
 

 

Årsmøtet 2017 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mandag 19. mars kl 18:00 
på klubbhuset, Varatun. 

  



 

Årsmøtet skal 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 
2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden 
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen 
4. Behandle årsmelding 2017 
5. Behandle lagets regnskap 2017 i revidert stand  
6. Behandle innkomne forslag og saker 
7. Fastsette medlemskontingent 
8. Vedta lagets budsjett 2018 
9. Behandle lagets organisasjonsplan 
10. Foreta valg til styret, representanter til ting og møter og representanter til Nordsjørittets styre 

 
 
Forslag og saker til årsmøtet hadde frist til onsdag 5. mars 2018. 
 
 
For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingent for 2017 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. 
 
 
Etter årsmøtet vil Hedermerkekomiteen dele ut hedersmerker til medlemmer i klubben som har gjort seg 
fortjent til en utmerkelse. 
 
 

Forretningsorden 

 
Ingen får ordet til en sak mer enn 2 ganger. Maks taletid settes til 5 minutter første gang og 3 minutter andre 
gang.  

  



Leders oppsummering av året 2017 

 
 

  
 
Det har vært et kjekt år, med høy aktivitet og mange gode sportslige 
resultater. I styret har vi hatt jevnlige styremøter og deltakelsen har vært 
særdeles god fra styremedlemmene. 
 
Dette beretningsåret har vi også ansatt en daglig leder i 50% stilling, som skal 
styrke klubbens engasjement og bli bedre for alle medlemmer. Vi forventer 
mye positivt av dette, og en kan bare se på hjemmesiden, som nå er blitt mer 
oppdatert og riktig. 

 
Wattrullene og klubbens utstyr er flittig brukt, og det er til tider kø for og få tid på disse. 
Vil spesielt rette en takk til alle trenere og oppmenn som har gjort en formidabel jobb med rytterne. Uten Dere 
så hadde vi ikke fått de resultatene vi har hatt. Spesiell takk til Espen, Leidulf, Jens og resten av trenerteamet. 
 
Vi har hatt Daniel Hoelgård i VM, klubbens eneste proff! Markus Hoelgård sine 2 seirer i UCI ritt. Klubbens 
eliteryttere i JR/Sr har hatt stor fremgang og vi blir bemerket fra andre hold på resultater og samhold, stå på. 
 
Samtidig er det ikke legge skjul på at vi har noen utfordringer. Skulle gjerne sett at vi fikk flere helårslisencer, at 
flere stiller på Nordsjørittet. Og siden vi snakker om Nordsjørittet, dette har frem til nå vært en god 
inntektskilde til klubben, men det ser dårlig ut fremover. Dette betyr igjen at alle må være med og brette opp 
armene, vi må samarbeide i alle grupperinger, og ikke minst stille på dugnad. 
Skal vi ha høy aktivitet med ritt og arrangement må vi ha frivillige, og dugnadsånden er her en viktig brikke. 
 
Vi har satt i gang en jentesatsing, som vi håper at resultatene vil komme i årene fremover. 
 
Sykkelgården går sin gang, og Arne og Birger gjør en utmerket jobb. 
 
Vi går inn i et tøft år, og sponsorene er noe av det viktigste vi nå må jobbe med. 
Klubbhuset har vi kontrakt med frem til 2020, og kanskje er tiden moden for å se på noe nytt. 
 
 
Morten Hagland 
Styreleder 
 
 
 
 
 



4. Årsmelding 2017 

 
Styre 2017 
 

Verv Navn 

Styreleder Morten Hagland 

  

Nestleder Atle Evjen 

  

Styremedlem Knut Underbakke 

 Kjersti Anderaa 

 Svein Olav Rege 

 Vidar B. Sørensen 

 Bjørn Eikskog 

  

Varamedlem Espen Osaland 

 Torill Kollsgård 

  

  

Revisor Anne B. Skjæveland 

 Kjell Fjeldheim 

  

Valgkomiteen Erik Johan Sæbø 

 Karl Geir Pedersen 

 Laila Våge 

  

  

Representant Nordsjørittet Navn 

Medlem Odd B Skjæreseth 

 Arild Toft 

 Rolf H. Bergseth 

 
Styrearbeidet 
 
Det er blitt avholdt årsmøte, medlemsmøter og månedlige styremøter. Styret har i 2017 hatt fokus på 

regnskap og budsjett, samt arrangement av egne ritt.  

