av under aktiviteten og ALLE skal sitte igjen med en positiv opplevelse! 
 
Realisering av individuelle resultatmål gjøres individuelt i ritt, eller via klubbens/regionens andre tilbud/ritt. 

 
Visjon - hvorfor har vi TOSK 
TOSK har som mål å tilby et treningsopplegg med en tydelig sosial profil for syklister på alle nivå, fra de som nettopp har kjøpt seg en sykkel til de som deltar 
i sykkelritt. 
 
Verdier - hvordan TOSK etterlever visjonen 

• Treningsopplegg og aktiviteter skal ha en sosial profil. 
• Det skal alltid være god tone og stemning på trening. 
• Vi følger alltid trafikkreglene og tar hensyn til alle medtrafikanter. 
• Vi er gode forbilder for våre medsyklister. 
• Vi sykler aldri mer enn to i bredden. 
• Vi tar hensyn til miljøet og kaster ikke søppel i naturen. 

 
Strategi - hva vi gjør for å etterleve visjon og verdier 

• Tilrettelegge et treningsopplegg som den enkelte TOSK kan tilpasse til sitt eget nivå. 
• Tilrettelegge et treningsopplegg der TOSKene har mulighet til å trene mest mulig sammen igjennom hele året. 
• Legge til rette for at alle treninger har en motivator som sikrer en riktig og trygg gjennomføring av treningene. 
• Ta initiativ til / støtte gjennomføring av sykkelaktiviteter med en sosial profil for TOSK-medlemmene. 
• En tydelig profil med klubbtøy av høy kvalitet. 
• Godt samarbeid med andre deler av sykkelmiljøet. 

 



Gjennomføring og oppgaver Tosk Damer Ansvarlig: 

Styret har gjort vedtak på at Gro Tuxen Steingildra tiltrer som rollen TOSK Damer ansvarlig. Rollen rapporterer direkte til Styret. Med seg som assistenter er 

Kristin Sembsmoen og Elisabeth Stray Gausel. TOSK Damer ansvarlig og evt. oppnevnte assistenter belønnes på lik linje med de andre motivatorer for 

innsatsen. Følges opp ihht. Års hjul TOSK likt som motivatorer. 

Medlemmer som er med i TOSK Damer må følge strategi for gruppen. Skulle det oppstå situasjoner hvor dette ikke følges rapporterer Tosk Damer ansvarlig 

hendelsen skriftlig til Styret. Styret tar ansvar for behandling og evt. sanksjonering ihht. Vedtekter fortløpende. 

Tosk Damer Ansvarlig står fritt til å utforme aktivitetsopplegg og videreutvikle gruppen så lenge de er i tråd med gjeldende visjoner, verdier, og vedtekter 

 

TOSK Damer ansvarlig oppgaver:  

• Kan rekruttere assistenter i samråd med styret for gjennomføring av oppgaver. 

• Lage aktivitetsopplegg for TOSK Damer i løpet av hver termin 

• Legge ut aktiviteter på TOSK Damer Facebook gruppe i forkant. 

• Gjennomføre aktiviteter i henhold til aktivitetsopplegg. 

• Fordele aktiviteter/oppgaver til assistenter. 

• Forhøre seg om det er nye ryttere på trening (gi vedkommende en «endagsfadder») 
• Presentasjon treningsøkten i forkant 

• Påse at treningsøkten gjennomføres ihht til Tosks verdier 

• Være kontaktperson for TOSK Damer på 2sk.no side /Facebook. 

 
Kommunikasjons retningslinjer: 

Kommunikasjon med innhold vedr TOSK Damer rettes til TOSK Damer Ansvarlig  

kommunikasjon med innhold om andre forhold bes sendt skriftlig til styret på post@tastaosk.no 
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Styreleder

Bjørn B. Utne

Kasserer

Elisabeth Stray Gausel

Styremedlem

Jan Olav Sørensen

Styremedlem

Svein Ole Maldal

Styremedlem

Ivan Fossan

Varamedlem

Henriette Raddum

Varamedlem

Geir Nilsen

Nestleder

Ine Bjelland

Roller som rapporterer til Styret i TOSK 

Rolle Navn 

Revisor Sturla Malde 

Revisor Anders Utbø Sakseid 

Valgkomite Hilde Hansen 

Valgkomite Andreas Richter 

Valgkomite Steinar Strøm 

Markedsansvarlig Asbjørn Nilsen 

Materialansvarlig Styret 

Draktansvarlig Styret 

Lisensansvarlig Bjørn B. Utne 

Webansvarlig Frode Steine 

TOSK Damer ansvarlig Gro Tuxen Steingildra 

Motivatoransvarlig Roy Øiamo 

Spinningansvarlig Thomas Oftedal 

Medlemsansvarlig Jan Morten Auseth 


