
Sandnes Sykleklubb - årsmelding 2020 

  

  

  

  
Mandag 14. juni 2021 kl 18:00 på Radlastovå, Sandnes friidrettsstadion 



Årsmøtet skal 

1.       Godkjenne de stemmeberettigede. 
2.       Velge dirigent. 
3.       Velge to protokollførere. 
4.       Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
5.       Godkjenne innkallingen. 
6.       Godkjenne sakslisten. 
7.       Godkjenne forretningsorden. 
8.       Behandle Sandnes Sykleklubbs årsberetning 2020. 
9.       Behandle Sandnes Sykleklubbs regnskap 2020. Kontroll utvalgets beretning. 
10.   Behandle forslag og saker. 
11.   Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter. 
12.   Vedta Sandnes Sykleklubbs budsjett 2021. 
13.   Behandle Sandnes Sykleklubbs organisasjonsplan. 
14.   Foreta følgende valg: 

a.       Styre med leder, nestleder, 5 styremedlem og 3 varamedlemmer. 
b.       Kontrollutvalg med 3 medlemmer og 1 varamedlem. 
c.       Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
d.       Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
e.       Øvrige valg i henhold til Sandnes Sykleklubbs organisasjonsplan blant annet 

representanter til Nordsjørittets styre eller gi styret fullmakt til å oppnevne 
representantene. 

  
Forslag og saker til årsmøtet hadde frist til 11. mai 2021. 
  
For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingent for 2020 være betalt. Eller for nye medlemmer senest en 
måned før årsmøtet.  
Årsrapport, regnskap, budsjett, innkomne forslag og saker og valg på styret og representanter til 
Nordsjørittets styre legges frem på årsmøtedagen, men vil også være tilgjengelig på klubbens hjemmeside. 
 
Forretningsorden 
Ingen får ordet til en sak mer enn 2 ganger. Maks taletid settes til 5 minutter første gang og 3 minutter andre 
gang. 
 
Koronasituasjonen: 
Det kan komme endringer på dato hvis lokale og nasjonale ordninger tilsier det. Styrets intensjon er å 
avholde et fysisk årsmøte. 

  
  



Leders oppsummering av året 2020 

 

 

12 mars sa det pang og hele landet gikk i lockdown. Alt ble lagt ned 
av fellestreninger og det gikk litt tid før man fikk summet seg å tenke 
muligheter. Vi var tidlig ute med å kontakte NCF og kommune 
overlege. Treningene ble gjort slik at hver og en møtte ferdig 
oppvarmet til et bestemt sted. Så kjørte man intervall økter med de 
beste først, slik at ingen ble innkjørt. Det fungerte veldig bra.Vi tok 
kontakt med flere klubber for å arrangere Tempo Cup. Dette var det 
mulighet for å arrangere med gode smittevern regler. Dette ble 
gjennomført på en meget god måte. 

I perioden frem til sommeren hadde man mange treninger på Teams, kjekt å se kreativiteten blomstre i slike 
situasjoner. 

Styret har vært et meget arbeidende styre. Vi har vært klare på at å investere i gode trenere er det som 
bygger prestasjonsgrupper og samhold. En stor takk til dere begge for å ha gjort sitt til at frafallet har blitt 
minimalt i en slik situasjon. Her er det blitt fulgt opp på video og telefonsamtaler. 

Sommerskole, som ingen hadde tru på, ble arrangert med 20 unger. Utrolig kjekt.  

Grunnet uenighet med Kommune og gårdeier hos Actionball fikk vi veldig kort tid på å flytte ut. 3 dager 
brukte vi på å samle til dugnad og det var vel nærmere 70 personer som møtte opp for å hjelpe. Tusen takk 
for hjelpen! 

Klubbhus var viktig for klubben og Sandnes ULF kunne tilby oss ULF Huset for en rimelig månedsleie. Dette er 
et midlertidig klubbhus, men noen utbedringer har vi måtte gjøre for å kunne bruke dette til administrasjon 
og trening. 

Det jobbes i dag med 2 alternative klubbhus. Somaveien og Sandnes Stadion. Dette har vært en krevende 
prosess for styret.  

 
Roy Schjølberg 
Styreleder 

  

 

  

  



0. Åpning av årsmøtet 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 

Antall stemmeberettigede:   

  

2. Velge dirigent 

Dirigent:   

  

3. Velge 2 protokollførere 

1. Protokollfører:   

2. Protokollfører:   

  

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

1. Representant:   

2. Representant:   

  

  



5. Godkjenne innkallingen 

 Kommentarer:   

  

  

  

  

  

6. Godkjenne sakslisten 

Kommentarer:   

  

  

  

  

  

7. Godkjenne forretningsorden 

Kommentarer:   

  

  

  

  

   

  



8. Årsmelding 2020 
1. Klubb 

 

8.1 Styret 2020 

Verv Navn Periode 

Styreleder Roy Schjølberg 2020 

Nestleder Karl Geir Pedersen 2020 

Styremedlem Inglen Haugland  2020 

  Vidar Bringeland Sørensen 2020 

  Oda Kollsgård 2020 

  Karl Geir Pedersen 2020 

  Karina Andersson 2021 

  Arild Toft 2021 

Varamedlem Hans Erik Olsen 2020 

  Frode Waage 2020 



  Fred Anton Langhelle 2020 

Revisor/Kontroll utvalg* 

Krav til revisor for klubben 
gjelder først ved over 5 mill. i 
årsomsetning. 

    

  Atle Evjen 2021 

  Trude Evjen 2020 

  Knut Underbakke 2021 

Vararepresentant Turid Lindheim Nilsen 2020 

      

Nordsjørittet Styret ble gitt fullmakt til å oppnevne nye kandidater til 
styret i Nordsjørittet AS.  

Styret oppnevnte følgende 
personer: 

    

  Odd B Skjærseth styreleder 

  Torild Kollsgård   

  Rolf H. Bergseth   



Representanter til ting og 
møter 

Styret ble gitt fullmakt til å oppnevne representanter til 
ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjons-rett. 

Styret oppnevnte følgende 
personer: 

 

      

Øvrige valg i henhold til 
vedtatt organisasjonsplan, jf. 
pkt. 9 

Styret ble gitt fullmakt til å foreta valg i henhold til 
vedtatt organisasjonsplan. 

Styret oppnevnte følgende 
personer: 

    

Materialforvalter (fra høsten 
2019) 

Fred Anton Langhelle   

Medlemsansvarlig Birger Aase   

      

ØFK-komité Karl Geir Pedersen, leder 2020 

  Erik Johan Sæbø 2020 

  Jone Ellingsen 2021 

  Arne Aareskjold 2021 



      

Valgkomiteen Erik Johan Sæbø, leder 2020 

  Torild Kollsgård 2020 

  Morten Hagland 2020 

Vara representant Ingrid Helland 2020 

 *) se klubbens lover § 5 Kjønnsfordeling.    

 

8.2 Innledning 
Vår visjon er flest og best på sykkel, men når vi ser oss rundt skaper vi sykkelglede helt fra rekrutt til 
Eldre junior spinners. SSS blir nok sett på som en landeveis klubb, men skal vi evne til å rekruttere 
flere medlemmer, må vi ha større fokus på Terreng, Sykkelkross og Bane. Vi må etablere gode 
treningsmiljø i alle grenene. 
 
Vi har satt i gang et eget jenteprosjekt som på sikt skal få flere jenter inn i sporten. Vi har allerede 
en god gruppe, som vi tror vil tiltrekke seg flere på sikt. 
 
Som den største klubben i regionen, skal vi være et naturlig valg for ryttere i andre klubber. Vi skal 
ikke hente de i aldersbestemte klasser, der skal de få trene i sine klubber. Vi kan derimot tilby vår 
trener kompetanse i form av veiledning av trenere og at ryttere blir fulgt opp til de når en alder 
hvor det blir naturlig med en overgang til SSS. Tanken er å ha samarbeidsklubb konsept hvor aktuell 
klubb betaler en månedlig treneravgift til SSS. 
 
Når det gjelder å arrangere ritt, er utfordringen å få på plass nok vakter. Hellestø-runden, ny av 
året, er et fellesstartritt fra 11 og opp til Master.  Vi bruker de samme kriteriene som veidekke, med 
fargede klasser. Dette er i samarbeid med Sola CK. R3E et ritt som er blitt arrangert sammen med 
Stavanger i mange år, i år ble også Sola CK med på laget her. Det vi ser er at når man står sammen 
flere klubber, blir det straks enklere å arrangere. Vi får en del flere personer som kan stå vakt og 
selve arrangørstaben blir veldig flinke til det de holder på med.  
 
Under anlegg ligger både klubbhus og ikke minst løyper. Det er gjort en stor jobb til å få på plass en 
nesten permanent CX løype. Her har mange vært med på dugnad, men vil likevel berømme Marcus 
Chard for utforming av løypetrasé som skal brukes i NM 2021. 



 
Avslutningsvis må vi nevne vår kjære klubb bil som snart er ved veis ende. Den har gjort stor nytte, 
men nå begynner feil og følgefeil å komme og da ser vi det ikke hensiktsmessig å betale mere på 
denne. Vi er i en prosess hvor vi ser på flere alternativer og tar snart et valg på dette rette for 
klubben. Bil må vi ha. 

 

8.3 Styrearbeidet 

Det ble avholdt årsmøte 20. februar 2020 i Klubbhuset Varatun. På grunn av Corona situasjonen 
ble det ikke avviklet medlemsmøter. Styremøter ble for det meste avholdt på teams. Årsmøtet i 
2021 har blitt utsatt flere ganger grunnet situasjonen. 

Styrets hovedfunksjoner/roller: 

Roy Schjølberg, leder 

Karl Geir Pedersen, Nestleder 

Inglen Haugland, ansvarlig politiattester. Søknader til ulike prosjekter. 

Oda Kollsgård, ungdomsansvarlig. Søknader til ulike prosjekter. 

Vidar Bringeland Sørensen, sekretær 

Karina Andersson, jente prosjekt, sommer sykkelskolen og dugnader. 

Arild Toft, Hjemmesider, media. 

Varamedlemmer: 

Hans Erik Olsen, Oppmann M/K Junior 

Frode Waage, Oppmann M/K Senior 

Fred Anton Langhelle, Oppmann M/K 6-16 

Varamedlemmene møter ved forfall fra styremedlemmer og når styret ønsker status fra de 
sportslige gruppene de er oppmenn av. 

