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Årsberetning
I.F. Eiker Kvikk Sykkel – 2018
4.

Behandle årsberetning

Styret i perioden
Sykkelgruppa har hatt følgende styresammensetning
Funksjon

Navn

Leder

Terje Kolbjørnsen

Nestleder

Kjell Rune Nordli

Kasserer

Bente Skott-Myhre

Styremedlem

Morten Aasgaard

Styremedlem

Liv Berit Hæg

Varamedlem

Thomas Elvekrok

Styrets arbeid
Møter og representasjon
Det er gjennomført 8 styremøter og 3 medlemsmøter i perioden. I tillegg har leder /
nestleder representert sykkelgruppa i hovedstyremøtene i foreningen.
Kurs
Vi har ikke deltatt på kurs 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 holdt mekkekurs for medlemmene.
Annet
Rundløypen i marka bak det nye klubbhuset til Eiker Kvikk ble vedlikeholdt av
barnegruppa etter sommeren. Elementer satt i stand og løypen ble ryddet av barnas
foreldre under en av treningene.
Røren skole gjennomførte sykkelkurs hvor sykkelgruppa stilte med 3 voksne.
Vi hadde med verktøy, kontrollerte og justerte syklene for elevene. Det
ble også hjulpet til på aktivitetsdagen på skolen.
Vi har gjennomført foredrag for innvandrere om sykling. Dette var et
samarbeid mellom sykkelgruppa og Øvre Eiker kommune og NAV. Det
var stort oppmøte og det er bestemt at det skal arrangeres sykkelkurs for
denne gruppen til våren.
Sykkelgruppa stilte også mannsterke opp på dugnaden på den nye fotballbanen i sommer

Aktivitet
Barnegruppa
Vi startet opp med barnetreninger tidlig i mai. De fleste
barna/ungdommen fra forrige sesong møtte ivrig opp, samt
en god del nye. Vi har gjennomført ukentlige treninger på
onsdager. Denne sesongen har vi hatt felles
oppmøtetidspunkt for alle sammen. Vi har fordelt oss i 3
grupper, med stort sett 2 ansvarlige voksne i hver gruppe. I
tillegg har mange foreldre bidratt. Spesielt blant de yngste
har det vært mange foreldre med. Treningene har hatt en
Det snappes etter O2 v/full gass
varighet på 1 ½ time for alle sammen. 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.
Det har vært godt oppmøte på alle treningene, helt opp mot 30 barn. (Det er registrert
36 forskjellige barn innom treningene). Det har vært fint for alle med felles oppmøte.

Dette har gjort det lettere med fellesaktiviteter og de yngste har fått mange forbilder
de strekker seg etter.
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 mai til avslutning i
oktober. Siste trening før sommerferien inviterte vi alle barn og voksne på kveldsmat
i Ormåsen, sykling med stafetter og tur i terrenget etterfulgt av mat. I november
gjennomførte vi pizza- og filmkveld. Opp mot 50 barn og foreldre deltok.
I løpet av sesongen har noen barn deltatt på konkurranser og arrangementer.
• Drammensfjorden rundt
• Son Bikedays
• Ungdomsbirken
Torjus Sauar syklet inn til en sterk 8. plass i G12 klassen der det var 72
startende. Gratulerer med flott innsats!
• TeVeBu cup på Årbogen
• Tour of Norway for kids i Kongsberg
• DrammEnduro
Sistnevnte konkurranse må vi få lov til å trekke fram debutant Theodor Bakken som i
sin første konkurranse vant 13-14 årsklassen. Vi gratulerer!

Unge Bakken i fin flyt i Solbergskauen

I tillegg har en gjeng også tatt en tur til sykkelanlegget i Trysil for en spennende og
teknisk utfordrende opplevelse.

Gøyale elementer i Trysil

Tour de Eiker
Dette er vårt lokale arrangement hvor vi sykler fra Eiker Kvikk til Hoensvannshytta.
Kjell Rune stilte også i år som grillmester og vartet opp med pølser for barn og
voksne som kom på sykkelen. Et hyggelig arrangement som skaper samhold. Vi var
ca. 30 barn og voksne fra barne -og ungdomsgruppa.

Tour de Eiker - en tur for hele familien

Det har i hovedsak vært 6 personer som har hatt
ansvaret for barnetreningene i 2018. Vi har satt stor pris
på god foreldrehjelp. Det har bidratt til sikkerhet for
barna våre. Thomas Elvekrok har hatt det
administrative ansvaret. Alle barnetreninger og andre
arrangementer har blitt lagt ut på appen Spond i
forkant. Det har ført til større oversikt og bedre kontroll
på hvem som kommer til enhver tid og hvordan
trenerkabalen må legges for å gå opp.

