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2.

STYREMØTER
Det er avholdt 13 styremøter. Behandlet 90 saker.

3.

ARRANGEMENT

a.

Ringerike Grand Prix 6. mai 2012

Ringerike Grand Prix ble i år arrangert for 37. gang og som i fjor som internasjonalt endagsritt.
Samme løyper som i fjor ble kjørt i både junior og seniorklassen.
Arrangementet ble gjennomført oppskriftsmessig og det var som vanlig mye publikum både i
Riperbakken og på Søndre Torg.
Etter et spennende ritt med mange utbrudd ble det dansken Michael Rasmussen som vant rittet
foran Kristoffer Skjerping, mens Eirik Kasa Jarlseth ble beste lokale rytter på en 15. plass.
Våre egne juniorer maktet heller ikke i år å hevde seg på hjemmebane. Det ble seier til Fridtjof
Røinås, Grimstad, mens Christian Kaggestad ble beste Ringeriks-rytter på 28. plass.
Birger Hungerholdt
Rittleder

Grand Prix Norefjell 5. mai 2012

Årets Grand Prix Norefjell måtte avlyses da meteorologene varslet til dels mye nedbør i form av
snø på Norefjell natten før rittet skulle arrangeres. På kort tid omorganiserte vi, og med god
kontakt med Statens vegvesen og politiet fikk tillatelse til å arrangere «Tyrifjorden Rundt» som
en erstatning for eliteklassen, mens turrittet ble avlyst. Rittdagen lå det 10 cm nysnø over
distriktet, men veiene var bare da rittet startet. Rittet ble arrangert på en prikkfri måte da vi hadde
god bistand av arrangørstaben til Glava Tour of Norway som benyttet rittet som en forberedelse
til storrittet senere i mai. Dett ble et spennende ritt med fartsfylt og aktiv kjøring. Rittet ble
vunnet av Kristoffer Skjerping, Team Joker Merida foran Marius André Hafsås, Team RingeriksKraft Look. Beste lokale rytter ble Eirik Kasa Jarlseth på 27. plass.
Birger Hungerholdt
Rittleder

Glava Tour Norway.
Etapperittet ble arrangert 16. til 20.mai 2012. Første etappe hadde start i Sandefjord og siste
etappe hadde målgang på Hønefoss. Mange av klubbens medlemmer har under etapperittet gjort
en stor dugnadsinnsats.

b.

Ringerike PP

Etter at vi tok opp igjen å arrangere Ringerike Petit Prix, etter mange års pause, ble rittet
arrangert for 2. gang i 2012. Nå med navnet Tools Ringerike Petit Prix. Rittet har på kort tid blitt
ett av hoved rittene for aldersbestemte klasse i Norge og fikk i 2012 følgende karakter av
sjefskommisær: Et bedre arrangement en NM 2012.
Rittet samlet 207 ryttere fra alderen 6-16 år. 34 av disse fra Ringerike SK.
De fire etappene ble arrangert i samme løyper som første året. Bakketempo opp Riperbakken,
tempo fra Røyse og inn til Helgelandsmoen, gateritt inne på Helgelandsmoen og fellesstart ute på
Røyse.
Nok en gang stilt foreldre, medlemmer og andre velvillige opp for arrangementet. Til sammen
var 76 personer med på å få arrangementet vel i havn.

c.

ScottCup

Ringerike Sykkelklubb arrangerte Scott Cup 30. august 2012. Rittet ble kjørt på Helgelandsmoen
i en ny utarbeidet trase. Det var ca 70 ryttere som stilte til start ser vi fikk gode tilbakemeldinger
på rittet fra deltagere, ledere og dommere.

d.
Klubbritt
Det ble arrangert totalt 3 klubbritt sesongen 2012, 2 landeveisritt og 1 terrengritt.
En tempo ute på Neslandet, et fellesstart bakkeritt opp til Damtjern og et terrengritt i Hovsmarka.
Rittene ble arrangert sammen med Glade Hjul Cup.