 

Medlemstall og startlisenser  
  

I den årlige idrettsregistreringen til Norges Idrettsforbund (NIF) for 2017 innrapporterte Sandnes 
Sykkelklubb følgende medlemstall:  
  

Kjønn    Kvinner     Menn   Totalt  

Alder  0-5  6-12  13-19  20-25  26-  0-5  6-12  13-19  20-25  26-    

Medlemmer  2 8 12 13 76 2 16 39 26 312 506 

  

 
Arrangementer 
 
Klubben påtok seg flere store arrangementer i 2017: 
 

• Norges Cup landevei Junior/Senior M/K 
• Rogaland 3 ettapers for ungdom 10-16 aktiv landevei 
• Øster Hus cuppen 



• Nordsjørittet Pre-Tour, turritt terreng 
• Del-arrangør av Nordsjørittet 
• 1 Mai med arrangør 

 
 
Sponsorer 
 
Klubben har sponsoravtaler med Øster Hus, Sig. Halvorsen, Kelly, Olavs Trafikkskole, SV Betong, 
Berntsen Brygghus, Sykkelnutrion. 
 
 
Representasjon 
   
Rapport kommissærer. 
 
Sandnes sykleklubb har i 2017 hatt følgende kommissærer: 
 

1. Fitsum Ghilom   

2. Jone Terjesen   

3. Kenneth Terjesen   

4. Leif Birger Kleppa   

5. Tor Arne Oltedal   

6. Øyvind Hansen   

7. Turid Lindheim Nilsen (70+) 

 
Kommissærene har vært veldig aktive på ritt i regionen og nasjonalt. Under er de nasjonale oppgavene 
opplistet: 
 

Rittnavn Type Kommissær Oppgave 

Rogaland tre etappers RR Leif Birger Kleppa Jury 

Sundvolden GP UCI Tor Arne Oltedal Jury 

Ringerike Grand Prix UCI Tor Arne Oltedal Jury 

Tour of Norway UCI Leif Birger Kleppa Assisterende 

Tour de Hallingdal NC Tor Arne Oltedal Sjefskommissær 

Arctic Race of Norway UCI Tor Arne Oltedal Målsjef 

Sørlandet PP RR Kenneth Terjesen Sjefskommissær 

RM Terreng RM Leif Birger Kleppa Sjefskommissær 

 
Turid Lindheim Nilsen og Tor Arne Oltedal har også sittet i regionens kommissærutvalg. 
 
Turid Lindheim Nilsen har vært medlem av NCFs kontrollkomitè. 
 
  
2. Eksterne møter 
 
Ingen 
 
3. Norges Cykleforbund 
 
Styremedlem 2016 – 2017, Vidar Bringeland Sørensen 
Kontrollkomiteen 2016 – 2017 Turid Lindheim Nilsen 
Dommerkoordinator NCF Region Sør, Tor Arne Oltedal 
  



4. Hedersmerke komite 
 
Arne Aareskjold 
Turid Lindheim Nilsen 
Vidar Bringeland Sørensen 
 
 

Hedersmerket klubb Hedersmerket 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 
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 

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 
Turid Hølestøl -  2001 
Einar Hølestøl – 2001 
 
Diplom 
Turid Lindheim Nilsen 2000 
 

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

  



 
Årsrapport Barn og Ungdomsavdelingen 2017 
 

 
 
Gutter og Jenter fra 6 – 16 år. 
 