Endringsreisen. Styret har jobbet med «Endringsreisen». Covid 19 har ikke spilt på lag, men vi har 
satt 4 hovedgrupper som må til, for å få på plass en god struktur og en følelse av kultur og samhold. 
De er: Rytter utvikling, Arrangement, Anlegg og økonomi. I dette ligger å skape et samhold, en 
identitet som skaper en klubbfølelse og en tilhørighet. Vi mener at dagens situasjon er at klubben 
er veldig fragmentert og mange har sine egne grupper. Dette må vi få endret, og skape en felles 
samlingsplass. Ambisjonen til endringsreisen er jo  å redusere subkulturer og fragmenteringer. Mye 



godt arbeid er gjort tidligere, men skal vi lykkes som klubb og gjøre den attraktiv for medlemmer og 
rekruttere nye må vi få på plass et klubbhus vi kan skape kultur og identitet. Tiden endrer seg, og 
skal vi vokse må vi være i takt med samfunnet og tørre og endre oss og tenke nytt. Styret inviterte 
til idedugnad høsten 2020 og et 20 talls medlemmer møtte opp og utav dette kom det inn 370 
forslag som vi legger inn under de 4 hovedgruppene. 

Vi har jobbet videre med Årshjulet og utfordret trenerne på å få flere engasjerte foreldre. De har 
gjort en kjempejobb og mange er med å bidra på mange områder. 

Frivillige til våre arrangement. Å skaffe nok frivillige til våre arrangementer er fremdeles en 
utfordring. Skal vi arrangere ritt til våre ryttere er vi helt avhengig av denne dugnadsånden. 
Uten vakter kan vi ikke arrangere Norges Cup, Nordsjørittet eller Mai-rittet. Her må alle bidra og 
ber innstendig på at flere melder interesse for vaktkurs. 

Politiattester. Vi har innhentet til sammen 13 politiattester. 

Salg av bil. Opel Vivaro ble solgt på våren 2020 til 250 000,- 

Sola Arena. Ser nå ut som at Velodromen åpner i august 2021. Klubbens styre har savnet 
komminikasjon fra Folkehallene og stiller seg undrende til dette. Det er klubbene som skal drive 
Velodromen etter åpning og vi føler vi er litt på etterskudd med arrangement og ressurser. Det 
er blitt avholdt et kurs for sekreteriat, hvor Ranil Delapena deltok fra klubben. Leif Birger Kleppa 
har allerede tatt bane kommissærkurs for å være klar til arrangementene på velodromen. 

Forslag til NCFs forbundsting 2020. Klubben har sendt inn forslag om opprettelse om en B-
klasse i M-senior som et tiltak til å øke rekrutteringen til syklesporten. Klubben har også sendt 
inn forslag på personer i klubben som innstilles til NCFs fortjenestemerke. Er ikke opprettet av 
NCF ennå. 

Foreldregruppe. Det har vært utfordringer å få på plass en foreldregruppe som kan være med å 
støtte den sportslige satsingen. I fra november har vi fått Anne Gro Hamre som Oppkvinne for 
gruppen 13-16 år, samt at det jobbes med å få på plass en person for 9-12 år og Junior. Dette 
blant annet takket være May Britt Våland som også har tatt tak i denne delen av den sportslige 
aktiviteten. 

Sykkelgården og klubblokalene på Varatun. Vi måtte flytte ut på meget kort varsel etter 
uenighet med SK og utleier. Vi fikk samlet ca 70 personer til flyttedugnad. Tusen takk for 
responsen. 

ULF Huset. Er vårt midlertidig klubbhus. På et tidspunkt hadde vi ikke klubbhus og når vi tok 
kontakt med Sandnes ULF var deres hus noe vi kunne leie. For klubben er det viktig å ha et 
tilholdssted og vil rette en takk til fotballen for velvilje og kjapp respons hvor de selv måtte 
flytte ut på kort varsel. Det er ikke besluttet hvor lenge vi vil bli værende i ULF Huset.  



 

Barn og Ungdom og Elite har felles oppmøte utfor klubbhuset før søndagstreningen. Her med nye 
hjelmer og briller. 
 
Nye klubblokaler og prosessen rundt denne saken er omtalt under under Anlegg. 
 

8.4 Økonomirapport SSS-2020 

Ved inngang til 2020 ble det inngått samarbeidsavtale med firma BDO om etablering av nytt 
regnskap og økonomisystem for Sandnes Sykleklubb. Selv om det har medført en del tid og 
ressurser i forbindelse med etablering av det nye økonomisystemet: tripletex, sikrer dette at 
innbetalinger og utbetalinger av faktura skjer som forutsatt, samtidig som regnskapet blir oppdatert 
fortløpende. Dette gir klubbens styre og medlemmer trygghet for at vi har fokus på kvalitet og 
kontroll i alt vi gjør i forbindelse med regnskap og økonomi.    

Imidlertid har det med bakgrunn i «covid 19» vært et krevende år for styret og medlemmer å skaffe 
inntekter til drift av klubbens aktiviteter. Naturlig nok har det på grunn av pandemien, vært enda 
mer krevende enn normalt å skaffe sponsorinntekter. Dette har også påvirket vår plassering av 
midler i høyrentefond, som av samme årsak har gitt dårligere avkastning enn forventet av forvaltet 
kapital. 

Dog bør det fremheves at medlemmer i styret har gjort en meget god innsats med søknader på 
støtteordninger (CV 19 midler) i gavefond og offentlige tilskuddsordninger, som har gitt positive 
bidrag i en krevende tid økonomisk og driftsmessig for klubben. 

Resultat 2020 viste et negativt resultat på ca kr. 180.000 før avskrivninger. Bunnlinja viser en 
bedring fra forrige år på ca. kr. 75.000. 

Styret er imidlertid ikke fornøyd med å vise negative regnskapstall, men det bør i denne 
sammenheng nevnes at det er betalt regninger fra 2019, samt avslutning av tidligere 
regnskapsleverandør, som har vært en medvirkende årsak til underskudd. 



Det bør dog presiseres at sykkelklubben totalt sett har en sunn økonomi og meget bra soliditet med 
en egenkapital på drøye 8 MNOK ved utgangen av 2020. 

Budsjett har for 2021 vært bearbeidet så godt som det er mulig, i et år som fortsatt preges av Covid 
19. Driftsinntekter fra Sykkelgården, som har vært en viktig inntektskilde for klubben i mange år, ble 
av Trygg Trafikk og Rogaland Fylke avsluttet høsten 2020, samtidig som vi av den grunn også måtte 
finne nye klubblokaler nå p.t. i «Sandnes Ulf Huset» . 

For å kompensere tapte inntekter er det som nevnt jobbet iherdig med søknader til 
tilskuddsordninger fra banker, kommunale og statlige støtteordninger. Dette har fortsatt inn i 2021 
og gitt resultater som er med å dekke noe av klubbens utgifter. Imidlertid er klubben avhengig av at 
sponsormarkedet bedres og at klubbens medlemmer tar aktivt del i dugnadsarbeid som bedrer 
økonomien. Plassering av klubbens egenkapital/likvide midler bør også gi et bidrag ettersom 
avkastningen hittil i år er i positiv utvikling. 

Sponsor SSS-2020: 

Vi har som nevnt inngått avtale med BDO som vår nye regnskapsfører, og samtidig inngått 
samarbeidsavtale fra 2020 til og med 2022.  BDO er et internasjonalt selskap med 74.000 ansatte og 
virksomhet i 162 land. Avtalen er inngått som en «Barteravtale» dvs. Bytteavtale av 
Regnskapstjenester og Sponsoravtale med selskapet BDO i Norge. 

Våre øvrige sponsorer har i 2020 vært: ØsterHus, Berentsens Brygghus, og Spinn. Alle disse har vært 
med som samarbeidspartnere/sponsorer i flere år og vi takker for deres bidrag også i 2020. De er 
alle viktige bidragsytere for fremme av Sandnes Sykleklubb sin sportslige helsefremmende, 
bærekraftige og miljøvennlige innsats for klubbens aktive unge og voksne medlemmer!      

Sandnes 19.05.2020 

Karl Geir Pedersen, Nestleder Styre/Økonomi 

 

8.5 Medlemstall og lisenser 

Klubben satser på rekruttering og ser lyspunkter på dette arbeidet. Imidlertid må vi erkjenne at 
medlemstalla i klubben har gått kraftig ned de siste årene. Vi må tilbake til 2013 for å finne 
dårligere tall. Imidlertid viser medlemstallene i 2020 en trend som hele idretts Norge har erfart 
gjennom Covid-19 situasjonen – et større bortfall av medlemmer. Vi håper situasjonen vil bedre seg 
utover i 2021 og 2022. 

Av ungdommene er det kun menn 13-19 som har øket fra 2018 (34-42). 2016 var toppåret for 
ungdommen og for hele klubben. 

Mer enn 50% av medlemmene kjøper helårslisens (ca 52%). Tallet har vært stabilt siden 2013. 



I de årlige idrettsregistreringene til Norges Idrettsforbund (NIF) for 2010-2020 innrapporterte 
Sandnes Sykkelklubb følgende medlemstall: 

 

 

 

 



8.6 Kommissærer  
UCI Nasjonal elite kommisær landevei 

Tor Arne Oltedal  

 

NCF Nasjonal kommissær 

Leif Birger Kleppa 

Kenneth Terjesen 

 

NCF Regional kommissær 

Fitsum Ghilom 

Øyvind Hansen 

Jone Terjesen 

 I 2020 må det arbeides med å få flere medlemmer til å ta kommisær utdanning. 

  

8.7 Autoriserte trenere 

Espen Aareskjold, kompetanse: NCF Trener 3. (Holder på med trener 4 utdannelse.) 

May Britt Våland, kompetanse UCI trenerkurs og NTNU topptrener 2 (engasjert av 
klubben) 

Vidar Bringeland Sørensen, kompetanse: NCF Trener 2. 

Marcus Chard Trener 1 kurs. 

  

Trenere 2020 for B&U        

Jens Bolme 

Geir Morten Brekken 

Tor Jan Granberg 



Marcus Chard 

  

Rekrutt 2020 

Ingen aktivitet, men kan røpe at vi nå i 2021 har 12 rekrutter mellom 8 og 13 år. 

              

  

8.8 Eksterne møter 

NCFs Arrangementsseminar 2020 

Sandnes Sykleklubbs representanter var Vidar Bringeland Sørensen. Torleif Lutro, 
Stavanger SK rittleder på Norges Cup i Sandnes deltok også. 

  

Sandnes idrettsråd 

Roy Schjølberg 2020.  