Fremtiden ser lys ut for denne gjengen

Administreringen av barnegruppa har vært
utmerket

Voksne (terreng og landevei)
Landeveisgruppa:
Vintersesongen trener noen av medlemmene inne på Stamina, mens andre går på
ski og velger andre aktiviteter. Det blir noen avtaler hvor folk møtes, men
vintersesongen er en mellomperiode for sykkelgruppa.
Vår og sommersesongen derimot den mest aktive perioden med fellestreninger og
ritt. Vi har hatt 2 felles treninger i uka hvor den ene treningen er for turgruppa.
Dette har vært en suksess med bra fremmøte med både ferske syklister og mere
rutinerte hvor fokus er at alle skal få et bra tilbud og ikke minst at det sosiale
settes først.
Den andre treningen går det litt fortere, men fortsatt med fokus at alle som møter
skal med. Helgetreningen avtales fra helg til helg i forhold til når og hvor det
sykles. Vi har også hatt samarbeide med IBK-sykkel og Modum-sykkel hvor det er
mulig å delta på begge klubbenes treninger. Det var også i år samarbeide på
Jotunheimen Rundt.
Terreng:
I tillegg til våre mosjonister som finner frem grus og stisykler når marka tørker
opp eller at man ønsker avveksling fra asfalten har vi noen relativt spreke
«ungstuter» i klubben
Dette er klubbens individualister. Mye trening på egenhånd, men også vanlig med
å avtale fra gang til gang. En fin gjeng som blir viktig for gruppas drift fremover.
I år må vi spesielt få nevne Eivind Sandholm som har hatt en fin sesong og fått
vist frem både seg selv og klubben vår.
•
•

•
•

Systemkjøkken Våryr 28 april i Skien - klasseseier og 11 pl totalt av 95
deltakere.
Eikerrittet 5 mai. Satt med i hovedfeltet helt inn men det manglet litt på
rutinen de siste 200m før mål så det ente med 7. plass i klassen 25 plass
totalt.
Terrengsykkelrittet 26.mai, 1 rundes varianten. Klasseseier og 6pl av 315
totalt.
Brødrene Dahl rittet Krokstadelva 26. mai (ja du leste riktig samme dag
som over) Målet var å slå alle rørleggere her i Buskerud, noe som gikk etter
planen, selv med møre bein fra tidligere på dagen.

•

•
•
•

•
•

Brann NM i terrengsykkel1.06.2018 - debutant. Dette er samme opplegg
som XCO Rundbane (6 runder og første man til mål).
Målet var å slå regjerende Norgesmester de 6 siste årene på første forsøk
enda han var på hjemmebane. Det gikk og vi kan gratulere Eivind som
NORGESMESTER terrengsykkel 2018 for brannmenn
Terreng NC XCO rundbane på Konnerud 9.juni. Tung dag endte med 22.pl
av 31.totalt i Senior elite.
NC Kortbane Konnerud 10. juni. Litt som skisprint med utslag.
Endte på 19pl av 24 og var tom fra dagen før.
Offroad Valdres 28. juli. 75km langt ritt på 90% fjellstier innover i
Jotunheimen. Dette var et ritt bestående av 3 stk på lag hvor alle måtte til
mål (2 mann fra KIF Sykkel var med). Stiene var umerket og deltakerne
måtte finne riktig vei via GPS spor på Garmin. For å hindre juks var det
lagt opp med sjekkpunkter. Til tross for tung sekk, noe regn ble det lagseier
totalt med tiden 5t 42min.
Hanekampen 40km langt på kule stier på Mjøndalsskauen 18.august endte
også med totalseier av 72 deltakere på tiden 1t48min
Ultrabirken 110km 25. august sammen med Anders Holm. Sammen sluttid
på begge ble på 6t43min. 8 pl. av 23 stk. i klassen på Eivind og 17 pl. av 73
stk. i klassen på Anders

Da Eivind brakk kragebeinet på trening måtte Anders Holm
sykle Hauer’n alene. Tok like godt klasseseier der, gitt!
Vi må også gratulere Dag Erik Molandsveen
Med en fin 2. plass i tidenes første Hauerntrippel, bestående
av 41km klassisk langrenn, 37km terrengsykkel og 18km
terrengløp.
På kvinnesiden har Liv Berit Hæg stått på pallen ved et par
anledninger. Det ble 3 plass i klasse K40 i Terrengsykkelrittet
(1 runde) og Klasseseier i Ultrabirken 110 km K40-45 med
sluttiden 7 timer og 46 minutter. Flott levert!

Medlemstall
Sykkelgruppa har totalt 108 registrerte medlemmer. 41 barn/ungdom og 67 voksne.

5. Behandle regnskap

******************************************************************************************************

6.

Innkomne forslag

Styret har ikke mottatt forslag som ønskes behandlet.

7.

Fastsettelse av kontingent

Styret foreslår at kontingenten økes med kr. 50,- for å møte økte kostnader i
forbindelse med innkjøp av drakter til barna og barnegruppas trenere. Økningen tar
også høyde for honorar til trener dersom behov. Satsene vil da være som følger:
Ordinært medlemskap
Familiemedlemskap
Barn -og ungdomsmedlemskap

kr. 350
kr. 450
kr. 200

•

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 2019

9.

Valg

Følgende innstilling er mottatt fra valgkomiteen
Funksjon

Navn

Periode

Leder

Terje Kolbjørnsen

2 år – gjenvalg

Nestleder

Kjell Rune Nordli

Ikke på valg

Kasserer

Bente Skott-Myhre

Ikke på valg

Styremedlem

Thomas Elvekrok

2 år – nyvalg /
gjenvalg

Styremedlem

Morten Christensen

2 år – nyvalg

Varamedlem

Stian Blystad

1 år - nyvalg

Oppnevnelse av valgkomite som skal bestå av 2 representanter.
Lise Juritsen – ikke på valg
Liv Berit Hæg – 1 år