2017 sesongen har fortsatt i samme gode spor som de to foregående sesongene.  
Vintertreningen har bygd på samme stuktur og opplegg som 2016, med gode rulle økter inn 
inkludert core trening, litt mer lek og moro men også knallhard hinderløype innendørs i 
gymsalen på Lundehaugen, langtur på terrengsykkel i helgene.  Vi ser at veldig mange har fått en 
betydelig fremgang, dette er synliggjort gjennom tester men også hvordan rytterne har utvilket 
seg i sykkelfeltet og vært med på å lage gode ritt. Det er en utfordring å få til en stabil større 
treningsgjeng for i de yngre klassene.  Kombinasjonen av mange forskjellige fritidssysler og 
sykling som krever mange timer gjør det vanskelig.  Klubben må jobbe videre med å få lagt til 
rette slik at vi får med oss alle og klarer å engsasjere foreldre/foresatte til også å bidra. 
 

  
 
Treningsteamet har vært stabilt og godt de siste årene.  Med Leidulft Horpestad i spissen har 
Hans Erik Olsen, Tor Jan Granberg, Kent Aadnøy, Jens Bolme og Kristian Dyrnes lagt ned mange 
timer i å følge opp og motivere våre gutter og jenter fremover.  Det er helt klart at en tidligere 
topprytter som Kristian er en stor inspirasjon for de unge og får de til å yte maks i bakkedragene 
opp Fjermestadbakken.   
 
Også i år startet sesongen med tempo på Randaberg, siden det har det gått slag i slag med 
Rogaland 3 etappers, Øster Hus Cup, Nærbø Grand Prix og Uno-X cup.  Av lengre turer var det 
tur til Tønsberg 3 dagers,  Sørlandet Petit Prix, Roserittet og UM i Hønefoss.  Årets utenlandstur 
gikk til U6 i Sverige.  Her deltok flere av rytterne på ett regionsslag sammen med ryttere fra 
Stavanger, Bokn samt Agderfylkene til sammen 11 ryttere.  Dette var veldig gøy spesielt med 
opp mot 140 ryttere på startstreken fra mange land.   Vi ser at det sosiale utvikles spesielt godt 
på disse reisene.  Rytterne blir mer og mer sammensveiset og det samme blir foreldrene.  Kjekt å 
se at vi har en veldig fin gjeng.    Som en siste kramptrekning dro noen til Danmark for å avslutte 
sesongen i september. 
 



 

 

Rytterne blir mer og mer sammensveiset og det samme blir 
foreldrene.  Kjekt å se at vi har en veldig fin gjeng.    Som en siste 
kramptrekning dro noen til Danmark for å avslutte sesongen i 
september. 
 
Vi har i år også hatt flere som har deltatt i terrengkarusellen. 
 
Det har vært mange høydepunkt i sesongen og enkelte av 
rytterne har hevdet seg på nasjonalt nivå.  Det er inspirerende 
for alle å se at lagkameraten lykkes – det gir håp for alle om de 
bare fortsetter å trene bra. 

 
Gjennom sommeren/høsten er det kommet til noe flere ryttere spesielt i de eldste 
ungdomsklassene.  Dette er veldig gledelig og tar vi godt vare på alle og får flest mulig med 
videre kan vi utvikle en stor og spennende junior/senior gruppe om noen år. 
 

 
 
Det blir gjort en veldig bra innsats blant rekruttene 9-12 år i regi av Tommy Rossemyr og Tore 
Frøyland.  Mellom 6-10 syklister har vært samlet hver tirsdag for terrengsykling gjennom hele 
året 
 
  



Årsrapporten aktiv avdeling 2017 
 

 
 
SSS junior og senior har i 2017 bestått av: 
 
Menn junior: 
 

• Joakim Frafjord 
• Øyvind Hovland 
• Fredrik G. Finnesand (M15/16 som ble tatt opp som jr fra 1/9) 

 
Kvinner senior: 
 

• Elise Andreassen 
• Julie Fatnes 

 
Menn senior: 
 

• Andreas Harvey (U23) 
• Christoffer Ellingsen (U23) 
• Emil Ims Svendsbø (U23) 
• Kristjan Osaland (U23) 
• Martin Fatnes (U23) 
• Ole Martin Hagland (U23) 
• Thomas Ingebretsen (U23) 
• Tor Arne Gilje (U23) 

 
I tillegg var Jone Ellingsen og Fredrik Dversnes (Dalane SK) med oss ved flere anledninger. 
 