  

8.9 Norges Cykleforbund 

Dommerkoordinator NCF Region Sør 2019-2020 Tor Arne Oltedal 

 

Årsmøte NCF 2020 på Sola 

Fra klubben stilte Vidar Bringeland Sørensen begge dager, Oda Kollsgård, Inglen 
Haugland, Torild Kollsgård.  

Fem av klubbens medlemmer ble tildelt Norges Cykleforbunds hedersmerke: Karl 
Geir Pedersen, Arild Toft, Tor Arne Oltedal, Leif Birger Kleppa og Vidar Bringeland 
Sørensen. Vidar Bringeland Sørensen mottok hedersmerkene på vegne av klubben.  

 

 



8.10 Stasjonære vakter 
1.       Brit-Helen Bøe Rossemyr 
2.       Jens Bolme 
3.       John Martin Bore 
4.       Eli Ertesvåg 
5.       Øyvind Finnesand 
6.       Ann Nevland Gilje 
7.       Gry Karin Espedal Granberg 
8.       Tor Jan Granberg 
9.       Morten Hagland 
10.   Leidulf Horpestad 
11.   Anne Randi Horpestad 
12.   Eirik Vigrestad 
13.   Mette Bolme 
14.   Geir Morten Brekken 
15.   Atle Evjen 
16.   Nils Petter Haga 
17.   Anne Gro Hamre 
18.   Amund Dyrnes 
19.   Rune Braathen 
20.   Øyvind Hansen 
21.   Fred Anton Lande Langhelle 

22.   Stig Jarle Løklingholm 
23.   Jarle Magnar Ravnøy 
24.   Siv Elisabeth Salte 
25.   Arild Skår 
26.   Roy Schjølberg 
27.   Jan Arvid Frafjord 
28.   Tor Are Harvey 
29.   Svein Åge Tvedt 
30.   Endre Hunshammer 
31.   Jon Emil Svendsbø 
32.   Ståle Berge Lønseth 
33.   Vidar Bringeland Sørensen 
34.   Birger Aase 
35.   Svein Flornes 
36.   Kristian Dyrnes 
37.   Olav Dyrnes 
38. Inglen Haugland 
39. Ingrid Helland 
40. Torild D. Kollsgård 
41. Nina Spilling 

  

8.11. Mobile vakter 
John Martin Bore 

Eirik Vigrestad 

Morten Hagland 

 

8.12. NCF Instruktører private vakter under sykkelritt 

Stasjonære vakter 

Morten Hagland 

Vidar Bringeland Sørensen 

Mobile vakter 

Morten Hagland 



  

8.13 NCF Tilsyns- og opplæringsansvarlig av private vakter under 
sykkelritt 

Vidar Bringeland Sørensen 

  

8.14. Hedersmerke komite 

Statutter for Sandnes Sykleklubbs hedersbevisning og hedersmerke/æresmedlemskap 

(endret 27.8.2018) 

1. Hedersbevisning er Sandnes Sykleklubbs diplom 

Hedersbevisning tildeles: 

Sportslig: For utøver som vinner regionsmesterskap 

Administrativt: For spesielt god innsats I en kortere periode. 

2. Hedersmerket er utformet som et skjold med Sandnes Sykleklubbs logo som skjold i midten og 
med teksten HEDERSMERKE over. 

Hedersmerket finnes i sølv og gull (forgylt). 

  

2.1 Hedersmerket sølv: 

Hedersmerket i sølv er Sandnes Sykleklubbs nest høyeste utmerkelse og tildeles sammen med 
diplom til: 

Sportslig: Utøvere i eliteklassene som vinner nasjonalt mesterskap, tar pallplass sammenlagt eller 
etappeseier i UCI ritt og utøvere som får kontrakt med ProTour-lag. 

Administrativt: For spesielt god innsats i en lengre periode 

  

 2.2 Hedersmerket gull/æresmedlemskap: 

Hedersmerket i gull er Sandnes Sykleklubbs høyeste utmerkelse og tildeles sammen med diplom til: 

Sportslig: utøvere som har tatt medalje i internasjonalt mesterskap (EM, VM, OL) 



Administrativt: personer som har nedlagt et betydningsfullt arbeid over lang tid for Sandnes 
Sykleklubb 

  

3. Hedersmerkekomite 

Hedersmerkekomiteen skal bestå av medlemmer som innehar hedersmerket, og som kjenner 
klubbens historie. 

Hedersmerkekomiteen utpeker personer de mener har gjort seg fortjent til utmerkelse. Styret og 
klubbens medlemmer kan fremme forslag til kandidater. 

Hedersmerket deles ut på klubbens årsmøte eller ved andre spesielle anledninger. Klubbens styre 
kan fremme medlemmer som har gjort seg spesielt fortjent, og som innehar klubbens hedersmerke, 
til Norges Cykleforbunds fortjenestemerke. 

Hedersmerkekomiteen består av følgende medlemmer: 

Arne Aareskjold 
Turid Lindheim Nilsen 
Vidar Bringeland Sørensen 

  

 8.15 Liste over klubbens medlemmer som har fått hedersmerke 
 

Hedersmerket klubb Fortjenestemerket NCF Æresmedlemmer klubb 

Trygve Gulliksen jr. - 1973 
Karl Vatne - 1973 
Thor Rønneberg - 1973 
Otto Meisland - 1973 
Peder Evjen - 1978 
Arne Aareskjold - 1984 
Erik Johan Sæbø - 1987 
Willy Gilje - 1988 
Agnar Grøtteland - 1988 
Turid Lindheim Nilsen - 1993 
May Britt Våland - 1993 
John Meisland - 1993 
Leif Ståle Meland - 1993            
  
Svein Gaute Hølestøl - 1996 
Gunn Rita Dahle - 1996 
Turid Hølestøl -             
 1999 

Arne Jansen - 1936 
A. T. Hadland - 1936 
G. Schanche Sandved - 1938 
Tollef Sinnes - 1947 
Trygve Gulliksen jr. - 1951 
Karl Vatne - 1951 
Steinar Oftedal - 1953 
Jonas B. Øglænd - 1953 
Otto Meisland - 1957 
Thor Rønneberg - 1959 
Eilif Christiansen - 1978 
Jan M. Rasmussen - 1978 
Peder Evjen - 1981 
Turid Lindheim Nilsen - 1985 
Arne Aareskjold             - 1985 
Roald Bergsaker - 1988 
Svein Gaute Hølestøl - 1997 
Willy Gilje - 2001 

Tor L. Øglænd  
Jonas B. Øglænd 
A. T. Hadland  
Otto Meisland  
Thor Rønneberg 
Willy Gilje (post mortem) 
Peder Evjen (post mortem) 
Arne Aareskjold 2017 
Vidar Bringeland Sørensen 
2019 

  

  

  

  



Einar Hølestøl - 1999 
Jon Øystein Bergseth - 2017 
Daniel Hoelgaard - 2017 
Lise Nøstvold - 2017 
Kristian Fløysvik - 2017 
Tor Inge Espeland - 2017 
Geir Inge Berg -            
 2017 
Kent Aadnøy - 2017 
Frode Solberg - 2017 
Johan Fredrik Ziesle - 2017 
Erlend Engelsvoll - 2017 
Isak Leivsson - 2017 
Harald Karlbom - 2017 
Vidar Bringeland Sørensen - 
2017 
Reidar Møller - 2017 
Karl Geir Pedersen - 2017 
Karl Johan Pedersen - 2017 
Leif Birger Kleppa - 2017 
Rolf Bergseth - 2017 
Tor Inge Bollestad - 2017 
Tor Arne Oltedal - 2017 
Kjell Ingve Byrkjedal - 2017 
Odd B. Skjærseth - 2017 
Arild Toft – 2017 
Markus Hoelgaard - 2019 
Jone Ellingsen - 2019 
Kurt Asle Arvesen - 2019 
Leiv Ove Nordmark - 2019 
Sebastian Kartfjord – 2019 
Tor Arne Gilje - 2019 
Morten Hagland - 2019 
John Oftedal - 2019 
Øivind Ravn Hagen - 2019 
Svein Olav Rege – 2019 
Torild Kollsgård - 2019 

Turid Hølestøl -             
 2001 
Einar Hølestøl – 2001 
Karl Geir Pedersen - 2020 
Leif Birger Kleppa – 2020 
Tor Arne Oltedal – 2020 
Arild Toft – 2020 
Vidar Bringeland Sørensen - 
2020 
Diplom 

Turid Lindheim Nilsen 2000 

  

Hedersmerkeutdelingen under Julegrøtfesten 

Det ble ingen julegrøt i 2020 grunnet covid-19. Dette får vi ta igjen i 2021. 

 



8.16 Styrets forslag til utmerkelser NCF i 2020 

Ref. Statutter for Sandnes Sykleklubbs hedersbevisning og hedersmerke/æresmedlemskap punkt 3. 
Hedersmerkekomite 3. avsnitt 2dre setning: «Klubbens styre kan fremme medlemmer som har 
gjort seg spesielt fortjent, og som innehar klubbens hedersmerke, til Norges Cykleforbunds 
hedersmerke.» 

Sandnes Sykleklubb har følgende forslag på personer som fortjener Norges Cykleforbunds 
fortjenestemerke, samt eventuelt andre utmerkelser. De foreslåtte personer har alle tidligere blitt 
tildelt Sandnes Sykleklubbs hedersmerke i sølv. Vidar Bringeland Sørensen ble dessuten 15. 
desember tildelt hedersmerket i gull og æresmedlemskap. Alle foreslåtte personer er fremdeles 
aktive i utførelsen av administrative og arrangementstekniske oppgaver.  De arbeider for å utvikle 
sykkelsporten i regionen og viser stort administrativt engasjement på klubb- og regionsplan, for 
noen også på forbundsplan.  

1.       Karl Geir Pedersen 

Har vært innom styret i klubben i flere perioder fra 2007 og frem til i dag som leder, nest leder, 
styremedlem og andre verv. Han er nå inne i en ny periode som styremedlem. Han har også 
vært Presse og Sponsoransvarlig under NM i Sandnes i 2009, NM terreng sykling i 2001 og 
medvirket i flere NCUP arrangementskomiteer bl.a. som rittleder assistent. Han er også 
styrets kontaktperson inn mot veteran/mosjonsmiljøet i klubben og er ansvarlig for 
sponsoraktiviteten. 

