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1.
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2.

AKTIVITETER

a)
Styremøter
Det er avholdt 12 styremøter. Behandlet 72 saker.
b)
Ringerike Grand Prix
Årets ritt ble arrangert i perioden 3. – 7. juni. 156 ryttere fra 26 lag, derav 9 utenlandske deltok i
årets ritt. Første etappe ble kjørt i Hallingdal med start og mål på Geilo, mens andre etappe gikk
fra Geilo til Beitostølen. Tredje etappe gikk i år som i fjor fra Beitostølen til Vik i Hole. De to
siste etappene hadde start og mål i Hønefoss. Lørdagens 4. etappe ble kjørt over Hadeland, mens
avslutningsetappen ble kjørt som vanlig med avsluttende runder i Riperbakken.
Også i år hadde vi eget ritt for M junior over to dager som ble kjørt i samme løyper som
seniorene, men med kortere distanser.
Arrangementmessig ble rittet en suksess takket være vår rutinerte arrangementstab med god hjelp
fra klubbens medlemmer og gode venner. Trafikkmyndighetene og politiet er til stor hjelp både
når det gjelder forberedelser og gjennomføring av rittet. Nevnes må også vårt gode samarbeid
med Highland og Bardøla Hoteller på Geilo som dekker kostnadene til kost og losji for
utenlandske lag og arrangementsstaben i to døgn på Geilo.
Sportslig ble rittet også i år avgjort i klatringene opp mot Beitostølen på andre etappe da russeren
Sergej Firsanov på Team Design Køkken knuste konkurrentene og kjørte solo de siste 10
kilometerne. På de siste tre etappene kontrollerte Team Designa feltet og forsvarte den gule
ledertrøye, men det forhindret ikke at Team Joker Bianchi vant de tre siste etappene på en
overbevisende måte.
Også i år hadde vi med eget seniorlag i rittet og spesielt Eirik Kasa Jarlseth gjorde sine saker bra
med en sterk 13. plass på den lange etappen fra Beitostølen til Vik og 15. plass sammenlagt i U23
klassen.
I juniorklassen sikret Aslak Værnes Sørensen seg en fin 3. plass på andre etappe og 3. plass
sammenlagt.

Årets vinner av Ringerike Grand Prix Sergej Firsanov, Rusland

c)
Klubbritt
I år har det vært avholdt 6 klubbritt, for landevei og terreng. 3 ritt før sommerferien og 3 etter.
Vi savner større deltakelse på disse løpene. Vi oppfordrer alle klubbens ryttere til å delta.
Aldersbestemte, junior og seniorryttere bør prioritere dette som en del av treningsopplegget.
d)
Lisenser
Det er registrert/løst 90 aktive lisenser i klubben 2009.
e)
Årets rytter
Årets rytter i Ringerike sykkelklubb ble Eirik Augedal. Utmerkelsen ble overlevert av klubbens
formann på sesongavslutningen.

f)
Ringeriks-Kraft`s stipend
Ringeriks-Kraft`s stipend (kr.10.000) tilfalt Aslak Sørensen Værnes. Utmerkelsen ble overlevert
av markedssjefen for vår hovedsponsor RIK på sesongavslutningen.

g)

