Årsberetning 2020 for Sykkelgruppa
1. Styret har bestått av:
Per Christian Rasmussen, leder
Rune Høydahl, Nestleder
Jon Anders Iversen, styremedlem
Sindre Stampe, styremedlem
Øystein Roll, styremedlem
Tine Trømborg, sekretær
Tore Karlsen, kasserer

2. Styreaktivitet
Styret har møttes ca. annenhver måned.

3. Medlemmer
Sykkelgruppa er todelt:
38 medlemmer i barne- og ungdomsgruppa
51 medlemmer i voksengruppa

4. Idrettsaktivitet:
Barne og ungdomsgruppa trener mandager i sommerhalvåret. I tillegg har det vært et
pågående prøveprosjekt med torsdagstreninger for barn 10 år og eldre, noe som ble en
suksess vi viderefører inn i 2021.
Voksengruppa har hatt en nedgang i antall betalende medlemmer. Det er naturlig å tenke at
dette har forbindelse med korona og avlyste sykkelritt.
Sykkelgruppa var også første sykkelklubb som arrangerte sykkelritt for barn og unge i 16.
juni, dagen etter at det ble åpnet for arrangementer igjen. Dette ble fulltegnet med 200
deltakere iløpet av 24 timer, og ble sett på som stor suksess.
Det ble derfor også på nytt arrangert sykkelritt 30. august. Også dette fikk god oppslutning,
selv om det ikke var helt fulltegnet.
Men kanskje viktigst av aktivitet i 2020 var byggingen av pumptrack på Lersbrygga.
Prosjektet har kostet mye penger og dugnadskrefter, men resultatet har ført til veldig økning
i bruken av området. Hver eneste kveld fant man besøkende i pumptracken, både
medlemmer av sykkelgruppa, men også andre på både sykkel, sparkesykkel, skateboard og
rulleskøyter. Ja, tilogmed noen som la løpeturen innom.

5. Resultater
NM Kortbane:
K12 - 2. plass - Maren Berven Agaard
K13 - 2. plass - Eline Ekroll
K14 - 3. plass - Johanne Berven Agaard
M10 - 3. plass - Alexander Rogstad
M15 - 1. plass - Sivert Ekroll
NM Rundbane:
K12 - 3. plass - Maren Berven Agaard
K13 - 1. plass - Eline Ekroll
K14 - 2. plass - Johanne Berven Agaard
M10 - 3. plass - Alexander Rogstad
M15 - 1. plass - Sivert Ekroll

6. Sponsorer
2019 var siste året med gjeldende sponsoravtaler. De fleste av disse er nå reforhandlet for
2020-2022, med en pen økning i årlige sponsorinntekter. Nye sponsorer som har kommet til
er Gastromat og Acrylicon.

7. Økonomi
Treningsavgiftene er kr. 300 for barn, og kr. 500 for voksne. Dette vurderes økt, avklares i
2021. I desember 2019 fikk vi også tildelt 400 000 kroner av DnB sparebankstiftelsen til
bygging av pumptrack. Dette kom i tillegg til tildelte 569 000 i spillemidler, samt 232 000 etter
tomtesalget til barnehagen på Lersbrygga. Dette har med andre ord finansiert pumptracken
mer enn vi opprinnelig budsjetterte med, som også har medført mindre i dugnadskostnader
enn planlagt, noe som gjorde at ferdigstillelsen av pumptracken gikk veldig raskt.

For Sykkelgruppa:
Per Christian Rasmussen