2.       Leif Birger Kleppa 

Har vært dommer/kommissær fra 1992 og frem til i dag og styremedlem i klubben i 2000-2003. 
Han har vært sjefskommissær og sittet i juryen i flere NM og NCUP arrangement landevei. 
Han har vært sjefskommisær i NCUP Sykkelkross arrangementer. Han har vært 
sjefskommisær og sittet i juryen i Regionale ritt og mesterskap, samt assisterende 
kommisær i UCI rittet Tour of Norway. I tillegg har han vært kommisær i flerfoldige lokale 
ritt i regionen. Han har nå også utdannet seg til Nasjonal Bane kommissær. 

3.       Tor Arne Oltedal 

Har hatt flere verv i klubben - nestleder fra 2002-2004, styremedlem 2004-2005 og kasserer 
2005-2006. Han var leder av dommerutvalget i Rogaland Cyklekrets 2006-2008, i 2006-2007 
satt han som medlem i NCFs ungdomskomite, 2006-2007 var han medlem i grenutvalg 
landevei, fra 2015 og til nå kommisærkontakt i NCF Region Sør. Har ble kretsdommer i 2004, 
nasjonal kommissær landevei i 2008 og UCI Nasjonal elite kommissær landevei i 2013. 

 I rittarrangement har han vært rittleder i NM Gateritt 2003, medlem av arrangementskomiteen 
NM 2009, Assisterende rittleder i NCUP 2009 og rittleder i 2017, sambandssjef i Rogaland 
GP 2011 og Tour de Fjords i 2012 og 2013, assisterende rittleder og sikkerhetssjef i Tour de 
Fjords 2014 og 2015, Rittleder i Tour de Fjords i 2016 og 2017. 

4.       Arild Toft 



Har sittet i styret i Sandnes Sykleklubb i flere perioder og i styret i Nordsjørittet i 4 år – 2014 - 
2018. I 2013 var han nest leder. Oppmann for kvinnesatsingen i klubben 2010-2015 som ga 
pallplasseringer både i NM og NCUP. Han var en av initiativtakerne og vært med å planlegge 
terrengsykkelløypen i Varatun parken i Sandnes som ble ferdigstilt i 2019. Sittet i 
arrangementskomiteen i NM 2009 og flere NCUP landevei og nylig NCUP sykkelkross 26.-27. 
oktober i 2019.  Vært web ansvarlig i en tiårsperiode.  Oppmann for mosjonistene og 
veteranene i klubben frem til 2018. Etablerte egen pensjonistgruppen i klubben. Etablerte 
det første spinning tilbudet, ansvarlig for de årlige treningsleirene på Kanariøyene i mars og 
Italia i juli i over 15 år. Organiseringen av Lysebotn - Sandnes opplevelse turene med 
deltakere fra både inn- og utland. Han har sittet i NCFs Anleggsutvalget i 2010 - 2012. 

5.       Vidar Bringeland Sørensen 

Styremedlem i Oslo Cyklekrets på midten av 1970 og utpå 1980 tallet og leder av OCKs 
utdanningsutvalg. Satt i NCFs utdanningsutvalg i flere år i begynnelsen av 1980 tallet. Var 
nestleder 1980 -1982 og leder 1982-1983 i Oslo Studentenes Idrettslag, samt leder av 
sykkelgruppa. Medlem av hovedkomiteen i NM landevei og bane i Oslo 1984, medlem av 
hovedkomiteen Nordisk mesterskap i Sandnes 1987, rittleder Downhill NM 2001, leder av 
hovedkomite NM gateritt og tempo 2003, rittleder og medlem i hovedkomiteen ved flere NCUP 
arrangementer fra 2001 og frem til i dag både på Downhill og landevei. Rittleder de siste årene 
av Mairittet. Medlem av hovedkomiteen for EC runde i BMX 2017 på Sviland, medlem av 
arrangementskomiteen NCUP CX Sandnes 2019, leder i klubben fra 1999 og nesten 
sammenhengende frem til 2015, har i ettertid også vært nestleder og styremedlem. Er 
fremdeles styremedlem i Sandnes Sykleklubb. Er en av tre stiftere av Nordsjørittet AS i 2008. 
Leder av valgkomiteen i Sandnes idrettsråd 2003 – 2014. 

Leder av NCF Region Sør 2015-2016. Varamedlem i NCFs styre i 2014 og ble fast styremedlem i 
2015 og frem til 2018. Prosjektleder for utvikling av kurs for private vakter under sykkelritt for 
Norges Cykleforbund/Norges Triatlonforbund i perioden 1.5.2017 til 30.6.2018, men fortsatte ut 
2018 – på dugnadsbasis frem til 10.3.2018. 

  

8.17 Styrets forslag til NCFs forbundsting 2020  

ENDRING AV KAPPRITTSREGLEMENT FOR LANDEVEI (KR) 

KAPITTEL II KLASSEBESTEMMELSER 

Menn 

Det innføres en ny klasse B.  

Begrunnelse 

Klasse Elite har et svært høyt sportslig nivå og om man ikke er interessert i å satse 100% faller man 
lett igjennom ritt i denne klassen. Rittilbudet til de nest beste som går ut av juniorklassen er svært 
begrenset. Disse rytterne henvises da til turritt inntil de er gamle nok til å sykle Master, eller så 



forsvinner de ut av syklesporten. Dette gjelder også for utøvere som begynner i tyveårene å sykle 
og som ønsker en litt forsiktig tilnærmelse til konkurransesyklingen. For å gi et godt tilbud til alle de 
som er mellom 19 – 30 år som ønsker å konkurrere, men ikke på Elite-nivå, vil dette være en god 
løsning som fremmer syklesporten. 

Det ser ut som den danske strukturen. Se fra side 31 og utover: 
https://www.cyklingdanmark.dk/fileadmin/user_upload/DCU_sportslige_regler_2019.pdf 

 har bidratt positivt til dansk sykkelsport. Å adoptere deler av denne til norsk sykkelsport, tror vi i 
Sandnes SK, vil gi norsk sykkelsport en dytt i riktig retning. 

- Flere klasser gir mer homogene klasser hvor det er mindre forskjell mellom den dårligste og den 
beste. Kan føre til at klassene får økt utbytte - flere kan vinne. Ikke så låste situasjoner med at et lag 
kommer bakpå og alle andre kan ta det rolig. Kan føre til mer aktiv sykling når flere har mulighet til 
å skape resultater. 

- Vi synes det er viktig at det er et poengsystem som gjør at en kan kvalifisere seg opp og risikere å 
rykke ned om en ikke opprettholder en bestemt poengsum.  

Med en B-klasse så vil en kunne gjøre overgangen fra junior-syklist til senior enklere. Se til ski, hvor 
en er junior til en er 20 år. https://www.langrenn.com/resultater-norgescup-junior-lygna-menn-
1920-aar-15-km-2020.6276595-333547.html 

Sikkerhet, en B-klasse vil også føre til mindre felt - som i sin tur kan øke sikkerheten. Mindre velt, 
farlige situasjoner. 

Praktisk gjennomføring - viser igjen til Danmark. Der evner man å arrangere ritt med flere klasser 
samtidig. Og selv om det mange ganger skjer at felt blir nøytralisert pga sprekere klasser kjører 
fortere, så fikser de det fint. Og det er en sterk indre justis at en ikke skal henge på de som 
passerer. 

Om man ville gått videre med også å innføre en C-klasse, må vurderes nærmere, men å starte det 
nye året med en ny B-klasse kan gi suksess. 

 

2. Sport 
8.18 Barn og Ungdom  
 

Sesongen 2020 “Team-bonding”!  

Hvem skulle tro våren 2020 skulle snu opp-ned på verdenssamfunnet av en pandemi? Covid19 
ulmet tidlig i Asia og februar/mars ankom Europa og Norge. Sykkelsesongen ble snudd opp ned!  

Sandnes SK ungdomsavdeling har i år bestått av 12 utøvere (10 gutter og 2 jenter) som har trent og 
konkurrert lokalt, regionalt og nasjonalt.  

Årets ungdomsgjeng bestod av flere unge og nye til sykkelsporten, noe som ble reflektert gjennom 
forskjellige fokus på treningsarbeidet gjennom vinterhalvåret. Sander Granberg (16år) eldste 



gutterytter dro lasset og ble matchet med juniorene for å få et bedre treningstilbud.  I alderen 13-
16 år er det stor forskjell på utvikling, modenhet og treningserfaring. Det ble lagt vekt på og 13-14 
års gruppen ble «holdt» litt tilbake og først ut på våren begynte vi å øke antall økter og 
treningsvolum.   

Covid19 utfordret oss noen uker, men en kreativ trener tok i bruk nettet og rigget til fellestreninger 
via messenger video gruppechat. Ungdommen rigget opp sine ruller hjemme på rom, kjeller og 
garasje. Foreldre hørte det durte over – under – vegg-til-vegg i et par timer to ganger i uken for en 
kort periode. Får å ikke gå helt på veggene ble vi kreative når regjeringen åpnet for å kunne trene i 
små grupper – da ble det intervalltrening utendørs og vi fikk godt bruk for temporitt regelverket. Ja 
hva var nå det? Jo, en må holde 25 m avstand til rytter foran seg, kjører man inn rytteren foran seg 
skal man kjøre 2m ut til siden eller til den gule midtstreken det som er forsvarlig, man passerer 
kjapt og den innkjørte rytter må slippe seg 25m bak. Dette gikk etter hvert av seg selv. Vi holdt 1m 
avstand når vi stod stilt, det ble fort rettet på om vi glemte oss bort ungdom som trener team. 
Siden vi ikke kunne sykle i gruppe to-to ved siden og bak hverandre for en periode, så ble det slik til 
at utøverne måtte varme opp på egenhånd og møte på et bestemt sted for intervalløkten. Dette 
førte til at utøverne ble ansvarsbevisste, selvstendige og flinke til å møte på rett plass til rett tid. 
Det medførte også til at guttene laget en snap-gruppe hvor de inviterte til felles oppvarming, men 
etter regelverk med å holde avstand, og ikke dele drikkeflasker, mat og ikke hoste-puste på 
hverandre. Imponerende forvandling blant guttene og jentene.   