2017 har vært ett brytningsår. Vi har lagt om på treningsfilosofien og brukt mye tid på å jobbe med å 
legge til rette for en prestasjonskultur. Vi har ønsket å bygge ett treningsfellesskap bygget på klubben 
overordnede målsettinger - det å utvikle egne elite-ryttere. Som i sin tur skal legge til rette for Sandnes 
Sykleklubbs visjon om å være best og flest på sykkel. 
 
Som følge av innkjøpet av nye ruller og en helt annen måte å kontrollere treningsbelastninger, så har 
første halv-år vært preget av det å prøve og feile. Heldigvis har en kunnet støtte seg til trener-kollegaer I 
NTG og Joker Icopal for å ikke gjenta deres feil. 
 
Det var knyttet mye spenning til hvordan årets sesong skulle starte. Som de fleste er kjent med, så ble 
det gjort en sterk kursendring på treningsfilosofien. Basert på andres erfaringer, så var det også opplest 
og vedtatt at en ikke får de store endringene allerede første året. 
 
På den tradisjonelle treningsleiren i Spania sto rekorder for fall og Markus ble dyttet ned fra tronen som 
raskeste SSS-syklist opp den 7,7km lange Val d´Ebo. Og like gledelig var at det var flere som bare var 
sekunder saktere enn hans tidligere rekord. 



 
Etter treningsleiren har en tidligere reist til Belgia, men dette året valgte en å forlenge treningsperioden 
med ett nytt treningsopphold - denne gang til Mallorca. Her fikk de aller fleste menn senior delta 
sammen med en gjeng fra NTG-systemet. Vi fikk kjørt ett ritt, med Kristjan som vinner og flere andre 
gode SSS-prestasjoner. Menn junior og kvinner senior var hjemme for å trene i påsken. 
 
Som tidligere år, så har Norgescup og NM vært hovedfokusene våre. Av praktiske årsaker valgte vi å stå 
over Norgescup Hallingdal - det rittet med flest antall poeng med 4 tellende ritt og en stor pott poeng til 
sammenlagt plasseringer. 
 
De enkelte resultatene fra årets Norgescup finner dere her: 
 
http://sykling.no/ncf-ranking 
 
Menn junior 
Joakim Frafjord ble nr 29 sammenlagt. 
 
Kvinner senior 
Julie Fatnes ble nr 42 sammenlagt og Elise ble nr 68. 
 
Menn senior 
Jone Ellingsen ble beste SSS-rytter med en 34. plass sammenlagt, Kristjan nr. 46 (26. Plass U23) og Emil 
nr. 54 (28. plass U23). 
 
I tillegg til selve resultatene, så har en også vektlagt å kjøre mer offensivt i rittene og da noen ganger på 
bekostning av resultater. Fra tidligere til å «bare være med» - så har vi i år vært med i flere farlige brudd 
og bidratt der. Dette er nødvendigvis ikke noe som viser godt igjen på resultatlistene, men som en 
vurderer viktig i utviklingen av utøverne. Ett godt eksempel på dette er Thomas fra NC Eidsvold - hvor 
han er med i det avgjørende bruddet og ryker i siste bakke 3 km før mål.  
 