Barne- og ungdomsgruppa fra 8 til 13 år - landeveg

Det har tilkommet mange nye i barnegruppa i sesongen 2009. På det meste har vi vært opptil 16
stykker på trening. Det fleste har stilt opp på trening hver tirsdag og torsdag sesongen gjennom.
Vi har hatt mange fine turer rundt på veiene i Ringerike og Hole. Flere hadde lyst til å teste
klatreegenskapene sine, så vi måtte ta en tur opp Kleiva en flott sommerkveld. Det var mange
stolte gutter som sto på toppen og så utover i solnedgangen den kvelden.
Vi har hatt en samlet tur til Asker Petit Prix 2009. Deltagere der var Magnus T Holm på 8 plass
sammenlagt, Michale Skare fikk en 6 plass sammenlagt, Sander Lødrup kom inn på en 10 plass
sammenlagt. Dette var kjempe bra resultater, da de fleste aldri hadde vært med på sykkelritt
tidligere. Det må bare nevnes at bakketempoen var en stor utfordring for de fleste, men guttene
våre kjempet seg opp.
Ingeborg Fossdahl er nyankommet jente for sesongen 2009 i klassen 13 – 14.
Med en så ivrig gjeng og et meget bra oppmøte på treningene hele sesongen gjennom, er jeg
sikker på at vi kommer til å se mange av disse på resultatlistene i sesongen 2010.
Ønsker dere alle sammen lykke til videre i 2010.
Trine Holm Andersen
h)

Barne- og ungdomsgruppa fra 13 til 16 år - landeveg

Det har i 2009 vært stor aktivitet i disse to gruppene og vi har hatt en stamme på 9 ryttere som
syklet mange ritt i tillegg har vi hatt noen ryttere som kun har vært med på trening. På slutten av
sesongen fikk vi også tilvekst av noen nye ryttere.
Stammen av rytterne var med på innetreningen tirsdag og torsdag i gjennom vinteren. Flere av
rytterne var også aktive i ski miljøet og skapte seg en god treningsbase i løpet av vinteren.
På slutten av vinteren var Gjermund G. Bjørkli, Håvard Brathovde Olsen og Thomas Brahushi
med på treningsleiren til Mallorca.
Vårsprinten, Feiring:
Rittsesongen starter her for de fleste. Torstein Træen, Gaute Sørensen Værnes og Gjermund
stiller i 13-14. Morten Bjerke Jægersborg, Håvard og Thomas stiller i 15-16. Gjermund vinner og
Thomas blir nr 3 på tempoetappen.
Eidsvollrittet:
Her er endelig hele kjernen i 13-16 på plass. Helgens store prestasjon kom ved Gjermund som tok
seieren i lørdagens fellesstart med en kanonspurt. Emilie Slåtto Gomnes er tilbake på sykkelen
etter en lang ski sesong og tok med seg en finfin 2 plass på lørdagens fellesstart.
På Søndag var det avsluttende fellesstart og det ble kjørt hardt i alle klasser. 13-14 guttene
markerer seg bra og alle våre 5 gutter, Gaute, Kristian Pippo, Torstein, Eirik og Gjermund viser