I juni fikk rytterne endelig kjøre offisielle temporitt etter å ha fullført klubb-trenings temporitt i 
mars-april-mai mnd. De ivrigste rytterne brukte sommerferien (juli) til å trene til UM som gikk av 
stabelen tidlig august måned i Bærum. Høst sesongen august-september ble veldig travel med 
mange ritt lokalt, regionalt og nasjonalt. Ungdommen jobbet godt med tekniske ferdigheter og 
innøving på taktisk sykling. Nivået er høyt i disse aldersgruppene og utviklingen av ungdom meget 
varierende, og dette krever mye av trenere for å finne en balanse hvor alle får utvikle seg og klare å 
bevare sykkelgleden hos den enkelte.  SSS Ungdomsgruppen deltok på følgende ritt; Rogaland 3-
etp. Sørlandets PP, UM Tempo og fellesstart i Bærum, i tillegg alle de lokale rittene i Rogaland.   

Sørlandets PP er blitt til et årlig arrangement hvor M-K 15-16 år reiser som et team med 
hovedtrener og 2-3 foreldre i støtteapparatet. Dette er deres første møte med hvordan det er å 
reise som et lag – lære litt om hvordan det er når en tar steget opp på et landslag og elite/uci lag. 
Her må man forholde seg til laget bestående utøvere, støtteapparat, ha teammøte i forkant av hver 
konkurranse hvor man diskutere lagtaktikk, prøve å utføre lagtaktikk i konkurransene og evaluere i 
etterkant. Ungdommen blir også utfordret til å lage til mat og holde orden i sakene sine. En flott 
måte å bygge fellesskap og lagånd! Man kommer veldig langt ved å spille på hverandre og gjøre 
hverandre gode, samtidig som hver enkelt skal få lov å utvikle sine spiss-kompetanser. Vi ønsker 
utøvere som går foran som gode ledere og konkurransesyklister.  

Til tross Covid19 så ser dere på aktiviteten at ungdommen til tross for en rar-sesong, lærte mye om 
seg selv og sykkelsporten, de bygget relasjoner med klubbvenner, opplevde mye mestringsfølelse 
og hadde en fin utvikling som syklister og ikke minst personer. Resultater er et sluttprodukt av mye 
god trening, kunnskap og litt flaks! Det er en ivrig gjeng av gutter og jenter, som ser fram til en 
vinter med mye god trening og en ny sesong hvor man tar nye steg på sin utviklingsstige.  



Resultater  

UM  
Fellesstart – nr 9 Axel dela Pena M13-14 

Rog. 3 etp. 
Etp. 3 – Fellesstart – Nr 1 Axel dela Pena M13-14  
Etp.  Fellesstart – Nr 3 Emma Kvåle K-Jr *Søkt opp til Jr.  

Sørlandets PP  
Sammenlagt 3 SSS gutter i topp 20 i M13-14 år etter god innsats på alle 3 etp. Tot. 46 utøvere.  
Nr 8 Axel dela Pena  
Nr 12 Jack D. Chard  
Nr 18 Nikodem Naszydlowski  

May Britt Våland 

 

8.19 Junior 
 

Sykkelsesongen 2020 en spesiell sesong pga Covid 19 

1 års Junior Per Hagenes innfrir all forventning med å vinne dobbelt NM gull på tempo og 
fellesstart, lagtempo sølv med klubbkameratene Emil Skår og Johan Ravnøy, samt soleklar NC 
vinner etter å ha vunnet Tour te Fjells og NC 6 på hjemmebane og pallen på 7 av rittene. 

Junior jentene har også vist fin utvikling med Norsk rekord 10 km tempo til Tuva Byberg, NM sølv på 
tempo, og Victoria Fløysvik avsluttet sesongen med 2 plass på NC 8 Telemark Tours! 

Sandnes SK junior avdeling har i år bestått av 17 utøvere hvorav 12 (9 gutter og 3 jenter) har vært 
svært aktive og deltatt på Norgescup og Norgesmesterskap i sommer og høst. 

Rytterne la et godt grunnlag med trening i vinter og hadde en god samling i Spania i februar og var 
klar for en god start på sesongen. To av våre ryttere, Tuva Byberg og Per Hagenes, skulle ha startet 
sesongen med World Cup ritt i mars og april for det norske landslaget. I første omgang ble de 
internasjonale WC konkurransene satt på hold i avvente på Covid19 utviklingen, men ble etter hvert 
avlyst for juniorene. Denne avlysningen medførte til endring i treningsarbeid og en mental 
«utfordring» for utøverne. Alle fikk kjenne litt på den indre motivasjon og driven om å trene for å 
utvikle seg videre, men uten en konkurranse å se fram til for å teste seg selv imot andre juniorer. 
Klubben tilrettela noen tempo testløp i Søredalen for å trene fysisk og mentalt på konkurranse. Det 
var suksess. Flere klubber over hele landet begynte å arrangere temporitt for å tilby noe 
konkurranse for utøverne. Det ble arrangert 5 temporitt i Rogaland i juni måned. Det ble også 
tilrettelagt for norgesrekord tempo forsøk for junior og senior elite arrangert av Norges 
Cykleforbund. Det ble rekord ras og Tuva Byberg ble også invitert til å forsøke seg på 10km 
juniorrekord i Tønsberg 22 juni. En fin motivasjon for Tuva som satte ny norsk rekord med 15 sek. 
Ny rekord 13 min 35 sek! 



Covid19 lettet litt og den norske konkurransesesongen kom i gang i juli måned. SSS Junior gruppen 
deltok på følgende NC ritt; Tour te Fjells, Fara Sykkelfestival, Sandnes, og Telemark Tour. De deltok 
også på NM tempo, NM fellesstart, NM gateritt og NM lagtempo, i tillegg alle de lokale rittene i 
Rogaland.   

Resultatmessig har årets sesong vært meget bra. 1 års junior Per Hagenes har innfridd 
forventninger om å hevde seg i toppen av junior klassen etter å ha vunnet Ungdomsmesterskapene 
både som 15 og 16åring. Per har kombinert langrenn og landeveissykling i hele sin oppvekst og har 
et stort treningsgrunnlag og en fysisk og mental kapasitet på et internasjonalt nivå. Junior guttene 
har utviklet seg for hvert NC-ritt med økende forståelse for lagarbeid og vært bidragsytere til Per sin 
suksess. Denne boosten har virket svært positivt i treningsarbeidet og motivasjonen har vært god. 
Det har med andre ord ikke vært noe annet enn en positiv og suksessrik sesong for Per og hans 
klubbkamerater. 

De gror også veldig bra i ungdomsavdelingen hvor klubben har 14 ryttere 13-16 år. Denne gruppen 
har utviklet seg veldig bra med stor treningsiver i et positivt og inkluderende treningsmiljø. 
Juniorene i klubben er naturlige forbilder og de setter stor pris på å få trene med dem av og til. 

Til tross Covid19 så har Sandnes SK juniorene opplevd mye mestringsfølelse og oppnådd mange av 
sine mål. Resultater er et sluttprodukt av mye god trening, kunnskap og litt flaks! Det er en «sulten» 
gjeng av gutter og jenter, som ser fram til en vinter med mye god trening og en ny sesong hvor man 
tar nye steg på sin utviklingsstige. 

Resultater Kvinner og Menn Junior klassene: 

NM Gull Tempo Per Hagens 
NM Gull fellesstart Per Hagenes 
NM Sølv Tempo Tuva Byberg 
NM Sølv Lagtempo Per Hagenes, Emil Skår, Johan Ravnøy 

NC Sammenlagt 

Nr 1 M-Jr Per Hagenes 

NC 1 Tour Te Fjells 

1. plass sammenlagt M-Jr Per Hagenes 
Etp. 1 nr 1 Per Hagenes 
Etp. 2 nr 2 Per Hagenes 
Etp. 3 nr 1 Per Hagenes 
Etp. 4 nr. 3 Tuva Byberg 

NC 2 og 3 Fara Sykkelfestival 

NC 2 – Fellesstart nr 2 Per Hagenes 
NC 3 – Tempo K-Jr nr 2 Tuva Byberg, M-Jr nr 2 Per Hagenes  



NC 5 og 6 Sandnes 

NC 5 – Tempo M-Jr nr 3 Per Hagenes 
NC 6 – Fellesstart M-Jr nr 1 Per Hagenes 

NC 7 og 8 Telemark Tours 

NC 7 – Tempo M-Jr nr 2 Per Hagenes, Nr 4 Johan Ravnøy 
NC 8 – Fellesstart K-Jr nr 2 Victoria Fløysvik 

May Britt Våland 

 

8.20 Senior 
Innhold ikke levert. 
 
 

8.21 Mosjonist-, veteran- og pensjonistgruppen 
Kjært barn har mange navn er vel kanskje beskrivende for alle grupperingene vi har innen 
aldersgruppen som er blitt gitt navnet «Mosjonist-, veteran- og pensjonistgruppen» i Sandnes 
Sykleklubb. Dersom vi kategoriserer gruppene i henhold til aktivitetsnivå, kan kanskje følgende liste 
være beskrivende: 
 
Gruppe 1: 
«Onsdagsgruppen»:  

- «Onsdagsgruppen» representerer gruppering av syklister som synes det er fint med en tur i 
regionen ved bruk av hybrid eller terrengsykkel. Her sykles det i behagelig tempo både på 
asfalterte og gruslagte veier. På vinterstid skiftes sykkel ut med joggesko. Initiativtaker og 
primus motor for gruppen er Torild B. Kollsgård. 
 

«Slowtrain»:  
- «Slow train» representerer gruppering av syklister som sykler relativt mye og ofte, men som 

prioriterer det sosiale fremfor hastighet. Gruppens syklister er ivrige deltakere på de fleste 
turritt i regionen. Potensielle nybegynnere til sykkelsporten vil finne seg godt til rette i 
denne gruppen. Det er Ingrid Helland og Ole-Petter Aareskjold som er uvurderlige 
koordinatorer av denne gruppen 
 

Gruppe 2: 
- Grupper 2 og gruppe 3 er to sider av samme sak, forskjellen er bare at gruppe 3 sykler litt 

fortere enn gruppe 2. Gruppene sykler hele året med henholdsvis terrengsykler i 
vinterhalvåret og landeveissykler i sommerhalvåret. Primær treningsdag er lørdager, men 
andre treningsdager forekommer etter avtale via Facebook. Foruten faste uketreninger 
inviteres det til treningssamlinger i inn- og utland året igjennom. Kjell Ingve Byrkjedal har 
gjennom utallige år vært mentoren for både gruppe 2 og gruppe 3. Vi er stor tilhenger av 



begrepet “vi gjør hverandre gode” med å ta ansvar for treningene dersom nøkkelpersoner 
ikke er tilstede. 
 