Utviklingen i årets Norgescup har også vært veldig positiv, der en tidlig på året var relativt passiv til i 
slutten av året vise frem en mer offensiv kjørestil o 
 
Årets Norgesmesterskap gikk i Stjørdal. Som flere av dere vet, så endres løypene fra år til år. Løypene i 
årets NM var av det kuperte slaget. Det er i slike løyper at vi har vært relativt mye svakere enn våre 
konkurrenter - derfor var det ekstra gledelig å se fremgangen vi hadde under årets NM. Flere av våre 
hang med betydelig mye lengre enn tidligere og flere fikk fullført. 
 
Resultat NM fellesstart senior - begge klasser: http://live.eqtiming.com/32673# 
 
Resultat NM gateritt alle klasser: https://live.eqtiming.com/32676 
 
Resultat NM Tempo alle klasser: https://live.eqtiming.com/32674 
 
Resultat NM fellesstart junior/U23: http://live.eqtiming.com/32672#result:103624-0-0-1-1- 
 
Best resultatmessig var Kristjans 5. plass på gaterittet. 
 
I tillegg til lokale ritt og NC/NM har menn senior vært på 2 utenlandsopphold i klubbens regi 
 
UCI – DK 
 

• Vi deltok med flere ryttere under 3 UCI-ritt i DK som ett lag fra Region Sør. Her ble det en god 
realitetsorientering om hvor nivået ligger. God erfaring og flere gode prestasjoner underveis. Vi 
ble bedre utover rittet og det er små marginer som skiller mellom å bli tatt ut og kunne komme 
blant de 50 beste. 

 
Belgia - høst 2017 

http://sykling.no/ncf-ranking
http://live.eqtiming.com/32673
https://live.eqtiming.com/32676
https://live.eqtiming.com/32674
http://live.eqtiming.com/32672#result:103624-0-0-1-1-


 
• Sist gang vi var i Belgia organisert gjennom SSS var påsken 2016 og opplevelsene der var ikke bra. 

Vi falt gjennom nivå-messig og det var mange som ikke fikk fullført rittene. Høsten 2017 hadde 
dette snudd. De aller fleste fullførte rittene sine med unntak av velt/punkteringer.  

 
Oppsummert så har det stort sett vært en bra sesong. De aller fleste har hatt god fremgang og har tatt 
nye steg i sin utvikling. 
 
Espen Aareskjold 
 
 

Ekspressgruppen 

 
Sandnes SK sitt ekspresslag ble dannet før 2016 sesongen, hvor målet var å lage et godt 
treningsfellesskap samt jage rekorder og seire i de mest prestisjefylte amatørrittene i Norge. Vi har slått 
godt fra oss og fått et veldig bra sosialt miljø der vi har vist at Rogaland er høyt oppe som sykkelfylke i 
Norge også på amatørsiden. 
 
 

 
 
Etter lagets første sesong, som endte i en 2 plass i CLST og sånn midt på treet i Lillehammer-Oslo - har 
laget jobbet knallhardt gjennom vinteren for å løfte nivå på ryttere og øke samkjøring innad i laget. 
Klubben og styret har lagt til rette for at vi kan utvikle dette laget. 
 
Laget har etablert et godt treningsmiljø – hvor mesteparten av øktene har blitt kjørt ute, men også 
klubbens nye ruller har blitt tatt i bruk. Espen Aareskjold har også bidratt inn mot lagets opplegg. 
 
Laget kjørte sterkt i Mairittet og satt ny rekord igjen - det er på mange måter en pekepinn på hvor laget 
står. Selv om mairittet er kort og raskt - blir laget utfordret på vindforhold, kryss og andre tekniske 
momenter. Det er viktig at lagets ryttere blir utfordret på dette - da det bidrar til tryggere ryttere. 
 
