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Årsberetning
I.F. Eiker Kvikk Sykkel - 2017
4.

Behandle årsberetning

Styret i perioden
Sykkelgruppa har hatt følgende styresammensetning
Funksjon

Navn

Leder

Terje Kolbjørnsen

Nestleder

Kjell Rune Nordli

Kasserer

Håkon Bakken

Styremedlem

Morten Aasgaard

Styremedlem

Liv Berit Hæg

Styrets arbeid
Møter og representasjon
Det er gjennomført 7 styremøter og 2 medlemsmøte i perioden. I tillegg har leder /
nestleder representert sykkelgruppa i hovedstyremøtene i foreningen.
Kurs
Vi har ikke hatt noen kursgjennomføring i perioden.
Bruk av sykkelrommet i det nye klubbhuset
Mekkerommet til sykkelgruppa er et sted det er mulig å få ordnet sykkelen i tillegg til
at det er et samlingssted.
Vi har verktøy til de mest nødvendige reparasjoner og vedlikehold.
Enkelte medlemmer har benyttet seg av muligheten å kunne ta service på sin egen
sykkel.
På våren stilte vi med to mekanikere for barnegruppa som fikk tilbud om gratis
service på sykkelen.

Sykkelgruppa har planer om å tilby mekkekurs for medlemmene.
Annet
Rundløypen i marka bak det nye klubbhuset til Eiker Kvikk ble vedlikeholdt på
vårdugnaden. Elementer satt i stand og løypen ble ryddet etter vinteren. Det var et
bra fremmøte blant små og store syklister samt noen av barnas foreldre.
Røren skole gjennomførte sykkelkurs hvor Eiker Kvikk stilte med 3 voksne.
Vi hadde med verktøy, kontrollerte og justerte syklene for elevene.
Hjalp også til på aktivitetsdagen på skolen.

Aktivitet
Barnegruppa
Vi startet opp med barnetreninger tidlig i april. De fleste fra forrige sesong dukket
ivrig opp. Vi hadde ukentlige treninger på onsdager der vi delte inn i to grupper. De
yngste med en time først, deretter den eldste gjengen. Her varte treningene opp mot
11/2 time. Det har vært varierte treninger gjennom hele sesongen; grunnleggende
øvelser på asfalt, fart og teknikk i rundbanen på Eiker Kvikk, samt turer i
nærliggende områder.
Vi opplever et stort engasjement fra barna, og de viser glede ved å komme ut i
skogen. Også i år har vi sett en flott utvikling fra oppstart i april til avslutning i
september. Ofte tenker vi at sesongen er kort, men når mørket kommer er det slik det
må være. Det ble gjennomført en liten vår og sommeravslutning for barnegruppa,
med leikpreg på aktiviter og noe mat i etterkant. Vi har også hatt en skikkelig pizza
og filmkveld i oktober. Mange barn og foreldre deltok.
Det er registrert 25 barn på treningene våre i 2017. Det har vært en fast gjeng, men det
har også kommet til noen nye.
I løpet av sesongen var det 2 barn og 2 voksne som syklet Drammensfjorden rundt.
På høsten dro en gjeng på 6 barn med foreldre til Son på Son Bikedays. Dette er flott
arrangement som vi jobbet fram mot på treningene. Også i år ble det arrangert Tour
de Eiker. Til sammen 8 barn og 5 voksne syklet. Kjell Rune sto for bevertning på

Hoensvannshytta. Hjemturen gikk samme veien som opp, foruten 2 av guttene som
syklet blåstien til Himsjø.
Det har i hovedsak vært 4 personer som har hatt ansvaret for barnetreningene i 2017.
Vi har satt pris på foreldrehjelp på treningene. Det har bidratt til god sikkerhet for
barna våre.
Viktig med orden i rekken når beskjeder skal gis!

Ikke bare slit,…...vi koser oss på tur

Voksne (terreng og landevei)
Landevei
Vintersesongen gjennomførte vi spinning en dag i uka på treningssenteret «Trening
for deg». Fremmøte lå på rundt 10 personer. Eiker Kvikk sykkel hadde avtale med
nevnte treningssenter som ble sagt opp av senteret i høst. Ny avtale med Stamina
treningssenter i Mjøndalen er inngått for hele klubben.
Landeveisgruppa startet utesesongen med fellestreninger tirsdag, torsdag pluss en
dag i helgen. Onsdager hadde Jotunheimen Rundt egne treninger i tillegg til
treninger i helgene pluss oppkjøringsritt. Det viste seg tidlig at fremmøte på
fellestreningene ikke ble som forventet. Derfor samkjørte vi tidlig landeveisgruppa og
Jotunheimen Rundt gruppa. Vi justerte til 2 fellestreninger i uka, i tillegg kom
helgetreningene som avtales fra uke til uke.
Jotunheimen Rundt gruppa fungerte veldig bra, viser seg å være samlende for
klubben å ha noen felles mål å jobbe mot. Vi var 10 påmeldte. 6 stilte til start og alle
gjennomførte på en imponerende måte. 4 valgte ikke å stille siden de ikke fikk
forberedt seg slik de ønsket av forskjellige naturlige årsaker. Et slikt ritt må en stille
forberedt på. Vi samarbeidet med IBK og Modum sykkelgrupper. Dette fungerte
utmerket og bør være noe en fortsetter med i fremtiden. Mange fordeler med slikt
samarbeide: De fleste treningene i nærmiljøet, samles i større gruppe til ritt, flere
tilbud til medlemmene, frigjør ressurser m.m.

