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Med sportslig hilsen ,  

June Navjord Moltubakk    og     Anne-Lise Dybdahl 

              Leder          nestleder 

 

 



 

ÅRSMELDING  2019 

B.& O.I.- ALLIANSE 

Styret har bestått av : 

Leder :  June Navjord Moltubakk , turn 

Nestleder :  Anne-Lise Dybdahl ,  friidrett og turn 

Kasserer :  Anne Marit Isachsen , langrenn 

Medlem :  Geir Moen ,   orientering 

Medlem :  Hilde Pedersen , turn 

Varamedlem :  Bjørg Telnes,  turn 

 

Vår nyvalgte leder har sett seg nødt til å avstå fra møtevirksomhet grunnet 

graviditet med tvillinger. Men før dette gjorde hun et utmerket arbeide med å 

oppdatere klubbens forhold til Brønnøysundregisteret. I ettertid har hun også 

ordnet med momskompensasjon for klubben. 

Det ble i årsmøteperioden avholdt fire styremøter og behandlet  24 saker. Den 

viktigste sak dette året var klubbens 125- årsjubileum den 14. desember. I den 

forbindelse var 3 av styremøtene utvidet med klubbenes styreledere , leder for 

Hederstegnkomiteen , Festkomiteen , og festens toastmaster ( siste møte ). 

Jubileet den 14. desember : 

Laila Thorshaug Jensen ledet festkomiteen ( kvinnelige vetraner, nivå 1 ). De 

leide Folkets Hus til festen, et meget velegnet sted. 3-retters middag smakte. 

Stein Olsen stod for det musikalske, og Bjerkeng Blomster hadde laget alle 

borddekorasjonene og blomsterbukettene. Arrangementet var uten servering 

av alkohol, men gjestene kunne kjøpe det de ønsket i baren. 



B.&.O.I-turn`s utøvere I RG hadde korte underholdningsinnslag i to omganger, 

og veteranene viste oppvisningsdrakter . Størst overraskelse og 

oppmerksomhet var det Gjensidige-nissene som stod for. De overrakte O-

gruppa en gavesjekk på over 250.000  til arbeidet med å utarbeide 

orienteringskart til byen skoler. 

Norges Idrettsforbund var representert ved leder av Nordland Idrettskrets, som 

overrakte et flott staup i tinn til jubilanten. 

Bodø Kommune var invitert, og meldte på varaordføreren. Dessverre trakk han 

seg, uten å få andre til å representere kommunen.  

Alle frammøtte fikk  den ovale klubbnåla i gave, til minne om jubileet. 

Flere tidligere idrettsutøvere som har markert klubben på lands-og 

internasjonalt nivå var invitert av klubbene sine. Fra Friidrett møtte Mona 

Evjen, Anne Gro Harby Skjeggenes og Bjørn Morstøl. Fra Langrenn møtte 

Marianne og Kristin Dahlmo, samt Håvard Solbakken. Marit Elveos måtte melde 

forfall. Alle disse ble behørig hyllet , og fikk utlevert blomster. 

Nestleder Anne-Lise Dybdahl var kveldens hovedtaler, og tok for seg klubbens 

historie fra 1894 og fram til 50-60-tallet, mens lederne av de 4 klubbene 

orienterte om viktige hendelser i klubbenes historie etter den tiden. 

92 festkledde mennesker møtte opp på Folkets hus. 7 av klubbens 

æresmedlemmer møtte fram. Odd Vinje var forhindret, men fikk overlevert 

blomster hjemme hos seg selv. 

 

Hederstegnkomiteen hadde fått tilsendt forslag på kandidater til klubbens 

Fortjenestemedalje og æresmedlemsskap innen tidsfristen , og følgende ble 

tildelt klubbens Fortjenestemedalje : 

Jan Oddvar Sørnes   og Frode Fjelldal-Soelberg  :  friidrett 

Hilde Pedersen , Lars Petter Jensen , Helle Madsen : Turn 

Anne Marit Isachsen :  langrenn 

Torkel Irgens , Elisabeth Kongsbakk og Marit Johnsen :  Orientering 



 

 

Klubbens nye æresmedlemmer ble : 

Jon Are Andreassen  : friidrett 

Heidi Øyvann   :  turn 

Anders Kure   :  orientering 

Disse fikk overlevert et innrammet diplom og blomster, til trampeklapp.  

B.&.O.I. – Allianse    har pr dags dato  11 æresmedlemmer. 

 

Avisa Nordland hadde sendt en journalist til Folkets Hus.  Han tok bilder av 

æresmedlemmene ,og konsentrerte seg mest om de innbudte gjestene fra 

Langrenn og turn. Han deltok ikke på festen, men AN hadde alliert seg med 

Torkel Irgens som fotograferte fra selve festen. 

 

Leder av Hederstegnkomiteen har orientert om at vi nå ikke har flere 

Fortjenestemedaljer igjen, og må starte arbeidet med å skaffe nye i god tid før 

neste 5-årsjubileum. Hun har satt et firma på saken , som vil komme med sin 

innstilling og prisoversikt. 

 

 

June Navjord  Moltubakk              Anne-Lise Dybdahl 

               Leder      nestleder 

  

Anne Marit Isachsen     Geir Moen                    Hilde Pedersen 

          Kasserer                               styremedlem                             styremedlem 


