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Årsmøte Sarpsborg Sykleklubb
Sted: NiSec

Dato: mandag 10. februar 2020 kl. 19.00

Agenda
1. Åpning
2. Godkjenning av de stemmeberettigede, innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder og referent
4. Årsberetninger
5. Regnskap 2019
6. Saker til årsmøtet
7. Medlemskontingenter og avgifter
8. Budsjett 2020
9. Valg
10. Avslutning
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Årsberetning styret 2019
Styret har gjennomført 4 styremøter i perioden hvor saker / spørsmål er blitt drøftet og vedtatt.
Følgende hovedsaker har styret arbeidet med:





Diverse aktiviteter
Bytte av draktleverandør
Sponsoravtale utstyr og service
Økonomi

Diverse aktiviteter
Ridderrittet; klubben var også i år teknisk arrangør for arrangementet og stod for søknader og
godkjennelser av politiet og Vegvesenet.
Grenserittet; klubben bidro også i år med langing under rittet. Klubbflasker sponset av NISEC ble delt
ut til de som ønsket det av klubbens deltagere.
Vi har videreført tilbud om spinning for klubbens medlemmer på SATS Sarpsborg. Takk til Bjørn
Morten, Raymond og Tommy som stiller opp som instruktører.
Drakter
Vi har valgt å bytte leverandør av drakter for kommende sesong. Valget falt på Sykkelstasjonen, og
deres produkter som heter Giordana. Blir åpnet for bestilling via nettbutikk rett etter årsmøtet. Lokal
nærhet har vært et moment ved valg av leverandør. Sykkelstasjonen gir muligheter for å prøve
størrelser på tøy hvis ønskelig før bestilling, samt at de kan ha et begrenset lager i butikken.
Sponsoravtale
Vi har inngått en sponsoravtale med Sykkelstasjonen med rabatterte satser på sykler, materiell og
reparasjoner/service. Vi skal bli tilgodesett med gode fordeler og oppfølging.
Økonomi
Vi har pr 31.12.19 totalt 187 medlemmer.
Klubben har en sunn økonomi med et regnskapsmessig overskudd på kr. 84.832,31 inkl.
finansinntekter/kostnader.
Et slikt resultat er ikke noe vi i styret ønsker, men uten aktiviteter i gruppene har det blitt slik.
Det er utbetalt honorer til styret med kr 31.000,-.
Vi vil takke våre trofaste sponsorer for deres bidrag til drift av klubben.
Sarpsborg, 29.01.2019
Øystein Kongsbakk
Leder
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Årsberetning landeveisgruppa 2019
Da er tiden inne for en kort oppsummering for sykkelåret 2019.
Landeveisgruppen i Sarpsborg sykleklubb lever meget godt. Gruppa er selvdreven, og det er
bra oppmøte på fellestreningene. Fellestreningene er fortsatt på tirsdag og torsdag, og de
samme rundene blir kjørt tidligere år. Det er meget bra oppmøte spesielt på tirsdager da vi
kjører tirsdagsrunden. Vi har vel vært helt oppe i 30 stk. Det blir også kjørt langtur på
søndager.
Landeveisgruppa hadde som mål å stille et lag til Lillehammer – Oslo 22.juni.
Vi greide å stille 16 stk til start. Sparta hytta ble leid til overnatting igjen, og en flott rød buss
kjørte oss opp og hentet oss i Oslo for retur hjem. Gjennomføringen av rittet gikk meget bra.
Vi hadde bra flyt og fart fra starten av, og det holdt helt til mål. Gjennomsnittsfarten ble 40,8
km/t, og det er vi bra fornøyd med. Laget endte på 6.plass med tiden 4 timer og 40 minutter.
De fleste på ekspresslaget stilte på en generalprøve - Randsfjorden rundt. Dette er et nytt ritt
for de fleste av oss. Det er en fin runde på 16 mil som går i kupert terreng rundt Randsfjorden.
Rittet ble gjennomført på en fin måte med bra flyt og fart. Vi syklet inn til en 9.plass.
Ellers i sesongen har det vært deltagere på de fleste lokale turritt og masterritt med hederlige
plasseringer. Vi skulle gjerne ønske at det er flere som stiller til start i de lokale ritta som blir
arrangert i Østfold. Det er mange sterke ryttere i klubben som garantert vil hevde seg i ritt.
Den 19.september ble det arrangert Klubbmesterskap med labert oppmøte. Det var bare 7 stk
som stilte til start. Vi delte inn i senior som gikk helt opp til 50 år, og eldre senior fra 50 år og
oppover. Det ble kjørt fort og hardt, men Lars Granly greide å komme i brudd som ingen
greide å kjøre inn, og dermed vant han for ryttere under 50 år. Resten av gruppa endte i spurt
og der var det Raymond Thoresen som var raskest og ble seierherre for de over 50 år.
Det er bra samhold i landeveisgruppe, og det å kunne stille i lag på ritt og trene sammen som
lag gjør at hver enkelt blir sterkere. Så dette bygger vi videre på.
Vi savner fortsatt tilskudd av nye unge ryttere i gruppa. Vi har ikke greid å gjøre noe tiltak for
at dette skal bli bedre.
Med dette vil jeg takke for sykkelåret 2019.
Oppmann Landevei Ole Henrik Aakeberg
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Årsberetning stigruppa 2019
2019 begynte bra, selv etter en lang vinter. Vi gjentok suksessen med Fastride i Kalnesskogen
nord, også kjent som «Happy Corner», hvor vi etter betydelig dugnadsinnsats fikk bygget og
preparert både nye og gamle stier.
Vi stilte med telt, grillpølser, kake og kaffe gratis til de som møtte opp. Flere fartsetapper ble
merket for en uhøytidelig konkurranse, og mange av de drøyt 60 oppmøtte hadde en
kjempeflott dag på sykkel. Takk til Sykkelstasjonen for premier, og til dugnadsgjengen for
fantastisk innsats!
Rapport fra arrangementet ligger på hjemmesiden:
https://www.sarpsborg-sykleklubb.no/nyheter/fastride-fest-for-stinisser/
I Juni ble vi forespurt av Bypakke Nedre Glomma om å delta i Sykkeluka 2019. Stigruppa
stilte med den vanlige gjengen, og guidet et 20-talls ferske stisyklister rundt om på stiene i
Kalnesskogen. Det var bra fremmøte, med både jenter og gutter fra ungdom til godt voksen.
Vi har blitt spurt om å gjenta dette i år, etter utelukkende positive tilbakemeldinger.
I år valgte vi å holde fellesturer på mandager. Innledningsvis gikk dette greit, med typisk 5-6
stk som møtte opp, men etter hvert falt flere fra. Vi hadde som regel med oss flere utenbys
syklister enn lokale, da det viser seg vanskelig å få samlet folket rundt et felles opplegg.
Omtrent fra Mai måned var det såpass dårlig respons at vi sluttet å invitere til hver tur, selv
om vi hadde standard oppmøte mandager kl. 18.
Etter sommerferien ble det også tilfeldig, så selv om det virket lovende på våren, virker det
som om rekrutteringen svikter litt, og færre sykler. En positiv takeaway er at stiene vi
vedlikeholder har blitt kjent, og har derfor blitt et reisemål fra folk fra nær og fjern.
Enkelte utøvere fra gruppa har stilt i ritt – Anders og Øyvind stilte SSK-lag i Offroad Valdres,
og deltok i flere terrengritt. Andre var innom både tradisjonelle XC-ritt og Enduro.