Ritt: Eikerrittet, Telemark Tours og Jotunheimen Rundt.
Lavterskelgruppa: Denne gruppa ble startet for å kunne gi et tilbud til de som ikke
har som mål å sykle fortest mulig, ikke ønsket å ligge i store grupper eller de som
kom nye inn i sykkelgruppa. Vi startet opp med 5-6 personer og avsluttet med 15

syklister på siste trening. Vi tilstrebet å tilpasse tilbudet slik at det passer for de fleste
som møter opp. Individuell tilpassing, sosialt samvær, miljøfokus hvor kaffepause er
en naturlig del av treninga. Dette er et tilbud som viste seg å være et behov for og vil
være noe gruppa satser på fremover.
Konklusjon: Vellykket sesong med bra aktivitet og utvikling i Eiker Kvikk
sykkelgruppe. Det å ha fellesmål å jobbe mot viser seg å samle folk til trening. Gå ned
på organiserte treninger til 2 i uka pluss tilbud i helgen viser seg å fungere for oss.
Lavterskeltilbudet har kommet for å bli. Samarbeide med andre klubber var en
suksess.
Terreng
Eiker Kvikk Sykkel var med på et samarbeid med MIF, IBK og Eiker CK. Eiker Kvikk
Sykkel bidro med å arrangere 2 fellestreninger. Treningene har gått på rundgang
innad i klubbsamarbeidet.
Denne sesongen var det flere eiker kvikkere som deltok i ulike typer ritt som
maraton, rundbane, tempo og sprint. Vi hadde en liten treningsgruppe som syklet
mye i nærområdet rundt Hoensvannet og generelt i Øvre-Eiker.
Rittsesongen startet med Norges-cup på Fiskum/Darbu der Eivind Sandholm og
August Kolbjørnsen deltok i tempo og vanlig rundbane. Tempo er slik at det er
individuellstart og utøveren gjører kun en runde, mens vanlig rundbane går over 90
minutter og flere runder. Gutta presterte bra i sine første Norges-cup ritt og endte til
slutt på en 20. og 21. Plass.
Litt senere i sesongen ventet montebellorittet, her kjørte Dag Erik Molandsveen
master og August Kolbjørnsen elite. Etter en lovende start lå August sammen med
resten av Norges eliten før han hadde to velt som ødela rittet. Han endte til slutt på
en 41. Plass. Dag Erik kjørte sterkt og endte på en 8. Plass i M30.
De samme gutta dro til Norefjell noen uker senere for å kjøre n3, et fantastisk
terrengritt med MANGE lange bakker. Dag Erik kjørte inn til en 13. Plass, mens
August, uten uhell, klatret opp de seige bakkene til en 10.plass. Største prestasjonen
her var riktig nok at Dag Erik kjørte seg opp på en 2. Plass i trippel konkurransen som
han senere vant etter et sterkt løp på høsten.

Neste ritt var Farrisrunden, her deltok Eivind Sandholm og August Kolbjørnsen.
Dette var det første maraton rittet til Eivind og gutten med bakgrunn fra
Norgestoppen i motor cross syklet inn et en sterk 23. Plass. August fulgte opp 10.
Plassen fra n3 med nok en 10.plass i Farrisrunden, dette var begge gutta veldig
fornøyde med.

Sesongen ble avrundet med Norgesmesterskap i rundbane på Konnerud. Her gikk
det sprint (likt som skisprint, bare på sykkel) og vanlig rundbane. Gutta havnet på en
sterk 20. og 21. Plass. Eivind trakk det lengste strået og viste strålende form og utfor
teknikk. Med tanke på at begge gutta har full jobb og sykler mot folk som enten har
sykkel som jobb eller ikke jobber så var dette to gode prestasjoner for nybegynnerne
fra Hokksund. Neste dag syklet begge sprint, etter en jevn prolog blant 70 ryttere
plasserte begge gutta seg topp 30 og var klare for kvartfinaler. Der røk de dessverre
ut, men det var uansett veldig gøy i lærerikt. Det skal sies at vinneren fra begge
hitene til Hokksundgutta var i finalene.
Det er ikke bara gutta som presterer. Liv Berit Hæg ble norgesmester i masterklassen
K 30-40 terreng maraton (Bukkerittet)og 2.plass master NM rundbane på Konnerud.
I tillegg har flere ryttere gjort seg bemerket med fin innsats i turrittene.

Medlemstall
Sykkelgruppa har totalt 84 registrerte medlemmer. 28 barn og 56 voksne.

5. Behandle regnskap

6.

Innkomne forslag

Styret har ikke mottatt forslag som ønskes behandlet.

7.

Fastsettelse av kontingent

Styret foreslår at kontingenten forblir uendret.
Ordinært medlemskap
Familiemedlemskap
Barn -og ungdomsmedlemskap

kr. 300
kr. 400
kr. 150

•

Familiemedlemskap gjelder 2 voksne bosatt på samme adresse og barn /
ungdom frem til ungdommen fyller 20 år.

•

Barn -og ungdomsmedlemskap gjelder frem til ungdommen fyller 20
år.

8. Budsjett 2018

9.

Valg

Følgende innstilling er mottatt fra valgkomiteen
Funksjon

Navn

Periode

Leder

Terje Kolbjørnsen

Ikke på valg

Nestleder

Kjell Rune Nordli

2 år - gjenvalg

Kasserer

Bente Skott-Myhre

2 år - nyvalg

Styremedlem

Morten Aasgaard

Ikke på valg

Styremedlem

Liv Berit Hæg

Ikke på valg

Oppnevnelse av valgkomite som skal bestå av 2 representanter.
Lise Juritsen 2 år – gjenvalg
Thomas Elvekrok – ikke på valg