god fremgang og det skulle blir spennende å følge denne gjengen utover sesongen. Vi har også
en god gruppe i 15-16 klassen, Morten viser at han begynner å trives i sykkelfelt, formen er også
på vei oppover. Både Thomas og Håvard var med på å prege feltet på søndag, uten å være med
helt foran i spurten.
Youth Tour:
Gjermund G Bjørkli stiller til start. Det starter med at han blir nr 5 på prologen, kommer fint inn
med hovedfeltet på 1 etappe, nr 6 på 2 etappe (tempo), topper det med å vinne 3 etappe og er med
hovedfeltet på siste etappe. Gjermund blir nr 7 sammenlagt av 59 som fullfører rittet og er eneste
ikke danske som vinner en etappe i Youth Tour 2009.
Megamila:
Her stiller Gjermund, Torstein, Eirik, Kristian, Gaute, Emilie, Morten, Håvard og Thomas.
Trener Leif Håkon Karlsen stilte også.
Østfold 3-dagers:
Gjermund, Kristian, Gaute og Torstein i M13-14, Emilie i W15-16 og Thomas, Håvard og
Morten i M15-16 stiller til start. Fredagens tempo kjøres i øsende regnvær og blir en kald affære.
Heldigvis våkner vi opp på lørdag til et helt annet vær en på fredag. Nå er det strålende sol og
rytterne er klare for gateritt i Fredrikstad. Stemningen er god og de er klare for å prege rittet.
Gjermund gjør en god spurt og kjører inn til 2. plass. Emilie er litt uheldig og blir hindret i
spurten av en av guttene i 13-14 men tar en imponerende 3. plass. I M15-16 de tre gutten et flott
ritt. De utfører oppgavene sine bra og Håvard havner på en sterk 9 plass, Thomas blir nr 13 og
Morten når målsetning å holde feltet inn til mål.
Søndag skal det kjøres fellesstart, 40km for M13-14/W15-16 og 80km for M15-16. Thomas sitter
fint med hovedfeltet inn og tar en sterk 8 plass med samme tid som vinneren.
Guttene i M13-14 skulle få en veldig god søndag. De utfører taktikken prikkfritt. Kristian og
Gaute kommer av gårde i brudd og Gjermund gjør en kjempe jobb med å nøytralisere
hovedfeltet. Gaute tar 3 plassen, Kristian kommer inn på 4 og Gjermund tar 2 plass i spurten i
hovedfeltet og blir nr 6. 3,4 og 6 plass er rett og slett imponerende.
Asker PP:
Helgen startet med en 4km lang Tempoprolog. I M13-14 er det kun Gaute til start. Han gjør en
bra tempo og kommer i mål 26 sekunder bak vinneren og blir nr 6 av 44 startende.
Håvard, Morten og Thomas stiller i M15-16 uten å markere seg. Emilie er også på plass.
På ettermiddagen var det bakketempo (1 km) som sto på planen. Gaute havner på 8 plass, 14
sekunder bak vinneren. Emilie klinker til og beviser at hun er en utmerket bakkeklatrer. Hun får
delt 1.plass. Håvard og Thomas går i mål på samme tid, 23 sekunder etter vinneren.
På søndag var det klart for fellesstart. 35,3 km for M13-14, 65km for M15-16 og 26,4 for W1516. Kristian og Gjermund stiller til start sammen med Gaute og vi har nesten fulltallig det sterke
4-mans laget fra Østfold. Det blir et ritt som går i rykk og napp, men allikevel ganske fort. Gaute
blir nr 2., Gjermund nr 5. og Kristian nr 9.
For guttene i 15-16 skulle de ut på den hardeste fellesstarten for dem i år. Ingen av gutta klarer å
følge hovedfeltet og det blir en tung dag for dem. I W15-16 var Emilie klar for å gi alt for nok en
fin plassering og hun ender på 2.plass.
U6 – Sverige:

