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Styrets sammensetning 
Leder og sekretær:   Lars Øyvind Alvestad 

Nestleder og kasserer:  Kjell Olav Skjelde 

Styremedlem:   Kerstin Larsen 

Styremedlem:   Marthin Håvardsen 

Varamedlem:   Ronny Taraldlien 

 

Andre funksjoner 

Valgkomite: 

Leder:     Jan Kristian Jøsang 

Medlem:    Mariann Skjelde 

Varamedlem:    Joakim Skjelde 
 

Revisorer: 

Trond Foss 
 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 6 styremøter hvor 15 saker er behandlet. 

 

Spesielle oppgaver 

Styrets arbeid i 2017 har vært preget av økt aktivitet, og sportslig satsing. 

Det har også vært fokus å synliggjøre klubben i regionen, både sportslig og som enhet. Blant annet 

har vi deltatt aktiv på regionsmøter, nasjonale kurs/seminar og arrangering av terrengcup som går 

på tvers av region sør. 

Vi har også behandlet og utarbeidet en kompetanseplan, samt resertifisert oss hos antidoping norge. 
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Aktiviteter 2017 

 

Arrangementer:  

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

Ellers har vi hatt flere interne arrangement som blant annet grøtfest, medlemskveld med 

tøyleverandør m.m. 

På 17.mai arrangement hadde vi Saktesykling. 

Vi har arrangert flere ritt: Boknasprinten, Gatecup, BoknOpp (overtatt fra Falkeid IL) og terrengcup 

på Torland. 

Det er økende og god dugnadsånd i klubben, og vi ser en positiv trend til økt tilstedeværelse av 

aktive medlemmer. 

Trenden er også at det blir mer aktuelt å bruke dugnadsarbeid som en måte å tjene penger til 

klubben på. Ref eksempel familiedagen til Vassbakk&Stol. 

Sportslig: 

Sesongen 2017 har vert klubbens beste sesong på alle måter. Gode resultater i alle klasser, men ikke 

minst så har vi hatt flere ryttere med på flere ritt.  

Rekrutt 

Vi har hatt en bra gjeng i den aller yngste klassen. 3-6 stk på alle starter både på UnoX 

sykkelgledecup og Haugesund Sparebank Gatecup. Alle har vist stor innsats og mye sykkelglede.  
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Aldersbestemt 10-16 

3 gutter og en jente har vert fasiten i 10-12 års klassen i år. De har vert med på mange ritt både 

lokalt og nasjonalt. De har hevdet seg bra i klassen og det viser at trening gir resultater! Noen av 

høydepunktene utenom de lokale ritt er Rogaland 3 etappers, Nærbø GP, Ungdomsmesterskapet 

Ringerike, U6 Cycletours 
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I 15-16 årsklassen har Tormod Emil hatt en bra første års sesong der han har hatt en bra 

utviklingskurve fysisk. Rittene Tormod har vert med på er Rogaland 3 etappers, Nærbø GP, 

Ungdomsmesterskapet, U6 Cycletours og i tillegg til Roserittet i Horten. Der han tok en sterk 5 plass 

på fellesstarten i Grimstad, og en 4 plass på bakkerittet Nærbø GP. Under U6 Cycletours syklet 

Tormod på Region sør laget med de andre 15-16 åringene fra regionen. Tormod tok 1 plass på 

Steinsvikrittet og 2 plass på Boknasprinten og Hårfagrerittet. På Haugesund Sparebank Gatecup tok 

Tormod 3 plass sammenlagt i gul klasse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junior/ Senior  

Vi startet med 2 juniorer i starten på sesongen, der Simon Andreas og Joakim hadde begge en bra 

treningsvinter. Simon Andreas slet mye med sykdom i sesongen, men han fikk med seg runder på 

UnoX cup og Gatecupen på Årabrot. Joakim har hatt en godkjent sesong der formen har variert en 

del. Han vant Haugesund Sparebank Gatecup suverent, og viste veldige gode prestasjoner på alle 

runder. Også i UnoX-cup satt han fint med i gul klasse. Det ble en norgescup helg for Joakim i 2017 

på Eidsvoll, der satt han inn med feltet.  
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I seniorklassen hadde vi Arne Kalland Olsen og Magne Aarsteinsen. Arne har hatt en veldig bra 

sesong, der seier på Sør Karmøy rundt var et av høydepunktene, mens ifølge treneren er 5 plassen i 

Regions mesterskapet den største prestasjonen. Der var motstanden høyest. Ellers så var han topp 3 

i samtlige lokale ritt, både terreng og landevei. Magne har hatt en ‘velte sesong’ der mye uflaks har 

satt en stopper for de store prestasjoner.  

 

Turritt og Master 

Vi hadde 10 stykker til start på Haugesund Sauda, og i et strålende vær ble det mange gode 

plasseringer. Arne ble beste mann med en sterk 3 plass.  

Ellers har vi hatt ryttere med i de fleste lokale turritt. 

  

 

 

  

Masterfeltet under RM i Grimstad 
Bilde fra Hodnafjellet Haugesund Sauda 
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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 er veldig godt fornøyd med all aktivitet som har 

vært i 2017, både av ritt og andre aktiviteter i organisasjonen. Alle våre arrangement har vært svært 

vellykket., og vi får stadig gode tilbakemeldinger. 

 

Medlemstall 
Per 31.12.2017 var det totalt 68 medlemmer i klubben. 

En total økning på 10 medlemmer.  

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

Kvinner 0 2 1 1 16 20 

Menn 2 9 8 2 27 48 

Totalt 2 11 9 3 43 68 

 

Medlemsutvikling 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Kvinner 18 17 20 - - 

Menn 36 41 48 - - 

Totalt 54 58 68 - - 

 