Gruppe 3: 
- Se tekst over, ref gruppe 2 

 
Gruppe 4: 

- Av noen vil kanskje syklistene i både gruppe 4 og i SSS ekspressgruppen kategoriserer som 
«supermosjonister». Gruppe 4 er en åpen treningsgruppe som har deltakere fra de fleste 
sykleklubbene i Sør-Rogaland.  

- «SSS ekspressgruppen»:  
Ekspressgruppen representerer veteransyklister i klubben som deltar på nasjonale og 
internasjonale ritt. Disse rittene kan være i form av lagsykling eller i form av individuelle 
konkurranser. 

- Personer som blir nevnt som drivkrefter bak gruppe 4 er ofte Arne Rettedal, Per Arvid Gimre 
og Jone Ellingsen 
 

Gruppe 5: 
• «Eldre Junior Spinners» - se eget avsnitt om pensjonistgruppen. 
  
 
Gruppe 1: Mosjonistgruppen, “Lavterskel/onsdagsgjengen” 

Året 2020 ble et spesielt år også for Onsdagsgjengen med avlyste treninger pga Covid, senere 
sykling i med god avstand når situasjonen etter hvert ble litt bedre. 

Onsdagsgjengen, som vi liker å kalle oss, er et tilbud til alle som ønsker å sykle i et greit tempo med 
mtb eller hybrid sykkel. Turene varierer noe, og er ofte mellom 3-5 mil og 2-2.5 timer. 

Vi finner en fin løype, gjerne med litt lett terreng å sykle i, ikke alle veier fører oss like langt – men 
da er det jo bare å snu og finne en ny vei. 

Vinterstid møtes vi gjerne for en gåtur eller løpetur i Sandvedparken, Stokkelandsvannet eller 
Melsheia hver onsdag. Veldig greit å variere litt på terrenget der også. 



 

Nordsjøritt gjennomkjøring 2020 

Gjennom sykling av Nordsjørittet 2020. Vi tok toget ned til Egersund, sykla løypa samlet. Vi hadde 
også en fin matstopp på Hå Gamle Prestegård, selvfølgelig nøye fulgt etter gjeldende covid-19 
regler. 

Ekstra kjekt var det å sykle inn i «målområdet» og faktisk bli mottatt av Siri Ommedal fra 
Nordsjørittet som gledelig overrasket oss medalje for å ha gjennomført. 

 

 
Jernbanelinja er en av mange kjekke utfordringer. 

 



 
 

Veldig hyggelig dette året er at vi har hatt med oss tidligere aktive syklister i Sandnes Sykleklubb på 
noen av turene våre. Vi har også med oss kjekke damer fra Jenter på hjul i regi av Nordsjørittet. 

I 2020 som tidligere år hadde vi den obligatoriske softis turen til Ølberg – det vil si det ble mer enn 
en tur den sommeren. 

Det er glede i hvert tråkk med denne gode gjengen – godt humør og flinke til å ta vare på hverandre 
og ikke minst veldig imøtekommende til nye syklister. 

Det er også glede i hver meter på joggesko uavhengig om en går eller løper. Det blir utfordret på 
ritt, løp og trappeløp – vi stiller på det meste. 

Alle mann alle 

Toril B. Kollsgård 

 
  



Gruppe 1: Mosjonistgruppen, “Slowtrain” 
 

 
Treffpunkt Sverd i Stein 
 
SSS Slowtrain gruppen er et tilbud på nedre del av kapasitetskalaen, men over lavterskel. Vi kjørte 
primært racer sykkel og var selvsagt åpne for alle som ønsker et litt roligere nivå. Vi prøvde å ha 
bakketrening på tirsdager og langtur i helgen, da enten lørdag eller søndag. Pga Korona situasjonen 
så har vi ikke som lag fått delta på noe ritt i 2020. Vi kjørte en sosial profil med kaffestopp på 
langturene vi hadde, og vi hadde stort sett et rolig tempo slik at det også blir en mulighet for drøs. 
 
Det som var viktig så langt det var mulig etter smitteverns reglene var å kunne møtes til felles 
trening der vi prøver å motivere hverandre og gjøre hverandre bedre. Og kjører etter motto «alle 
med» 
 
Ole-Petter Aareskjold 
 
 

Gruppe 2: Mosjonistgruppen, “Gruppe 2”  
Også for mosjonistene fikk fjorårets sesong redusert pga Covid pandemien. Lokale-, nasjonale og 
internasjonale ritt som mosjonistene normalt deltar på ble i stor grad kansellert. Også 
mosjonistenes treningsreiser til varmere strøk i Spania ble det dessverre ikke noe av. 

Til tross for redusert aktivitetsnivå har mosjonistene i stor grad holdt hjulene i gang lokalt. Vi har 
hatt godt fremmøte på våre fellestreninger. I løpet av vinteren har vi organisert fellestreningene i 
form av kapasitetsgrupper for å kunne tilby bedre tilpassede treningsgrupper. 

Gruppe 3: Mosjonistgruppen, “Gruppe 3” 
Se tekst over, ref gruppe 2 
Enkelte av gruppens syklister deltok til tross for redusert sesong i NCUP sykkelkross. Tradisjonen tro 
var det de eldste representantene fra Sandnes Sykleklubb som hevdet seg høyest på resultatlisten. 

 
  



Gruppe 4: Veterangruppen, “Ekspresslaget”  
 

 
Ekspressgruppen til SSS har hatt diverse lagtempo’er som hovedmål for sesongen 2020. 
 
Vi skulle ned til Kristiansand-Hovden i Mai - men det ble avlyst. 
 
Vi har vært en samlende stor prestasjonsgruppe - med fokus på formgivende trening og 
resultatfokus. 
I tillegg har vi bygget opp et veldig samlende treningsmiljø hvor vi ivaretar det sosiale aspektet. Det 
er en stor kameratgjeng. 
 
Vi har kjørt videre på mindre grupperinger innad i laget for å få konkurransemoment ellers i 
sesongen. Vår region har normalt mye løp. 
 
Covid-19 satte en brems på antall ritt. 
 
I og med tt ritt kunne kjøres - fikk vi vist at SSS rytterne behersker TT/TTT 
 
Det ble initiert en TT-cup - og her var SSS rytterne i toppen på hvert ritt. Det ble satt nye 
løyperekorder i hvert ritt. 
 
I og med sesong ble amputert - så var det spennende med NM lagtempo på Lye. 
Her kjørte vi inn til en sterk 4 plass, få sekunder fra pallen. Arne Aareskjold og May Britt i følgebil. 
Vi kjørte 2 lag. 2’nd lag veltet dessverre. 
 
Sesongen oppsummert; Spesiell - løyperekorder – byggende 

Jone Ellingsen 



 

Gruppe 5: Pensjonistgruppen, “Eldre Junior Spinners” 
Vi er en gruppe på 50 personer (gjennomsnittsalder 65 år) som trener 1 til 2 ganger i uken, på det 
gamle klubbhuset til ULF, der vi har fordelt oss på 10 personer i hver gruppe, for å holde de 
avstandene som til enhver tid kreves. 
 
Hvor det primære er å holde seg i fysisk aktivitet, som igjen forebygger sykdom, og ved eventuelt 
sykdom, er en sterkere til å «takla» dette. Treneren vår John Oftedal sier: 
 
“Eg kan ikkje lova at dokke lever lenger, men kan lova at dokke har det bedre mens dokke leve”. 
 
Og, ikke minst det sosiale. Vi har vedtak på, at dersom en har et eller annet som skal feires, så er 
det obligatorisk at en har med seg en kake el. 
 
Alle ser frem til den dagen da vi kan være samlet. 
 
Vår eminente trener, har benyttet pausen til å lage nye treningsprogram, som ble presentert for oss 
for første gang 11 mai. 
 
Vi er en egen «klubb i klubben», men hadde det ikke vært for et meget godt samarbeid med 
moderklubben, så hadde dette ikke fungert som det nå gjør. Takk for godt samarbeid. 
 

 
Foto: Roy Schjølberg 
 
De som er avbildet er fra venstre: Eivind Håmsø, Marvid Skjæveland, Kjell Bøe, John Oftedal, Lars 
Strusshamn, Øivind Ravn Hagen, Alf Johan Fuglestad, Torstein Wæhler ,Torfinn Sørbø, Tor Inge 
Steen Halvorsen og Kristoffer Hølland. 
 
 
Øivind Ravn Hagen  



 

3. Anlegg 
8.22 Klubbhus 
På årsmøtet 20.2.2020 ble det vedtatt å opprette et utvalg for å utrede eventuelle nye 
klubblokaler bestående av Arne Aareskjold, sammen med Rolf Bergseth, Vidar Bringeland 
Sørensen og Erik Johan Sæbø, med følgende mandat: 
 
 Analysere klubbhus situasjonen for Sandnes Sykleklubb vedr klubblokaler. 
 Vurdere kjøpe evnt leie muligheter 
 Ha samtale med huseier på Varatun, se på mulig samarbeid, se på hvordan tiltak hvor 

Sandnes Sykleklubb kan ha inntektsskapende arbeid 
 Øvrige alternativer 
 Gå i dialog med Trygg Trafikk for å se hvordan ett eventuelt samarbeid kan være 

 
Utvalgets vurderinger og konklusjon oversendes ØFK-komiteen som på dette grunnlag gir sin 
anbefaling. 
 
Årsmøtet gir Styret fullmakt til eventuelt å gjennomføre ØFK-komiteens anbefaling i samråd 
med Kontrollutvalget. 

Varatun alternativet strandet i realiteten 10.9.2020 da Trygg Trafikk trakk seg ut. 27.9.2020 var 
dette stadfestet da tilbudet fra eier av Sykkelgården lå langt utenfor klubbens økonomiske 
muligheter. Like før 15.9.2020 kom der innspill på et annet alternativ Somaveien 130. Dette 
alternativet ble aldri spilt inn til klubbhusutvalget eller vedtatt i styret, men det ble nedsatt en 
gruppe med blant annet medlemmer fra styret til å gjennomføre uforpliktende forhandlinger 
med eieren. Denne gruppen kom opp med en rapport som kort oppsummert er forslaget til 
årsmøte om kjøp av Somaveien 130. Styret har mottatt tilbud fra eier, Arne Skretting, av 
Somaveien 130 om kjøp av denne eiendommen for kr 4.600.000 som Sandnes Sykleklubb’s 
mulige fremtidige klubbhus med frist innen 1.5.2021. 