Rekord CLST! 
Krsand-Hovden. 212 km 
Laget kjørte sterkt og klokt - slo Mivai med 4 sek  
Mer info her; https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Fjorarets-rekord-ble-knust-Sandnes-slo-
Mivai-med-fire-sekunder-236301b.html 
 
Rekord L-O 
Laget lyktes enda engang i 2017 og slo Mivai og de andre sterke lagene på Lillehammer-Oslo. 190 km 
Prestasjonene ble lagt godt merke til over hele landet. 
Spesielt L-O har stor prestisje. 

https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Fjorarets-rekord-ble-knust-Sandnes-slo-Mivai-med-fire-sekunder-236301b.html
https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Fjorarets-rekord-ble-knust-Sandnes-slo-Mivai-med-fire-sekunder-236301b.html


Mer info her;  
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/2W3Wx/Sandnes-Sykleklubb-vant-Den-Lille-Styrkeproven 
 
I 2018 og kommende år vil forhåpentligvis laget fortsette å utfordre seg selv og jage nye opplevelser i 
innland og utland. 
 
Ekspresslaget’s ryttere bruker også turrittene lokalt til å utfordre hverandre, samt lære seg taktisk kjøring 
og kjører for å vinne. 
Alle medlemmer i Sandnes SK kan delta i gruppen. Laguttak gjøres etter nærmere vurderinger foretatt av 
lagets kapteiner. Lagets kapteiner i 2017 har vært Arne Rettedal, Per Arvid Gimre, Åge Andre Kolnes og 
Jone Ellingsen. 
 
Amatører/veteraner Sandnes SK får stadig flere amatørsyklister. De fleste satser og nyter de enkelte 
turritt lokalt. Andre reiser litt lengre innland og utland for rittopplevelser på sykkelsete. 
 

 
 
Amatør mesterskap: Vi har nasjonale og internasjonale mesterskap. VM masters (amatører) ble i 2017 
avholdt i Albi - Frankrike. For å delta i VM må en kvalifisere seg. Flere SSS ryttere dro til London for å 
kvalifisere seg, sammen med 8000 andre syklister. Bjørn Helland tok 2. pl. fellesstart i sin klasse og Jone 
Ellingsen vant sin fellesstart. 
 

 
 
I VM finalen kjempet Helland godt i varmen uten å lyktes med å få medalje. Ellingsen kjørte inn til VM 
bronse på tempo. 
 
 
 
  

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/2W3Wx/Sandnes-Sykleklubb-vant-Den-Lille-Styrkeproven


Årsrapporten fra Eldre Junior Spinners - pensjonistgruppen 
 

 

Eldre Junior Spinners, er en gruppe som består av 
44 stk godt voksne menn, i alderen fra 67 til 84 år 
  
Vi trener hver tirsdag i fra kl 11.45 til kl 12.45. 
  
Vi får stadig spørsmål fra folk som vil begynne.  Vi 
har begrensninger, da vi ikke har nok sykler, samt 
rep av disse. Vi takker også for det som er gjort 
med spinning syklene frem til nå. 
  
I denne samme perioden, har vi et fremmøte snitt 
på 36 stk pr gang. 
Dersom noen er forhindret til å møte, så får vi 
melding fra 96 % av medlemmene 
Etter trening, er det sosial samling med kaffe og 
av og til, med noko attåt. 
  
Dette treningsopplegget, hadde ikke vært muligt 
uten at trener John Oftedal og sjef for kaffen, 
Fredrik Utsola hadde vært til stede. 
 

Når et nytt medlem begynner, så må han fortelle litt om seg sjøl. 
  
Ca en gang i året så blir det arrangert Livreddningskurs, ( HLR) av Arnvid Brustveit  & Reidar Nesheim 
  
Hvert år, arrangerer vi Julebord, & Årsmøte om sommeren. Etter antall påmeldinger, så er dette også 
veldigt vellykket 
  
Dugnad: 
 
- Utdeling av startnummer i forbindelse med Nordsjørittet 
- Rydding, støvsuging i lokalene på Vibemyr 
  
Vårt mål er å holde seg i fysisk aktivitet, for på den måten ta vare på den helsa vi har. 
  