Torstein, Gaute, Kristian, Gjermund, Emilie, Morten, Håvard og Thomas stiller på startstreken i
Sverige. I 13-14 kjører guttene offensivt uten å lykkes 100% i et meget sterkt felt. Gjermund
lykkes best med en 3. plass på en av etappene. Emilie kjører veldig bra men er litt alene mot et
meget sterkt dansk lag. Hun kjemper hele tiden i ”toppen” bak de 5 sterke og samkjørte
danskene. 15-16 gutten gjør som de yngre guttene og kjører offensivt og Thomas klarer en 8 og
11 plass på to av etappene.
Etter U6 var det tid for en god treningsperiode, men mye rolig men langt for å kunne holde ut
hele høsten. På slutten av denne perioden kjøres Roserittet. Det er ikke lagt opp noe form til dette
rittet, men bruker det som forbereding til UM som går helgen etter.
Gjermund og Gaute stiller i 13-14 og starter med 6 og 7 plass på bakketempoen. Emilie kjører inn
til 2 plass, kun 3 sekunder bak vinneren. I M15-16 stiller Thomas og Håvard, men havner godt
ned på resultatlisten og godt bak i tid. På 2 etappe trår Gaute inn til 2. og Gjermund 8. plass.
Emilie tar en nye 2. plass. For Thomas begynner det å løsne og han kjører inn til en 13. plass 7
sekunder bak vinneren. På søndag tar Emilie sin tredje 2.plass for helgen, mens guttene blir litt
frakjørt og havner litt ned på resultatlisten.
UM:
På Temporittet ble alle våre utøvere frakjørt med litt for mange sekunder. Den som var nærmest
var Gjermund som var 35 sekunder bak vinneren og havnet på 6.plass. Gaute tar plassen bak og
Kristian blir nr 10. Torstein deltar også men havner litt lengre ned på listen. Emilie blir nr 5. Selv
om det blir en del sekunder opp til vinneren så havner Thomas og Håvard allikevel på 14 og 21.
plass av de 61 som fullførte i M16. Alle 7 er på startstreken på fellesstarten på søndag. Gaute
spurter som besatt og er på vei mot seier, men målstreken kommer litt for fort og han blir nr 2.
Gjermund følger opp med 4 plass og Kristian blir nr 15 med samme tid som vinneren. Emilie er
uheldig og velter og fullfører ikke. Thomas må slippe ledergruppen med 1,18min og blir nr 24.
Tønsberg 4-dagers:
På torsdagens bakketempo vinner Emilie, samtidig som hun også kjører fortere enn vinneren i
både junior og senior. Gjermund har mye krefter og bruke dem på bakketempoen og blir nr 4 kun
6 sekunder fra seieren. Gaute blir nr 9 og Torstein nr 27.
Thomas begynner å yppe seg mer og mer og kjører nå inn til 13.plass kun 11 sekunder bak
vinneren.
Emilie har funnet formen nå og vinner fredagens etappe med over 1 minutt. Gjermund blir nr 3
og Gaute nr 5 mens Torstein kommer på plass nr 22. Thomas følger hovedfeltet til mål og blir nr
24 mens Håvard må gi noe sekunder og blir nr 32.
På lørdag vinner Emilie en ny etappe og er over 2 minutter foran nr 2. Gjermund er også rasket
og vinner mens Gaute blir nr 12 med samme tid. Torstein må slippe litt og blir nr 24.
Thomas fortsetter å være med hovedfeltet inn og blir nr 13 mens Håvard igjen må sippe litt og
blir nr 29.
På søndagens temp klarer ikke Emilie å vinne sin fjerde strake etappe seier og blir nr 3, kun 8
sekunder bak vinneren. Gjermund, Gaute og Torstein blir henholdsvis nr 3, 4 og 22, men alle er
dessverre litt for langt bak tidsmessig. Thomas kjøer også bra og blir nr 7 på den avsluttende
tempoen og Håvard blir nr 18. Emilie vinner, Gjermund blir nr 3 og Thomas blir nr 8
sammenlagt.
Ullensaker Grand Prix:

Rittet startet på lørdagen med 4 km tempo hvor de siste 1,5 km er med en stigning på inntil 10%
stigning. Dette er en tempo som passer flere av våre gutter bra og spesielt Kristian. Kristian, som
er en ordentlig fjellgeit holder god fart og kjører inn til 3.plass 26 sekunder bak vinneren.
Gjermund kaprer 5. og Gaute 6. Torstein og Eirik kjører en god tempo men mangler fortsatt litt
for å blande seg inn helt i toppen.
Emilie er også ei fjellgeit og klinker til og kommer i godt driv opp bakken og vinner klassen sin
med 10 sekunder. Selv o deltagelsen var betydelig sterkere i junior og damer denne helgen så
ville hun blitt nr 4 i juniorklassen og 6 i seniorklassen.
I M15-16 kjører Håvard bra tempo med utgangspunkt i at han ikke er noen bakkeklatrer. Thomas
er litt under pari, men en løpetur på skolen på fredag må nok ta skyldt i dette. Det skjer noe med
musklene når man da ikke har løpt på 4 måneder.
Senere på lørdagen er det gateritt og guttene i 13-14 kjører glimrende og Kristian stikker når det
er ei runde igjen. Dessverre ødelegger en dommertabbe for Kristian og han må ta til takke med 2
plass. Gjermund blir nr 3 og Gaute nr 4. Torstein og Eirik kjører også bra og kommer i mål med
gruppe nr2. Emilie kjører igjen godt og tar en ny seier og trygger ledelsen i sammendraget.
Helgens store overraskelse er det Thomas som står for, han kjører et meget godt gateritt og holder
seg hele tiden der han skal i feltet og klinker til når det er 2 runder igjen. Thomas holder unna og
kjører i mål 50 meter før hovedfeltet.
På søndagens fellesstart kaprer Gaute 2 og Gjermund 3 plassen, mens Kristian sitter greit med i
feltet og sikrer 2.plassen sammenlagt. Torstein og Eirik kjører også bra men må slippe
hovedfeltet når det blir satt topp fart.
Håvard kjører meget aktivt på søndagen men er litt uheldig i spurten og faller litt ned på resultat
listen. Thomas forholder seg litt rolig i feltet men spurter godt inn til en flott 7.plass.
Emilie blir nr 2 på fellesstarten og vinner sammenlagt.