17.9.2020 kom klubbhusutvalget kom opp med en foreløpig konklusjon og tilråding for den 
videre prosessen – å bruke mer tid. På samme tid ble det i møte med Sandnes kommune, Park, 
idrett og vei diskutert et innspill om nye klubblokaler i Sandnes Idrettspark. Dette var Sandnes 
kommune positive til. Klubbhusutvalget har siden jobbet mye med dette alternativet.  

Det viste seg snart at styret i klubben var splittet i klubbhussaken. Noen ville gå for Somaveien 
130, mens andre ville at klubben skulle utrede idrettsparkalternativet og mulighetene der 
videre. Det er fremmet et forslag til årsmøtet på blant annet dette alternativet. 

15.4.2021 holdt kontrollutvalget et møte vedrørende nytt klubbhus. Kontrollutvalget ved Atle 
Evjen oppsummerte veien videre slik: 



«Det er gjort veldig mye bra arbeid over lengre tid i forhold fra alle parter.  Sett i etterkant 
kunne det vært bedre koordinert med informasjon deling og samhandling mellom utvalgene. 

Det anbefales at styret ser videre på hvordan man organiserer arbeidet med å fremme forslag.  
Enten med å slå sammen utvalgene, alternativt at man kjører videre med to utvalg som legger 
fram hver sin anbefaling. 

Det kom forslag om at man informerer årsmøtet (om årsmøte holdes før sommer) om at arbeid 
fortsatt pågår og at man vil kalle inn til ekstraordinært årsmøte for beslutning til høsten.  

Det er planlagt årsmøte i slutten av mai.  Det er en mulighet for å presentere begge 
alternativene og få en tilbakemelding fra årsmøte hvor man er.  Det er da viktig at aksjonene, 
nevnt ovenfor, oppdateres og vurderes frem til en evnt. gjennomgang.  Kan det la seg gjøre å ha 
klart til fredag 21. mai?» 

Styret oppnevnte et utvalg med to representanter fra begge alternativene til å jobbe videre 
med saken. Det gjenstår fremdeles noe arbeid og usikkerheter som må avklares og verifiseres 
bl.a. arealbehov (type rom), finansiering, tippemidler, driftsmodell og funksjonsbeskrivelse.  

Sakspapirene til klubbhus analysen vil bli ettersendt før årsmøtet og lagt ut på vår hjemmeside. 
En presentasjon av de to alternativene vil også bli foretatt på årsmøtet. 

 

8.23 Materiell 
 

 
 



Styret har opprettet utvalg for håndtering av klubbens materiell. Materiellutvalget består av Fred 
Anton Langhelle, Roy Schjølberg og Arild Toft. Utvalgets mandat er å anskaffe og forvalte klubbens 
materiell. 

 

8.24 Løyper 
Varatun Course 

● CX course route has been developed, making it more sustainable, with some route changes 
and the addition of the sandpit. Further route development to move the course towards 
North/East increases sustainability and reduces overlap with other users. 

● I forbindelse med at det er laget en ny variant av sykkelkrossløypa har det også utført 
innledende arbeid med å legge til rette for tekniske utfordringer relatert til terrengsykling. 

 

 



 
4. Arrangement  

8.25 Landevei, turritt 

Mairittet 

Foto: Vidar B. Sørensen © 2019 
 
Mairittet ble høsten 2019 overført fra NCF Region Sør til de tekniske arrangør klubbene Sandnes SK, 
Stavanger SK, Tasta og Omegn SK, Vigrestad SK. 10. februar ble Alliansen Mairittet stiftet med de 
samme klubbene. Mairittet arrangeres som puljestart enten gjennom individuell påmelding eller 
som egne lag.  Rittet er på 76 km med start/mål ved Sandneshallen. 30. desember 2019 ble søknad 
om å arrangere Mairittet 2020 den 1. mai sendt Vegvesenet. Søknaden ble godkjent.  
 
Det var forventet omtrent 520 deltakere i 2020 arrangementet. Men korona situasjonen gjorde at 
arrangementet ble avlyst. Alliansen Mairittet søkte 10. august 2020 om kompensasjon fra 
krisepakken for frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller 
annen spesifisert aktivitet. Lotteri- og stiftelsestilsynet gjort følgende vedtak: 
Søknaden om kompensasjon fra krisepakken for frivillighets- og idrettssektoren som følge av 
COVID-19-utbruddet blir innvilget.  
 
31. desember ble søknad om å arrangere Mairittet 2021 sendt Vegvesenet. Vi forventer over 500 
deltakere. Mairittet har gjennom en lang tid vært veldig stabil med hensyn på antall deltakere. 
 
Vidar Bringeland Sørensen 
 



8.26 Landevei, aktive ritt 

Norges CUP (aktivt ritt, landevei) 
Vi tok på oss å arrangere det siste NC rittet for året 10-12 september. Tempo og fellesstart sto på 
programmet. Tempoen gikk fra BMX anlegget på Sviland til parkeringsplassen til Bynuten. På grunn 
av NM U23 samme dag, var det litt færre påmeldte til Tempoen enn tidligere. På fellesstarten på 
søndag, var det derimot et rekordstort menn junior felt. Arrangementet gikk veldig bra og vi fikk 
mye skryt fra NCF. 
 
Roy Schjølberg 
  
 

NM landevei (aktivt ritt, landevei) 

Sandnes sykkelklubb tok på seg å søke og fikk tildelt NM av NCF, Tour des Fjords tok på seg den 
tekniske organiseringen og tok den økonomiske risikoen for å gjennomføre NM. Sandnes SK og TDF 
valgte å legge NM i forbindelse med N-cup helgen 12-13 september, slik at vi kunne gi et større 
tilbud til utøvere både lokalt, men også tilreisende, og samarbeide om utstyr og noe av 
organiseringen.  

TdF jobbet effektivt inn mot kommuner og Vegvesen og fikk på plass tre gode løyper, som var gode 
og enkle å organisere i. 

10-12. september 2020 arrangerte Tour des Fjords på vegne av Sandnes SK Norgesmesterskapet del 
3. Inkludert lagtempo, gateritt og U23 fellesstart. 

NM lagtempo var første øvelse og ble lagt til TIME kommune, og Bryne CK bistod med vakter. 

Pga dato valgte vi å kjøre alle klasser med samme distanse og i en småkupert rundløype på 21,1km. 

Flere av våre proffer både på herre og damesiden var på start, og spesielt artig var det at Andreas 
Leknessund stilte som nybakt Europamester U23 Tempo.  

Rogaland 3 etappers (aktivt ritt, landevei) 
Ble avviklet 26-27 september. Et ritt som har lange tradisjoner. Har i alle år vært et samarbeid 
mellom Stavanger SK og SSS. I år kom også Sola CK med som arrangør. Et ritt som har fått et godt 
renomè og mange tilreisende. I år ble det også åpnet for Menn Junior og Senior Dame. En 
velfungerende arrangement stab og det er en fryd å arrangere. I 2021 vil dette bli et Joker ritt hvor 
vi er en av 7 arrangører som får tildelt Joker arrangementet. Her får arrangør 30000,- fra Joker og 
de stiller med start/målseil samt mye annet. 
 

Tørst Challenge 
SSS ryttere arrangerte Tørst Challenge (klatring til Skykulå) for de aktive jenter/gutter. 
Jone Ellingsen 



 
Eplemost Challenge 
Det ble arrangert Eplemost Challenge med SSS mot UNO-X i en 33 km lang TTT  
 
 Jone Ellingsen 

8.27 Terreng, turritt 

Nordsjørittet 2020 
Nordsjørittet som skulle gått lørdag 13. juni 2020 ble avlyst. 
Dette etter at regjeringen bestemte like før påske at alle idrettsarrangement før 15. juni skulle 
avlyses på grunn av Korona restriksjoner. 
 
Alle som var påmeldt, fikk muligheten til å få refundert sitt påmeldingsgebyr. 
I og med at Korona situasjonen var så usikker ble det og besluttet at arrangementet ikke skulle 
utsettes til høsten. 
 
De 3 Pre Tour rittene som skulle være i forkant av Nordsjørittet ble også avlyst. 
 
Aina Andreassen 
 

8.28 Sykkelkross, aktive ritt 
2020/2021 Goals 
Rogaland CX Cup 

● CX Training Sessions after Summer Vacation to grow interest. 
● 4 Rounds – 4 Clubs (Sandnes/Arendal/Mandal + 1 TOSK?) Plus Last Round as part of NC CX 
● Training weekend with UK Pro 
● Run between the NC CX Weekends to have a lower-level competition for racers to try CX 
● Similar in principle to Terreng Cup 
● Cup Leaders Jerseys etc… 
● Cup Leaders based on overall time and not points means a more open overall series, can still 

win overall if you miss a race. 
 

NC CX Race Weekend 
● Varatun Bike Park – Same location – Developed course 
● DUGNAD needed to develop some sections to open out the course and increase «Classic 

CX» sections 
● Focus on NC Cup Leaders as well as Race Winners. 

 

Push NCF to take Juniors to Belgium to race for experience 
● Similar to the Danish model 

 



2020 Season Outlook as of Jan 2020 
 
ASKER to run UCI C2 class race weeekend as NC Cup (Provisional 2&3 Okt)  
Super Pokal C-19 
Masters UEC in Netherlands C-19 
NC 6 Rounds only 4 C-19 
Rogaland CX Cup 4 Only 3 C-19 
Looking to extend season.  
Sandnes NC CX 14 & 15 November C-19 
Develop the course at Varatun for sustainability 
 
2020 Season Review as of Jan 2021 
Norges Cup 

● Participants from Youth, Junior & Masters participated in all rounds of NC 
● Sandnes was delayed due to C-19 2 times 
● NM was delayed due to C-19 and Cancelled due to Ice 

 
Region Cup 

● Pop Up – 19.Jan 27 participants 
● Sandnes – 25.okt 56 participants 
● TOSK; Mandal held Region Sør Races 
● Goal was to build RC and involve more regional clubs in CX 
● Other clubs have expressed interest from 2021; Stavanger; BOKN; Rennesøy; Kristiansand 

etc.. 
 
JuleKross 

● Sør Reime Jule Kross course was held, good course. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Summary Statement 
Region Sør – 6-8 races 

● Sandnes 1 Race 
 
Norges Cup – 6-8 races 

● Sandnes 2 NC Races 
 
NM Spikkestad 
 
Asker – UCI Cat 2 race 

● Available UCI points for Juniors 
 
 



Forslag til terminliste for sykkelkross 2021 

 
 
Marcus Chard 
 

8.29 Terrengsykling 
 
Terrengcupen 2020 ble avlyst. Mange av Norgescuprittene ble avlyst. Ingen deltakere fra Sandnes 
på de få NC-rittene som ble arrangert. 
 
