
Årsberetning 2022 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 
Irene Landfald, kasserer 
Tore Karlsen, Styremedlem 
 

2. Styreaktivitet 
Styret har møttes ca. annenhver måned. 

3. Medlemmer 
Sykkelgruppa er todelt: 
54 medlemmer i barne- og ungdomsgruppa 
49 medlemmer i voksengruppa 
 
 

4. Idrettsaktivitet: 
Barne og ungdomsgruppa trener mandager i sommerhalvåret. Sesongen 2021 ble 
treningstilbudet permanent utvidet med trening på torsdager for alle over 10 år også. .  
 
Nedgangen fra 2020 i voksengruppa har stoppet opp, og vi har tilnærmet identisk antall 
voksne ved utgangen av 21. 2022 beholdt vi alle voksne medlemmer. Det gledelige er at vi 
har fått inn en del nye barn blant de unge, med god tilvekst i de yngre klassene også i 2022, 
opp fra 48 i 2021 til 54 ved utgangen av 2022.  
 
Som forberedelse til Norgescup-søknaden for 2023 arrangerte Sykkelgruppa to sykkelritt 
sesongen 2022, både kortbane og rundbane samme dag. Dette til god mottakelse på begge 
løypene.   
 
Området brukes flittig, og vi får mye skryt for løypene. Derfor er det ekstra morro at vi for 
2023 har fått tildelt UCI ritt med poeng også for internasjonale ryttere.  



5. Resultater 
NM Kortbane:  
M junior - 4. plass - Jonas Høydahl 
M16 - 2. plass - William Haug 
K16 - 3. plass - Johanne B. Agard 
K15 - 2. plass - Eline Ekroll 
M12 - 2. plass - Alexander Rogstad 
K12 - 2. plass - Hedda Bolstad 
Master 40-44 - Jon Anders Iversen 
 
NM Rundbane: 
M junior - 2. plass - Jonas K. Høydahl 
K14 - 3. plass - Maren B.Agard 
K15 - 2. plass - Eline Ekroll 
K16 - 3. plass - Johanne B. Agard 
M12 - 1.plass - Alexander Rogstad 
M16 - 3. plass - William Haug 
M15 - 3. plass - Ole Christian Haug 
Master 40-44 - 3. plass - Jon Anders Iversen 
Master 60-64 - 2. plass - Tor Willy Haug 

6. Sponsorer 
2019 var siste året med forrige 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 
2022. Sykkelgruppa har de siste årene hatt en sunn økonomi hvor vi stort sett går i 
overskudd. Mye skyldes at mange jobber mye på dugnad, og at det brukes lite penger.  
 
 
 
For Sykkelgruppa:  
 
Per Christian Rasmussen 
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