Thomas B

Gaute, Kristian, Emilie og Gjermund
Hero:
Her starter vi med en bakketempo og Gjermund, Gaute og Eirik kjører alle meget bra. Gjermund
vinner etappen, Gaute blir nr 6 og Eirik nr 13.
Morten og Håvard kjører nesten helt likt men havner litt nede på listene. Thomas startet men
merket med en gang at sykdommen var verre en først antatt og han tar det med ro opp og står av
resten av helgen.
På ettermiddagens flate tempo kjører Gjermund inn til 4. og Gaute 5. plass. Kan se ut til at Gaute
har tatt et lite skritt videre på tempo. Eirik blir nr 17.
Håvard er mye friskere nå og blir nr 21. Morten sliter mer og blir nr 33.
På søndag er det fellesstart og i en meget hard løype imponerer alle 13-14 åringene. Gaute blir nr
2, Gjermund nr 3 og Eirik nr 10. Sammenlagt er vi igjen sterke med 2 plass på Gjermund, 4.plass
på Gaute og 12.plass på Eirik.
I 15-16 er det kun Morten som starter på søndag. Han får imidlertid problemer med pusten og står
av halvveis.
Grenland PP:
Formen til guttene er god på slutten av sesongen. Og Gjermund starter med å bli nr 2 på tempoen,
kun 1 sekund bak vinneren. Torstein og Eirik følger opp med 17. og 22.plass.
Thomas og Håvard følger også flott opp og blir henholdsvis nr 6 og 9. Morten er også på
startstreken men er ingen temposyklist.
Senere på dagen er det gateritt og Gjermund viser igjen at formen god og ser ut til å ta spurten,
men trår ut av pedalen og blir nr 2. Både Eirik og Torstein kjører godt og havner blant de 20.
Med dette resultatet tar Gjermund over sammenlagts ledelsen og målet for søndagen en klar.
Håvard blir kjørt ned og knekker rammen på sykkelen etter 2 runder og rittet er over. Thomas får
også problemer med sykkelen på brosteinen, men kjører allikevel inn til en imponerende 6.plass.
Morten er for snill i feltet fortsatt og får problemer med å henge med teten.