Vi hadde gode felles terrengtreninger for B/U i vår, men ellers har det skjedd lite. 
 
Satser på en god sesong i 2021. 
 
Endre Hunshamar 
 

  



8.30 Rekruttering 

Tour of Norway for kids 
 

 

Fakta om Tour of Norway for kids: 
 

● Norges desidert største sykkelritt for 
barn. 

● Gratis å delta 
● Åpent for alle mellom 0 og 13 år, ta 

med hjelm og sykkel. 
● 2020 var den 16. sesongen 
● Alle får sin egen t-skjorte 
● Alle vinner, og alle får masse 

premier 

Foto: Vidar B. Sørensen © 2020 
 
Tour of Norway for kids gjestet Sandnes på onsdag 5. august hvor maksgrensen på 90 deltakere ble 
nådd. Årets arrangement ble i år lagt til sykkel- og aktivitetsgården ved Actionball på Varatun.  
 

  
Foto: Sandnesposten © 2020 
 
Normalt deltar 500-600 barn på arrangementet, selv om vi tidligere har vært oppe i 1250 deltakere, 
men i år var altså maksgrensa 90 deltakere. Avstand og håndsprit var nye utfordringer i 
arrangementet.  
 
Vidar Bringeland Sørensen 
 
 

  



8.31 Andre arrangement (ikke i klubbens regi) 

Tur t Fjells 
 

 
 
Karl Geir Pedersen og Arild Toft tok i 2020 initiativ til Tur t Fjells konseptet. Formålet med konseptet 
er å kunne tilby eksisterende og potensielt nye medlemmer tilpassede og sikre treningsturer i inn- 
og utland.  
 

 
 
I 2020 ble det arrangert tre testturer. Disse turene var “Tur t Flekkefjord”, “Tur t Tønsberg” og “Tur 
t Haukeli”. Turene ble gjennomført med god deltakelse fra lokale mosjonister (medlemmer og ikke 
medlemmer) samt en mindre gruppering fra Oslo området.  
 



 
Disse turene har allerede bidratt til rekruttering av flere medlemmer til Sandnes Sykleklubb samt 
interesse fra bedrifter om å samarbeide om å “sette regionen på kartet”. 

 
 

    

8.32 Godkjenne Årsmelding 2020 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Årsberetningen for Sandnes Sykleklubb 2020 godkjennes. 
 

Kommentarer:   

  

  

  

  

 

  



9. Sandnes Sykleklubbs regnskap 2020. 
Kontrollutvalgets beretning. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 



 
 





 

 

 



9. 1 Godkjenne Sandnes Sykleklubbs regnskap 2020. Kontroll 
utvalgets beretning 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Årsregnskap for Sandnes Sykleklubb 2020 godkjennes. 
 

 

Kommentarer:   

  

  

  

 
  



10.   Innkomne forslag og saker 
10.1 Fra Eldre Junior Spinners 
 

 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Kontrollutvalget mener det mangler vesentlig informasjon om pris/kostnad, 
finansiering, vurdering om andre i klubben har behov for spinning sykler osv.  



Kontrollutvalget anbefaler at styret får mandat til å ta en beslutning når informasjon 
foreligger. 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Forslaget fra Eldre Junior Spinners oversendes styret for en videre behandling, 
oppfølging og dialog med Eldre Junior Spinners.  
 
 
 

Kommentarer:   

  

  

  

  

 
 
 
  



10.2 Fra Tor Jan Granberg 

 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Vedrørende forslag 1 – legge ned «økonomi, forvaltning og kontrollkomite» 
Kontrollutvalget ser det som formålstjenlig å opprettholde denne funksjonen i 
klubben.  Kontrollkomiteen ser på ØFK som en bidragsyter som er med å styrke 
klubben og er en viktig rådgiver til styret og årsmøte på spørsmål knyttet til 
forvaltning av klubbens midler.  Erfaringen fra medlemmer i kontrollutvalget er at 



ØFK ikke har gått imot noen av forslagene som de har fått til behandlingen, men de 
har stilt gode spørsmål og gitt råd slik at investeringene har blitt bedre. 
 
Kontrollutvalget anbefaler ikke at ØFK legges ned og støtter således ikke forslaget. 
 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Styret fremmer forslag til vedtak til Forslag 1 fra Tor Jan Granberg senest på 
årsmøtet.  
 

Kommentarer:   

  

  

  

  

 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Kontrollutvalget oppfatter arbeidet for valg av klubblokale å være av en så stor 
arbeidsbelastning at det må være egne arbeidsgrupper som utarbeider forslag til 
fremtidige lokaler og gir styret tilstrekkelig informasjon slik at styret kan gi en 
anbefaling inn til ett ordinært eller ekstra ordinært årsmøte for endelig beslutning. 
 
Kontrollutvalget anbefaler ikke at forslaget. 
 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Styret fremmer forslag til vedtak til Forslag 2 fra Tor Jan Granberg senest på 
årsmøtet.  
 
 
 
 



Kommentarer:   

  

  

  

  

 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Kontrollutvalget vurderer det slik at det er for tidlig å gjøre en beslutning på å 
investere i Somaveien.  Da investering- og drifts planen er vesentlig mangelfull.  
Kontrollutvalget anbefaler at det kalles inn til ett ekstraordinært årsmøte når 
komplett informasjon foreligger. 
 
Kontroll utvalget støtter på nåværende tidspunkt ikke ett kjøpt av Somaveien 130 
 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Styret fremmer forslag til vedtak til Forslag 3 fra Tor Jan Granberg senest på 
årsmøtet. 
 
 
 
 
 

Kommentarer:   

  

  

  

  

 
 
 



10.3 Forslag fra Vidar Bringeland Sørensen 
 
Utvalget for å utrede eventuelle nye klubblokaler videreføres. 
 
Med følgende mandat: 
 Fortsette analysen av klubbhus situasjonen for Sandnes Sykleklubb. 
 Vurdere hvilke alternative løsninger som klubben er best tjent med over tid. 
 Vurdere alternative muligheter for finansiering. 
 Utarbeide plan skisser og nødvendige søknader til Byggesak og rådføre seg med kommunale 

instanser i forbindelse med funksjonelle krav, prosjektering og byggeplan. 
 

1. Utvalgets vurderinger og konklusjon oversendes ØFK-komiteen som på dette grunnlag gir 
sin anbefaling til årsmøtet 2022.  

2. Alternativt på ekstraordinært årsmøte i løpet av høsten 2021. 
 
Sandnes, 24.3.2021, punkt 2. tillegg 1.6.2021 
 

Vidar Bringeland Sørensen med støtte av klubbhus utvalget av 20.2.2020. 

 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Kontrollutvalget støtter alternativ 2 med ett ekstraordinært årsmøte til høsten som 
behandler gjennomarbeidede investerings og driftsplaner. Det er viktig å holde nok 
trykk på å finne en god plan videre for at dette ikke skal være begrensende for 
samhold og utvikling av klubben fremover. 
 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Styret fremmer forslag til vedtak til Forslag fra Vidar Bringeland Sørensen senest på 
årsmøtet. 
 
 

Kommentarer:   

  

  

  



 
 

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og 
treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 
treningsavgifter. 
 

11.1 Forslag til medlemskontingent 2021 og 2022 
 

Styret foreslår følgende medlemskontingent for 2021 og 2022: 

Medlemskontingent (a) Kr. 
Enkelt 600 
Familiemedlem 1200 
Støttemedlem* 300 
Rekrutt** 50 
  
Treningsavgift (b) Kr. 
Ungdom 15 – 16 år * 
Junior Academia * 
Junior Sport * 
Senior Academia * 
Senior Sport * 
Veteran * 

 

(a) *Støttemedlem gjelder de som har en funksjon i klubben eks. styremedlem, kommissær 
eller har et verv på vegne av klubben, samt de som er passive medlemmer. 
** Opptil 12 år 
 

(b) * For de som benytter klubbhusets fasiliteter.  
Forslag: Årsmøtet gir Styret fullmakt til å fastsette treningsavgift. 

 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Kontrollutvalget anbefaler styrets forslag. 
 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Forslag til medlemskontingent 2021 og 2022 vedtas. 
 
 



Kommentarer:   

  

  

  

  

 
 
  



12. Sandnes Sykleklubbs budsjett 2021 

 



 
 
 
 
 
 



 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kontrollutvalget anbefaler styrets forslag om ett budsjett hvor inntekter og kostnader 
balanserer. 
 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Forslag til budsjett for 2021 godkjennes. 

 
12.1   Vedta Sandnes Sykleklubbs budsjett 2021. 
 

Kommentarer:   

  

  

  

  

 

 
 

13. Behandle Sandnes Sykleklubbs organisasjonsplan 
 

Styrets forslag: Årsmøte gir styret fullmakt til å utarbeide organisasjonsplan for 2021. 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kontrollutvalget anbefaler styrets forslag.  Kontrollutvalget ber styret ta med 
ressurser fra begge gruppene som har jobbet anbefaling om nytt klubbhus. 
 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Forslag til å la styret utarbeide organisasjonsplan for 2021 godkjennes. 
 
 



 

Kommentarer:   

  

  

  

  

 
 
 

  



14. Valg 
 

Valgkomiteens innstilling til klubbens styre for 2021 legges frem på årsmøtet. *) 

 

 

Verv Navn Periode 
Styreleder   
   
Nestleder   
   
Styremedlem Arild Toft 2021 
 Karina Anderson 2021 
   
   
   
   
Varamedlem   
   
   
   
Kontrollutvalg *) 1. Atle Evjen 2021 
 2.  
 3. Knut Underbakke 2021 
   
Vararepresentant 1.  
   
Representanter til ting og 
møter 

Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og 
møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett i. 

   
Valgkomiteen *) 1. , leder På valg 
(styret innstiller) 2.  På valg 
 3.  På valg 
   
Vararepresentant 1. På valg 
   
Øvrige valg i henhold til 
vedtatt organisasjonsplan, jf. 
pkt. 13 

Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter i henhold 
til vedtatt organisasjonsplan blant annet representanter til 
styret i Nordsjørittet AS.  

   
ØFK-komité *)  På valg 
  På valg 
 Arne Aareskjold 2021 



 Jone Ellingsen 2021 
   

 

*) Se § 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. (2) 

 

Kommentarer: Vedtak: 
 
 
 
 

  



Signert årsmelding 2020 
 

 

Sandnes, 7. juni 2021 

 

 

 

 


