SARPSBORG
SYKLEKLUBB

Årsmøte Sarpsborg Sykleklubb
Sted: Nordlo Sarpsborg, Skjebergveien 9, 1738 Borgenhaugen.
Dato: onsdag 16. februar 2022 kl. 19.00

Agenda
1. Åpning
2. Godkjenning av de stemmeberettigede, innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder og referent
4. Årsberetninger
5. Regnskap 2021
6. Saker til årsmøtet
7. Medlemskontingenter og avgifter
8. Budsjett 2022
9. Valg
10.Avslutning

SARPSBORG
SYKLEKLUBB
Årsberetning 2021
Styret har gjennomført 3 styremøter i perioden hvor saker / spørsmål er blitt drøftet og vedtatt.
Følgende hovedsaker har styret arbeidet med:
•
•
•

Diverse aktiviteter
Sponsoravtaler
Økonomi

Diverse aktiviteter
Covid 19: Også dette året og sesong har vært preget av koronasituasjonen i verden. Klubben fulgte de
nasjonale retningslinjer vedr sykleaktivitet og treninger. De fleste ritt ble avlyst, med unntak av noen
etter sommeren. Vi synes dette preger aktiviteten blant våre medlemmer, da det er usikkerhet hvilke
ritt som gjennomføres og det ikke er noen konkrete mål å trene imot.
Klubben stilte med noen løypevakter på Ladies Tour of Norway som hadde målgang i Sarpsborg på 1.
etappe.
Klubben søkte om å være teknisk arrangør av Ridderittet på Storedal i samarbeid med Ridderdagene.
Dessverre ble arrangementet avlyst pga. Cocid 19.
Klubben har gjort avtale med SATS Sarpsborg om styrke og spinning trening i sal for høst 21 og vinter
22. Dette ble også stoppet i desember 21 pga. Covid 19, men ble gjenopptatt medio januar 22.
Sponsoravtaler
Vi har fornyet sponsoravtalen med Sykkelstasjonen med rabatterte satser på sykler, materiell og
reparasjoner/service. Vi er veldig fornøyde med deres service og sykkelkunnskap.
For øvrig har vi videreført avtalene med våre andre sponsorer. Vi vil få takke våre trofaste sponsorer
for deres bidrag til drift av klubben.
Økonomi
Vi har pr 31.12.21 totalt 176 medlemmer.
Klubben har en sunn økonomi med et regnskapsmessig overskudd på kr. 105.897,43 inkl.
finansinntekter/kostnader.
Pga. Covid 19 så ble det nok en sesong uten bruk av midler i de ulike gruppene, noe som medfører et
stort overskudd i 2021.
Vi ønsker å øke tilskudd til aktivitet for 2022 sesongen, og har lagt dette inn i budsjettet for 2022.
Det er utbetalt honorer til styret med kr 31.000,-.

Sarpsborg, 31.01.2022
Øystein Kongsbakk
Leder
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Årsberetning landeveisgruppa 2021
2021 sesongen ble stort sett en forlengelse av 2020 sesongen, med avlyste ritt og begrensninger.
Med erfaringen fra 2020 ble det ikke like strenge begrensninger på utendørstrening, tirsdag og
torsdag treningen gikk mer eller mindre som normalt, dog med lavere oppmøte. Det ble ikke noen
organiserte rulletreninger i helgene, men dette håper vi å være tilbake med i 2022. Det var derimot
bra aktivitet i helgene uansett, med privat avtalte sykkelturer.
Med noen lettelser etter sommerferien ble det arrangert noe landeveisritt.
Raymond Thoresen (klasse M60) hev seg rundt og var med på noen ritt og har sendt over følgende
resultater:
Nordisk 6 plass - beste norske.
Follo rittet 2 plass
NM Mo i Rana 2 plass
VM Sarajevo 27 plass. Snø ritt.
Klubben stilte med noen syklister i «Slaget om gamle Østfold» på Rudskogen.
I en utfordrende løype med mye opp og ned med raske og svingete utforkjøringer, var det bare Ole
Fredrik Aamodt som hevdet seg i toppen med en sterk 4. plass, etter å ha vært med å prege teten det
meste av rittet.
Da bretter vi opp armene og gjør oss klare for 2022 sesongen og med de utsiktene ang Covid 19
situasjonen som vi ser nå, satser vi på at det blir ett mer normal år hva angår sykkelritt.

