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Medlemstallet ved årsmøtet onsdag 05.02.2014 ble oppgitt til å være på 240 medlemmer og 
ble anslått til å være usikkert. Vi har i 2014 gått over på ett nytt 
medlemsadministrasjonssystem, et system kalt klubbadmin. Her ble det lagt ned en god del 
timer av undertegnende i få alle medlemmer over i nytt register på startet av året, samt at 
undertegnende, Vebjørn Bale og Sveinung Talberg var på kurs i Molde, i regi av 
idrettsforbundet. Medlemstallet pr 03.02.15 er på 188. Altså et mer realistisk bilde av 
klubben. I løpet av året har noen nye kommet til og noen har meldt seg ut. Arbeidet med 
klubbadmin har gjort at vi på en mye enklere måte har kontroll over medlemmene. Det er 
også et system som gjør det enkelt for nye kandidater å ta over og få kontroll. 

 

Arbeidsfordelingen i styret har også i år vært bra. Vi har hatt en god gruppe personer med god 
kompetanse på flere felt, og videreført det gode arbeidet fra tidligere år. Vi har lagt et godt 
grunnlag for klubben både administrativt og økonomisk, som gjør at mye av jobben for styret 
går mer på rutiner og rammer utarbeidet tidligere. 

 



I 2014 har vi funnet ut at det er vanskelig med organiserte fellestreninger, da oppmøtet har 
vært veldig varierende, og at medlemmene sykler når de selv har tid. Vi har derfor begynt å 
snakke litt om å kutte ut organisert fellestrening, og heller arrangere flere treningsritt. Legger 
heller ut felles sykkelturer på kortere varsel via facebook.  

 

Klubben hadde 3 medlemmer som startet og fullførte Trondheim-Oslo i 2014. Alle med 
meget gode tider. Martin Flåten syklet på 14:55:38, intet annet enn imponerende! Jan Valde 
og Jo Andre Herje syklet i mål på meget solide 16:02:55. Gratulerer til alle tre! 

Klubben hadde også en god gjeng som tok turen over grensen og syklet vättern rundt. En 
opplevelse, etter tilbakemeldingene å tolke. 

 

I år har klubben igjen vært godt representert av en kjerne syklister langs landeveien i fylket. 
Hvor flere har markert seg med sterke plasseringer. Det var også et lag fra klubben som vant 
en uhøytidelig lagkonkurranse under fannetrampen, hvor de tok sammenlagttiden på de 3 i 
mål. 

Terrengrittene i fylket har vært uten noen særlig deltakelse fra klubben, bortsett fra Sveinung, 
som har vært en ivrig representant for klubben i hele 2014. I birkebeinerittet hadde klubben 
hele 33 medlemmer på startstreken, og alle fullførte til meget solide tider! Et lite 
spørsmålstegn til hvorfor klubben har så få deltakere på terrengritt i fylket? 

 

Tour of Norway for kids ble i 2014 arrangert under fjellfestivalen, og med TV2 på plass, som 
laget reportasje som gikk på TV2 sin Tour de France sending dagen etter. Med meget flott 
vær, flinke deltakere, publikum og frivillige! 

http://www.tv2.no/v/829360/ 

 

Isfjordstempoen hadde i 2013 54 deltakere i sitt første år. I 2014 økte dette til 77 deltakere. En 
god utvikling med andre ord. Dette er et ritt som vi har fått mange gode tilbakemeldinger på, 
og vi har nå også fått forespørsel om vi kan være interessert i å arrangere NM for master (over 
35 år). Et kjempe kompliment til et så ferskt ritt. 

Trollstigrittet hadde også i år godt med påmeldte, nærmere 200. Men siden værgudene nok ett 
år ikke spilte på lag, med snø i luften oppe på trollstigplatået, fikk vi 154 deltakere i mål. En 
del potensielle deltakere venter til siste frist med å se an været og dropper ut om det ikke blir 
fint vær. 

 

Nytt av året så hadde vi masterritt under denne helgen, altså rankingritt for de over 35år. Som 
var med å bidra til at nivået på syklister som deltar er på et meget bra nivå. 

Landslagstrener Stig Kristiansen var på plass på Grand Hotell på lørdagen, og holdt foredrag 
om watt-trening for mange interesserte personer 



 

Vi tror en slik pakke som vi hadde denne helgen, sørger for at flere deltar på begge våre ritt. 

 

I 2014 klarte vi ikke å få arrangert Isfjorden Rundt. Det har kommet litt i kjølevannet av vår 
ritthelg, og er også på en tid med hard konkurranse av andre terrengritt i fylket. Luften har 
gjerne gått litt ut av ballongen etter sommeren, og mange vil kanskje ikke sykle for mange ritt 
så tett på Birken. 

Vi må i 2015 derfor vurdere om vi skal prøve å flytte det til en annen tid på året. 

 

Den 3 juni ble det arrangert klubbmesterskap i tempo. 12 deltakere til start, 3 i juniorklassen 
og 9 i seniorklassen. En av tidenes jevneste klubbmesterskap i klubbens historie? Bortsett fra 
en solid førsteplass til Yngve, var det bare 13 sekunder mellom 2 og 5 plass. Veldig artig! 

 

Økonomien i klubben holder seg på et stabilt og sunt nivå. Vi har også i år investert i en del 
franskgjerder og annet materiell som er til god hjelp til våre arrangement. Det ble også kjøpt 
inn 2 nye junior-racersykler for de aller minste. Klubben har fortsatt en fin sykkelpark med 
rekrutteringssyker til utlån, og alle syklene har i 2014 vært lånt ut til unge medlemmer. 

 

På vegne av styret vil jeg takke sponsorer og medlemmer for innsatsen i 2014. Vi satser på et 
godt sykkelår i 2015! 

 

Åndalsnes 03.02.2015 

 

Jan-Roger Broktad 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