Med vennlig hilsen fra “styret” i  Eldre Junior Spinners 
John Oftedal, Osvald Mæhle, Terje Jonassen, Øivind Ravn Hagen 
 
Sykkel og aktivitetsgården  
 
Sandnes Sykleklubb var også i 2017 ansvarlig for driften av Sandnes Sykkel og aktivitetsgård. Sandnes 
Sykleklubb sitt ansvar er drift og vedlikehold av 50 sykler, innstilling og tilpassing av syklene til elevene, 
sykkelopplæring for de som ikke kan sykle, vask og støvsuging av lokalene hver dag samt vedlikehold og 
drift av selve sykkelgården. 
 
Birger Aase og Arne Aareskjold utfører oppgavene på vegne av Sandnes Sykleklubb. Det var 4238 elever 
fra hele sør-fylke på i 2017. Sandnes Sykleklubb har utført dette siden 2010. 
  



Varatun Bike Park 
 
Alle foto: Vidar Bringeland Sørensen © 
 
Ideen med å lage en terrengsykkelløype i Varatun parken ble unnfanget i august 2016 etter epost 
utvekslinger mellom Arild Toft og Vidar B. Sørensen. Arild Toft hadde brukt løypene i og rundt parken til 
Sykkelskole opplegg med barn og unge og så en mulighet å gjøre noe mer. 
 
Forhåpentligvis kunne B&U være ivrig bruker av en oppgradert løype for å lære de yngste teknisk sykling 
som kan gi dem en fordel innenfor både terreng- og landeveissykling. 
 
En rund tur i parken viste at løypa kunne utvikles mer. Det var mye krattskog som det krevdes mer 
innsats og utstyr for å rydde i. En forutsetning for å kunne komme videre var avklaringer med Sandnes 
Tomteselskap KF og at Sandnes kommune som eier av område ble involvert. Positive avklaringer ble gjort 
med begge parter i løpet av våren/sommeren 2017. Styret vedtok 27.3.2017 å gå for en søknad om å få 
kommunal støtte fra kommunen. 
 
Vidar og Arild laget en søknad i sammen og sendte til Sandnes kommune. I bystyremøtet 24. april 2017 
fikk Sandnes Sykleklubb 1 MNOK til videreutvikling av en urban terrengsykkel løype i Varatunparken 
v/Sykkelgården. 
 
I styremøte 25.4.2017 ble en egen prosjektgruppe oppnevnt Vidar B. Sørensen, Arild Toft, Svein Olav 
Rege, Tommy Rossemyr. 
 
Det overordnede ansvaret for prosjektet i Sandnes kommune er Hans-Børge Ånestad. Senere ble det 
daglige ansvaret overført til Petter Søiland. 
 
Oppstartsmøte med klubbens prosjektgruppe og kommunen ble avholdt 19. juni 2017. 
 
I forbindelse med oppstart av prosjektet ble også Sandnes Disc Golf Klubb kontaktet for å skape et godt 
klima for videre samhandling. 
 

    
 
Utover høsten ble mye arbeid lagt ned i å velge og kviste traséen slik at den ble klargjort for valgt 
entreprenør. Dessverre trakk Arild og Tommy seg fra prosjektgruppen. Svein Olav ble oppnevnt som 
dugnadsgeneral. Denne jobben har han utført svært godt. Vi fikk etter hvert med oss 
terrengsykkelryttere fra andre sykkelklubber også, særlig Hafrsfjord SK. 
 



   
 
Kommunen fikk inn TS Stangeland til å legge duk, avløpsrør og sand i den valgte traséen. Utover høsten 
og vinteren ble det fast lørdagsdugnad i Varatun Bike Park. Det hadde vært ønskelig med flere 
dugnadsressurser fra klubben. 
 
Løypene er nå ferdig gruset og kan brukes til sykling, men en del elementer er enda ikke ferdig bygget. I 
tillegg gjenstår en del arbeid med rydding og skilting av løypene. 
 
Det er forventet en åpning av anlegget i løpet av 2. kvartal 2018. 
 