Mvh Landeveisgruppen
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Årsberetning stigruppa 2021
2021 sesongen ble heller ikke som man hadde tenkt når 2020 sesongen ble avsluttet. Vi har
ikke gjennomført noe av felles aktiveiter som de tidligere årene. Fastride i Kalnes skogen fikk
Covid-19 og ble satt i karantene igjen. Vi tar sikte på å komme tilbake med denne
sammenkomsten i "Happy Corner" når det kan være mulig.
Det som er flott er at stiene stadig blir brukt og at det er aktivitet i Kalnes skogen av singel
ryttere som stikker innom.
Det har vær gjennomført noen fellestreninger på mandager og onsdager. Også i år har det
dukket opp noen nye som er med på enkelte treninger. Det har vært innslag av flere El
varianter som da har klart å holde følge med oss ungdommene.
Alle klubbens medlemmer er velkommen til turer i Kalnes skogen med oss. Vi tilpasser oss
etter de som møter opp.
Offroad Valdres klarte å arrangere ett flott fjellritt også i 2021. Her stilte SSK med laget Team
SÆRP som bestod av Øyvind & Anders. Dette er ett fint ritt med lave skuldre der fokus er å
nyte fjellet og komme i mål 😉.

For stigruppa,
Anders Lindh,
Opp- ned og sidemann 2021
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Årsrapport terrenggruppa 2021
Vi har i år også savnet en egen oppmann eller 2 som tar tak i gjennomføring av fellestreninger
på terrengsykling (grusgamp). Dette har da medført at terrenggruppa har hatt mulighet til å
være med stigruppa denne sesongen. Er det noen som skulle føle seg kallet for dette er det
bare å kontakte noen i styret. ☺
Det har vært få ritt som har blitt arranger i 2021. Hva som vil skje i 2022 må vi bare vente å se
hva denne sesongen kan by på.
Det har vær gjennomført noen lokale ritt i 2021 der Sarpsborg Syklekubb har vært
representert.
•
•

Stenhoggerrittet
Grenserittet Light

Kubben har vært representert i følgende ritt.
•
•
•
•
•
•

Furusjøen Rundt
Birkebeinerrittet
Kongerittet
1814 Rittet
Stomperudrittet
Trysil-Knut rittet

Ønsker alle klubbmedlemmer lykke til med 2022 sesongen. Nyt sykkelturene i skog og mark.

Mvh
Anders Lindh

SARPSBORG
SYKLEKLUBB

Årsberetning jentegruppa 2021
Jentegruppa har i 2021 bestått av Lise Hoff Johannessen som oppdame.
Som for alt annet i samfunnet, har aktiviteten i jentegruppa vært sterkt preget av pandemien. Det
har vært faste treninger på torsdager på terreng, med oppmøte på Esso i Borregårdsbakken kl 18.00.
Vårsesongen ble som vanlig avsluttet med sykkeltur og is på ISI Bar i Høysand.
Det ble ikke arrangert noen fellesturer i 2021, men vi har stadig håp om å komme oss til Slettestrand
i Danmark og sykle. Kanskje i 2022?
I gjennomsnitt har det vært ca 4-5 stk på treningene.
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.
Noen av oss har også vært ivrige på landeveien og har hatt faste treninger hver mandag. Vi håper
flere melder sin interesse og at vi blir en større gjeng.
Ved utgangen av 2021 var det ca 26 kvinner som var medlem i Sarpsborg Sykleklubb. I 2020 var det
25 kvinnelige medlemmer.

Sarpsborg 20. januar 2022
Lise Hoff Johannessen
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Regnskap 2021

SARPSBORG
SYKLEKLUBB

Balanse 2021
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Saker til årsmøtet
Det har kommet inn ett forslag til årsmøtet.
Forslag:
Foreslår å redusere medlemskontingenten.
Historisk sett har klubben hatt relativt mye penger i banken. Jeg kan ikke se noe grunn til at klubben
trenger så mye på bok, og kan godt bruke mer av disse midlene. Gjerne budsjettere med negativt
resultat.
Foreslår medlemskontingent på maks kr. 250,Mvh Jon-Anders Kure

Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget, og foreslår at medlemskontingenten for 2022 settes til kr 100.- for alle
medlemmer.
Styret foreslår en lav kontingent for 2022 som følge av liten aktivitet de siste årene grunnet covid-19.
Fra 2023 er det forventning og ønske om betydelig økt aktivitet, og styret mener at
medlemskontingenten for 2023 bør tilbake til samme satser som i 2021.
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Budsjett 2022