På søndag har Gjermund kun i oppgave å sikre sammenlagts ledelsen. Dette gjør han og han får
sin første sammenlagt seier for året. Eirik og Torstein fortsetter den fine fremgangen og blir
henholdsvis nr 15 og 14 sammenlagt.
Thomas ligger på en imponerende 6 plass sammenlagt før siste etappe. Han har dessverre ikke
med seg hode denne dagen og i stede for å kjøre kontrollert inn til en 7.plass så havner han nede
på en 19. plass. Håvard og Morten får problemer i sidevinden og den siste harde bakken.
Alle i stammen har trent og kjørt meget bra i løpet av sesongen. Emilie ble bare bedre og bedre
utover sesongen og selv om hun har ski som første prioritet, så er hun absolutt i toppen i sin
klasse. Torstein og Eirik har også hatt stor fremgang i år, og på slutten av sesongen ser vi at de
kan holde godt følge med toppen av klassen sin. Dette håper vi å bygge videre på til neste år.
Gjermund, Gaute og Kristian er blant de absolutt beste i sin klasse i Norge og topp plasseringer
har stått i kø. Med litt mindre vondt i knea så ville nok Gjermund hatt enda flere topp
plasseringer. Morten er enda fersk på sykkelen og trenger fortsatt tid på å komme seg opp i
toppen. På gode dager har både Thomas og Håvard mulighet til å blande seg inn i tet- striden.
Noe vi så på Ullensaker med Thomas sin seier i gaterittet.
Jeg vil med dette takke for et fantastisk sportslig år og vi gleder oss alle til neste år.
Sykkelhilsen fra
Leif Håkon Karlsen
i)

Junior/Senior – landeveg

Lagene har bestått av 9 juniorer og 6 seniorer med kontrakt.
Det har blitt avholdt to samlinger utenlands på sykkel samt skisamling på hytta til Slåttofamilien
på Ål.
Seniorlaget har vært ungt og uten de helt store ambisjonene for sesongen, følgende resultater er
oppnådd.
Menn;
3 plass tempo prolog U6 v/ Eirik
3 plass tempo Oslo Sykkelfestival v/ Eirik
2 plass gateritt Ullensaker GP v/ Sivert
Trekkes frem bør også sterke NM-prestasjoner av Eirik, og for å ha fullført sin første Ringerike
GP som senior. Martin kjørte sterkt under U& i Sverige og avslttet som topp 10
Kvinner ;
Marie Voreland,
3 plass fellesstart Eidsvold NC
2 plass NM Bane 500m
2 plass tempo Oslo Sykkelfestival, 2 plass gateritt OSF, 3 plass fellesstart OSF, sammenlagt 1
plass OSF
Marie hadde et fantastisk NM med gull på gaterittet og bronse på fellesstarten.

Tina Andreassen,
1 plass fellesstart Eidsvold NC, 3 plass sammenlagt Eidsvold NC
1 plass fellesstart Oslo Sykkelfestival, 3 plass tempo OSF, sammenlagt 2 plass OSF
1 plass bakketempo Hero PP
2 plass fellesstart Bula PP, 3 plass tempo Bula PP
2 plass bakketempo Trønderfestivalen, 2 plass fellesstart og sammenlagt Trønderfestivalen
3 plass sammenlagt Norgescup
Junior
Thea Thorsen,
Thea er ubeseiret i Tempo i Norge i 2009, beste enkeltprestasjon var NM-gull tempo
12 plass EM Tempo og 20 plass i VM i Moskva var høydepunkter i sesongen.
Under Oslo Sykkelfestival ville Thea også ha vunnet klassen K-senior
Sammenlagtseier Oslo Sykkelfestival
Sammenlagtseier cupavslutning Jessheim
Menn Junior
Mange pallplasseringer har det blitt også denne sesongen, spesiellt høstsesongen har vært sterk
for juniorlaget.
Følgende høydepunkter:
3 plass sammenlagt Ringerike GP v/Aslak S Værnes
3 plass under lagtempo NM v/ Øyvind Stokstad, Daniel S Gomnes og Aslak S Værnes
Sammenlagtseier Roserittet v/ Daniel S Gomnes
Sammenlagtseier Trønderfestivalen v/ Esben S Gullingsrud, Henrik Steen Haugen nr 2
Dobbelt Norgesmester på Bane 1000 og 3000 m v/Daniel S Gomnes
Sammenlagtseier Tønsber 4-dagers v/Aslak S Værnes, Henrik Steen Haugen nr 2
4-dobbelt seier bakketempo Tønsberg v/ Daniel, Esben, Henrik og Aslak
38 plass, beste nordmann junior VM fellesstart v/Aslak S Værnes
Sammenlagtseier Ullensaker GP v/ Henrik Steen Haugen
Seier på tempo under GP Ruebliland UCI 2.1 v/Daniel S Gomnes
Sammenlagtseier Oslo Sykkelfestival v/Daniel S Gomnes
Sammenlagt 3 plass Norgescup v/ Daniel S Gomnes
Mye gode plasseringer ble det underveis denne sesongen også. Verdt å trekke frem er at også 1års juniorene har gjort sterke prestasjoner og markert seg godt i løpet av sesongen. Spesiellt
Henrik og Esben har vist at de kan vinne både enkeltløp og sammenlagt, goda taktiske
vurderinger av lag og ryttere har gitt oss mange fine opplevelser og sportslige høydepunkt denne
sesongen. Tommy Berglind opplevde sitt gjennombrudd ved å bære klatretrøya under Tønsberg
4-dagers i august.
Ryttere i klubben som ikke kjører med klubbtrøya til daglig har vi også;
Ingar Stokstad i Team Joker Bianchi hadde sitt store sesonghøydepunkt da han vant
cupavslutningen på Jessheim sammenlagt etter å ha vunnet fellesstarten og blitt nr 2 på tempo.