  
 

   
  



5. Regnskap 
 
Sendes ut på forespørsel før Årsmøte ved å sende e-post til leder@sandnessykleklubb.no og deles ut 
under Årsmøte. 
 
Revisjonsrappport 
 
Sendes ut på forespørsel før Årsmøte ved å sende e-post til leder@sandnessykleklubb.no og deles ut 
under Årsmøte. 
 
Økonomi-, forvaltning- og kontrollkomité (ØFK-komité) 
 
Mandat: 
 

1. Gi råd om og uttale seg i bruk av midler som overstiger vedtatt årsbudsjett og i forbindelse med 

større anskaffelser.   

2. Å jobbe for at klubben til enhver tid har tilbud om gode og egnede klubblokaler.  

3. Utarbeide og få årsmøtets tilslutning til retningslinjer for forvaltning av midler etter salg av 

klubbhus på Iglemyr (Gnr. 39, Bnr. 1238 i Sandnes kommune). 

4. Foreslå forvaltning av midler i henhold til retningslinjer godkjent av årsmøtet. 

5. På anmodning fra styret å bistå i og løse konkrete prosjekter. 

 
ØFK- komitéen har bestått av: 
 

Leder 2014-2016 Erik Johan Sebø  

Medlem 2014-2016 Rolf Bergseth  

Medlem 2016-2017 Vidar B. Sørensen  

Medlem 2016-2017 Jone Ellingsen 

 

ØFK-komitéen har ikke fått noen saker til behandling i 2017.  
 
 

6. Innkomne forslag og saker 
 
Ingen 

 
 

7. Medlemskontingent 
 
Forslag til medlemskontingent 2019 
 

Medlemskontingent (a) Kr. 

Enkelt 600 

Medlem 1200 

  

Treningsavgift (b) Kr. 

Junior 300 

Senior 500 

Veteran 400 

 
(a) Støttemedlem utgår som kategori og er å anse som enkelt medlem. 
(b) For de som benytter klubbhusets fasiliteter. 
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8. Budsjett 
 
Sendes ut på forespørsel før Årsmøte ved å sende e-post til leder@sandnessykleklubb.no og deles ut 
under Årsmøte. 

 
 
9. Organisasjonsplan 
 
Det ble utarbeidet en ny orgasnisasjonsplan i 2017 etter sist årsmøte. Da denne ble påbegynt før klubben 
ansatte daglig leder, så ser styre et behov for å revidere denne frem til neste årsmøte. 
 
 
10. Valg 
 
Valgkomite innstilling til styret for 2018 
 

Verv Navn Periode 

Styreleder Morten Hagland 2018 (1 år) 

   

Nestleder Atle Evjen Ikke på valg 

   

Styremedlem Knut Underbakke 2018 – 2019 (2 år) 

 Kjersti Anderaa 2018 – 2019 (2 år) 

 Svein Olav Rege (a) 2018 – 2019 (2 år) 

 Vidar B. Sørensen Ikke på valg 

 Bjørn Eikskog Ikke på valg 

   

Varamedlem Espen Osaland 2018 (1 år) 

 Torill Kollsgård 2018 (1 år) 

 Christine Olsen-Hagen 2018 (1 år) 

   

Revisor (b)  

   

Nordsjørittet (c)  

   

Valgkomiteen Erik Johan Sæbø 2018 (1 år) 

 Karl Geir Pedersen 2018 (1 år) 

 Laila Våge 2018 (1 år) 

 
(a) Svein Olav Rege tar ikke gjenvalg. Styre gis fullmakt til å vurdere om det skal inn et nytt 

styremedlem eller om styre skal reduseres med 1 styremedlem. 
 

(b) Styre gis fullmakt til å videreføre eller oppnevne nye kandidater som Revisor 1 og 2 
 

(c) Styre gis fullmakt til å videreføre eller oppnevne nye kandidater til styre i Nordsjørittet 
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