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Nyhetsbrev februar-mars 2021
Minneord Øystein Lægreid
Øystein Lægreid døde lørdag 20.02.21, 59 år gammel. Det var en trist
beskjed å få, på samme dag som det var en reportasje om Øystein og
familien i Sarpsborg Arbeiderblad. Øystein har vært åpen om sin
sykdomsbilde, og delt nedturer og oppturer med oss i sosiale medier. Han
hadde håpet på noen sykkelturer ut nå til våren, men slik skulle det altså
ikke bli.
Øystein vil bli husket av mange for sin innsats for sykkelsporten både
lokalt i vår klubb og nasjonalt med verv i Norges Cykleforbund. Øystein
har bidratt i vår klubb i mange år som leder, trener og utøver. Øystein var
seriøs i sin utøvelse av sykkelsport og ivret for terrengsykling. Han syklet
Birkebeinerrittet 20 ganger, alle innenfor merkekravet, og har syklet
Trondheim-Oslo på tiden 15:29. Han var initiativtaker til Hennesrittet og
Sølvstufossrittet, var med å arrangere Sarperittet og sykkelskole for barn
og ungdom.
Vi vil takke Øystein for hans innsats for sykkelsporten i Sarpsborg, og
håper mange tenker litt på Øystein når det sykles rundt omkring i
distriktet nå i våres.
Våre tanker går til Monica og barna, takk for at vi fikk låne Øystein en del,
og husk at livet er som en sykkeltur på to hjul, det må gå fremover og
videre.
Hvil i fred Øystein.
https://www.sarpsborg-sykleklubb.no/nyheter/minneord-oeystein-laegreid/
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Aktivitet - muligheter og begrensinger
Sykkelsesongen nærmer seg. Inntil videre kan vi, grunnet
smittevernbestemmelser fra Regjeringen og NIF, ikke organisere felles
sykling ute, men forhåpentligvis vil mulighetene til å skape aktivitet være
mere normalt når vi begynner utendørs for fullt. Vanligvis skjer dette
rundt påsketider.
Vi gleder oss til våren kommer!

Årsmøtet 2021
Årsmøtet gjennomføres i år på grunn av koronasituasjonen digitalt tirsdag
16. mars 2021, kl. 1900-2030. Husk å melde fra innen 14.03.21 at du
ønsker å delta på årsmøtet. Du vil så få tilsendt en link til «Teams» for å
kunne koble deg opp til årsmøtet.
Valgkomiteen jobber godt med å fylle opp verv og funksjoner, så vi håper
at vi får til et bra og fungerende opplegg for 2021 sesongen.
SSK er din klubb, og du er alltid velkommen til å bidra, både på og av
sykkelen.
Sponsoravtale med Sykkelstasjonen
Vi har inngått en ny sponsoravtale med Sykkelstasjonen for 2021. En info
sak om dette ligger ute på vår hjemmeside. Vi er veldig fornøyd med
Sykkelstasjoen og oppfordrer medlemmer til å benytte den gode service
og sykkelkunnskap som finnes der.
https://www.sarpsborg-sykleklubb.no/nyheter/klubbavtale-med-sykkelstasjonen-for-2021/
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Vedrørende klubbtøy så har vi et lite lager på Sykkelstasjonen, ta kontakt
med de for å høre om de har din størrelse tilgjengelig. Grunnet lite ritt og
treningsaktivitet i 2020 så avventer vi inntil videre med å åpne nettbutikk
for kjøp av klubbtøy, da vi føler at mange har det klubbtøy som trengs.

Kontingent og lisens
Kontingenten for 2021 blir sendt til alle våre medlemmer etter årsmøtet.
Betaling skjer i MinIdrett. Husk også å legge inn endret mailadresse eller
telefonnummer i MinIdrett.
Lisens kjøper du fra fra Norges Cykleforbund. Vi anbefaler sterkt alle våre
medlemmer å kjøpe denne, da den gir deg forsikring både på trening og
under sykkelritt.

Med sportslig hilsen,
styret i Sarpsborg Sykleklubb