Gabriel Rasch har gjort unna sin andre sesong på sykkelsportens høyeste nivå. Han viser at han
hører hjemme i denne ligaen ved å være med i front i alle løp han kjører og var sterkt delaktig i at
Cervelo Test Team ble det desiderte klassikerlaget i 2009. Personlig var kanskje debuten i Tour
of Qatar det sterkeste løpet på resultatlisten hvor Gabriel ble 7 sammenlagt. Han har gjennomført
Vuelta Espana for 2 gang og viste krefter under NM i Sandnes. Han har kjørt VM i 2009 og
gjorde en hederlig figur uten helt å leve opp til egne forhåpninger.
Den aktive landeveisgrppa i klubben utvikler seg stadig, både gjennom prestasjoner, i antall og
ved å ha et støtteapparat rundt rytterne som stadig blir bedre. Dette først og fremst takket være
motiverte foreldre som jobber for fellesskapet i lagene vi reiser rundt med. Styret i klbben er også
med og gjør hverdagen tilrettelagt for at våre ryttere skal kunne utvikle seg i takt med at de blir
eldre og ambisjonene øker. Mye av høsten 2009 har blitt brukt til å legge til rette for at vi nå har
et U 23 Continentallag på landeveien med muligheter til å nå sine prestasjonsmål og å ha det gøy
sammen i sin idrett. Samtidig kan vi som klubb stå inne for at tilbudet ikke på noen måte
forringes for de yngre klassene. Støtteapparatet rundt juniorgruppa er mer solid enn noen gang og
alt ligger til rette for en ny god sesong for Ringerike Sykkelklubb.
Lars S Holm
Hovedtrener Landevei
Junior og Seniorgruppa
Barne- og ungdomsgruppa – terreng
- Terrengsykkelgruppa har trent fast på mandager.
- Olav Bjerknes har trent de eldste.
- Cicilie Kongsparten har tatt tak i mellomgruppa
- Og Steinar Aasnæss har gjort en god jobb i den yngste gruppa ved siden av
foreldremedvirkning.
Torsdager har vært basert på avtaler mellom de i den eldste gruppa. Vært noe til og fra aktivitet
her.
Det har vært bra aktivitet m.h.t ritt.
Seniorne ”Engen-gutta” – Simen og Øystein har deltatt på mye.
Gledelig med stor aktivitet fra 3 av jentene – Elise, Vilde og Julie. De har mellom 15-20 ritt i år.
Det er kjempebra.
I aldersbestemte klasser blant gutta har vi hatt deltakelse fra 6år – t.o.m 16 år.
h)

Et par juniorer har også kjørt noen få ritt.
Nevner følgende ritt med deltakelse:
Nissan cup bestående av 9 ritt rundt Oslofjorden
Scottcup med 7 ritt i Buskerud.
NC Horten, NC Skullerud, NC Svelvik og NC BOC/Bærum.
Høydepunktet for 6 ryttere var NM på Sola.
Her deltok Øystein T. Engen, Elise T. Engen, Vilde og Julie Breili, Henrik Haugen og Eirik
Sverdrup Augdal
Et annet høyde punkt for 6 andre ryttere var debut i eget arrangement.