For stigruppa,
Birger Patrick,
Opp- og nedmann 2019
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Årsrapport terrenggruppa 2019
Vi har i år også savnet en egen oppmann eller 2 som tar tak i gjennomføring av fellestreninger på
terrengsykling (grusgamp). Det synes som om medlemmene foretrekker å sykle for seg selv, eller i
mindre grupper, og nå det passer eget behov i forhold til tidspunkt på kvelden.
Klubben har vært representert ved mange ulike ritt.
Blant ritt som kan anbefales i juli er Uddevalla MTB og Orust MTB. Disse arrangeres i hyggelige
omgivelser og i fine løyper, og når været viser seg fra sin gode side blir dette fine opplevelser.
August er måneden med de største sykkelrittene i Norge og Sverige. Måneden startet som alltid med
Grenserittet første helgen. Her stilte vi med 2 stk i eliteklassen (Bjørn ble nr. 24 og Markus nr. 26), samt
at det var mange gode prestasjoner i aldersgruppene. Totalt var det 45 stk startende fra klubben vår.
Cykelvasan er et ritt som de senere år har deltagelse fra klubben. I Birkebeinerrittet siste helg i august
var de 28 stk som deltok i fra Sarpsborg SK.

Mvh Øystein, leder
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Årsberetning jentegruppa 2019
Jentegruppa har i 2019 bestått av Lise Hoff Johannessen som oppdame og Therese Lande
Patrick, Helene Lindeberg Mathisen og Marianne Bjerknes som terrengtrenere. Therese var
også webansvarlig og la ut saker underveis.
Det har vært faste treninger på torsdager på terreng, med oppmøte på Esso i
Borregårdsbakken kl. 18.00 fra uke 15. Vi har syklet i variert terreng og underlag. Turene har
blant annet gått til Kalnesskogen, Varteig, Glommastien og Hennesløypa. Vårsesongen ble
som vanlig avsluttet med sykkeltur og is på ISI Bar i Høysand.
Sesongen ble avsluttet med hyttetur til Hafjell. Der ble det både sykling på fjellveier, downhill og sosialt samvær.
I gjennomsnitt har det vært ca. 5-7 stk. på treningene.
Av ritt deltok vi blant annet på Off Road Valdres, Farrisrunden, Elgrittet, Birken og
Grenserittet. Kari Anne, Marit og Nina har vært mest aktive på den fronten.
Vi har for det meste brukt Facebook til å avtale turene, men de har også blitt delt på mail der
det har vært behov for ekstra informasjon.
Ved utgangen av 2019 var det ca. 28 kvinner som var medlem i Sarpsborg Sykleklubb. I 2018
var det til motsetning 45 kvinnelige medlemmer.

Sarpsborg 28. januar 2020
Marianne, Therese, Helene og Lis
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Balanse 2019
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Budsjett 2020

