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Styrets sammensetning 
Leder og sekretær:   Lars Øyvind Alvestad 

Nestleder og kasserer:  Kjell Olav Skjelde 

Styremedlem:   Kerstin Larsen 

Varamedlem:   Ronny Taraldlien 

 

Andre funksjoner 

Valgkomite: 

Leder:     Jan Kristian Jøsang 

Medlem:    Kjetil Vatnaland 

Varamedlem:    Joakim Skjelde 
 

Revisorer: 

Trond Foss 
 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 4 styremøter hvor 21 saker er behandlet. 

 

Spesielle oppgaver 

Styrets arbeid i 2016 har vært preget av økonomisk tøffere tider, og sportslig satsing. 

Fokus har vært på det sportslige samt å synliggjøre klubben i regionen, både sportslig og som enhet. 
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Aktiviteter 2016 

Arrangementer:  

Vi hadde stand under sommermarknaden, hvor vi solgte lodd og hadde konkuranser. 

Ellers har vi hatt flere interne arrangement som avslutning for rekrutter og grøtfest. 

Vi arrangerte flere ritt: Regionsmesterskapet i Landevei (fellesstart og tempo), Boknasprinten 

(terrengritt), Gatecup (gateritt på årabrot). 

Dugnadsånden er god i klubben og vi har en jevn tilstrømming av flere aktive bidragsytere, både til 

arrangement og sportslig i klubben. 

Sportslig: 

2016 sesongen har vert en god sesong for de aktive syklistene.  

U16: 

Våre syklister under 16 har konkurrert mye og de har prestert bra. Gode prestasjoner på Unoxcup, 

Gatecup og forskjellige temporitt viser at Bokn Sk er en stor klubb på rekrutering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tormod Emil Lunde har vist gode 

takter som 14 åring, og det blir 

spennende å følge ham videre i 15-

16 årsklassen. Leander Færaas har 

hovedsakelig deltatt på terrengritt i 

2016 og har vist bra fremgang i året 

som har gått. Han skal nå opp i 

juniorklassen.   
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Junior og Senior: 

Hovedmål for juniorene våre i 2016 var norgescup og NM. 

Nivået på juniorklassen i Norge er helt i verdenstoppen. På 

hver start om det er fellesstart eller tempo er det mellom 75 

og 100 startende.  

 

 

 

 

 

 

 

NM i Bodø ble en kald opplevelse der det var ekstremt tøffe forhold. Med kun et par grader og mye 

regn var det kun rundt 20 stk som kom til mål av de 90 som startet. Begge våre sto av midtveis på 

fellesstarten der det ikke var mange av de 80 startende som kom til mål.  

I norgescupen tok Arne en knallsterk 7 plass på den første NC runden i Skien, og han har vist han har 

vert den beste syklisten på Haugalandet gjennom hele sesongen. Han vant sesongdebuten på Sotra 

20 km tempo, og han har vist god form gjennom hele sesongen med flere topp resultater. Vi kan 

nevne:  

 3 plass sammenlagt Unox cup 

juniorklassen 

 Sammenlagt seier gate cup Nord 

Rogaland 

 1 plass og løyperekord Etne tempo 

 3 plass Bokn Opp 

 1 plass juniorklassen Nordsjørittet 

 7 plass Hårfagrerittet 

 3 plass Steinsvikrittet 

 2 plass Tysværrittet  

 1 plass og løyperekord Kattnakken 

Opp 
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Robin Færaas har deltatt på i Norgescupen terrengsykkel, 

terrengcupen samt turritt. Hans beste resultat var 4. plass på 

Nedstrandsrittet.   

 

 

 

 

 

Master / Turritt: 

Vi har hatt deltakere på de aller fleste lokale turritt. Av utvalgte ritt kan det nevnes: Mairittet, 

Steinsvikrittet, Hårfagrerittet, Nedstrandsrittet, Sør-Karmøy Rundt, Tysværrittet, Vats-tempo 

BoknOpp, Kattanakken Opp, Haugesund-Sauda, Lysebotn-Bryne. Vi har vist godt igjen lokalt og 

regionalt. 

På fellestreninger har oppmøte og opplegg variert veldig gjennom sesongen. Vi håper å kunne ha 

mer faste tider og økt oppmøte i kommende sesong. Mye tyder også på en bredere deltakelse i 

lokale ritt. 

 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Vi har hatt forholdsvis mange arrangement i forhold til størrelsen på klubben, og vi har en høy 

aktivitet. 

Vi har ikke operert med noen konkrete mål, men vil si oss godt fornøyd med aktiviteten som har 

vært i 2016. Alle våre arrangement har vert svært vellykket.  
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Medlemstall 
Per 31.12.2016 var det totalt 58 medlemmer i klubben. 

En total økning på 4 medlemmer. Men dessverre ser vi en liten nedgang i antall kvinner. 

Også i aldersgruppen 20-25 år har vi et potensiale til å hente inn flere medlemmer. 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 < år Totalt 

Kvinner 0 2 2 1 12 17 

Menn 2 9 6 2 22 41 

Totalt 2 11 8 3 34 58 

 

Medlemsutvikling 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Kvinner 18 17 - - - 

Menn 36 41 - - - 

Totalt 54 58 - - - 

 