Det var de yngste i klasse 6-9 år – Her deltok med stor iver: Henrik, Henning, malin, Eirik, Oscar
og Noa.
Ringerike SK arrangerte Scott Cup 3. september. Her deltok ca 40 utøvere.
Vi fikk skryt av dommerne fra sykkelforbundet – både for arrangement og gode løyper.
Ringerike Sykkelklubb ga tittelen - ”Årets rytter 2009” til Eirik Sverdrup Augdal for hans innsats
som terrengsyklist

Trener Olav Bjerknes med noen av sine ”elever”
Finn Augdal
Vikarierende sportslig leder MTB

i)
Turgruppa/Veterangruppa landevei og terreng
For landeveissyklistene har vært faste treninger hver tirsdag fra Glade Hjul, og hver søndag fra
Ringeriks Kraft, ledet av Jan Eull og Lasse Martinsen. For terrengsyklistene, har det faste
møtestedet vært Klekken hotell hver tirsdag, ledet av Finn Kagge.
For begge gruppene har oppmøte vært varierende, på det meste har det vært 25-30 deltakere.
Deltakelsen i ritt har tatt seg noe opp.
Lillehammer – Oslo og Birkebeinerrittet har også i år vært de løpene som samler flest deltakere
fra klubben.
Birkebeinerrittet har etter hvert blitt et mål for mange av klubbens medlemmer, og i år fullførte
nærmere 30 ryttere som har tilknytning til klubben.
Leif Grimstveit fullførte selvfølgelig Trondheim – Oslo også i år. Dette var 43 gang,
og Leif er en av to som har fullført samtlige løp.
Finn kagge, Jan Eull og Lasse Martinsen

j)

Sluttkommentar fra leder

Som det fremgår av rapporten fra de enkelte undergrupper, har det vært stor aktivitet og meget
gode resultater både innen MTB og landevei i 2009. Jeg skal ikke trekke frem spesielle
prestasjoner i denne kommentaren, men først og fremst uttrykke at styret er veldig tilfreds med
både sportslige prestasjoner og aktivitetsnivået for øvrig. Det er også gledelig å konstatere at vi i
2009 på nytt klarte å bygge litt egenkapital; ikke minst skyldes dette god økonomistyring og ett
meget godt økonomisk resultat på årets RGP.
Å drifte en klubb på størrelse med Ringerike sykkelklubb på ideell basis, krever stor innsats fra
mange personer. Styret vil spesielt rette en stor takk til alle foreldre og øvrige frivillige som
bruker mye av sin fritid for å tilrettelegge og støtte opp om gjennomføring av klubbens
aktiviteter. Det legges ned uttallige dugnadstimer, og uten dette positive engasjementet fra så
mange, hadde det ikke vært mulig å opprettholde så høy og bred aktivitet i klubben.
Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til alle våre samarbeidspartnere. Dere muliggjør at
klubben kan tilby et variert sportslig tilbud til mange utøvere i alle aldre.
Per Haukedalen
Formann

3.

MATERIELLLISTE
80 stk. franske stålgjerder
1. stk. GAUPEN tilhenger.reg.nr. JZ6210
4.stk. varslingslamper for MC
1 stk. spesialbygde takstativ
6. stk. treningsruller(fri)
3 stk. barne racere
Div. anvisningskilter for landeveissykling
Div. anvisningskilter for Mtb-SYKLING
1 stk. platting for seierssermonier

4.

REGNSKAP