Glade Hjul Cup (arr. Ringerike Sykkelklubb)

Det ble arrangert 9 etapper for ryttere født i 1999, 2000, 2001 og 2002
bosatt i Ringerike, Hole og Jevnaker.
Det var 6 landeveisritt og 3 terrengritt. Det var temporitt på Neslandet, gateritt i Haugsbygd,
gateritt på Ullerål, gateritt på Hvervenkastet, bakketempo i Heradsbygda, bakkeritt opp til
Damtjern, 2 terrengritt i Hovsmarka og 1 terrengritt på Helgelandsmoen.
Det ble gitt poeng for plasseringer og poengene gikk til skolen som rytteren tilhørte. Etter
opptelling av poengene var det Kirkeskolen som samlet flest poeng. Glade Hjul stilte med
premier under hver etappe og det ble trukket ut en sykkel blant de som hadde deltatt på 7 eller
flere ritt.

4.

UTMERKELSER

a.

Årets rytter

Gabriel Rasch ble Årets Rytter i RSK 2012
Gabriel Rasch fikk tildelt prisen for Årets Rytter etter sin innsats for sykkelsporten og RSK de
siste årene. Mye skader denne sesongen, men en bra høst sesong med Spania Rundt, VM i
Nederland og en overraskende kontrakt med Team Sky for sesongen 2013.

b.

Ringeriks-Kraft`s Ærespris

Marianne Riste og Leif Håkon Karlsen ble tildelt Ringeriks Kraft Ærespris etter sin innsats i flere
år i klubben. Spesielt på alders bestemt nivå og med arrangementet Ringerike Petit Prix.

SPORTSLIG RAPPORT – RESULTATSMESSIGE
HØYDEPUNKTER

5.

a.

Barne- og ungdomsgruppa fra 8 til 12 år – landeveg

8-12, nybegynnere
Gjennom sommerhalvåret var i alt 31 ryttere i alder 8-12 med på fellestreninger. Den harde
kjerne bestod av Anders Johnsrud, Audun Riste Topp, John-Kristian Andreassen, Lukas Arnesen
Stokka, Magnus Sjøblom, Sander Skare Kjexrud og Trym B. Hovdenak. Vi var så heldige å ha
med oss juniorsyklister på 11 av de 17 treningene. Tradisjon tro sykla vi Dronningveien på tid vår
og høst. Det ble store forbedringer, og vi gleder oss til å se forbedringer for neste års tester av
egen form. På vårtesten var også Thea Thorsen med som hjelperytter.
Vi hadde fokus på trafikksikkerhet, sykkelglede og teknikk. Fra Norderhov sykla vi til Vik skole
og Røyse skole og brukte utearealene der til bl.a. sving- og bremseteknikker.
Det var en økning i antall ritt hvor ryttere fra RSK 8-12 har deltatt, fra 11ritt i fjor til 16 ritt i
2012, det er flott! Flest var vi på vårt eget ritt 17. - 19.august, Ringerike Petit Prix, der 16 ryttere
var med. I løpet av sesongen var Audun med på 12 ritt og Sivert Langerud med på 6 ritt, ellers
var de andre rytterne på 1,2 eller 3 ritt.
2 ryttere går over til 13-14- Vi ønsker dem lykke til i 2013 – ses på treninger og ser fram til å få
nye syklister med i gruppa vår.
Marianne Riste

b-

Barne- og ungdomsgruppa fra 13 til 16 år – landeveg

Klubben klarte ikke å finne noen som kunne ta hovedansvar for denne gruppen i 2012. Jan Eull
og Leif Håkon Karlsen ledet treningene. På ritt var det stort Marianne Riste som tok seg av 1314, mens Tom Lillestrøm og Paal Engebretsen ledet 15-16 gutta.
I 2012 bestod 13-14 av følgende syklister; Harald K. Søyland, Lars Ola Langerud, Simen R.
Topp, Lasse Theodorsen og Emil Hovdenak. Utover året fikk vi tilskudd ved at Alexander F.
Nybakk, Magnus Kristoffersen og Markus Tangestuen ble med oss på trening og ble blant annet
med på Tools Ringerike Petit Prix. 15-16 bestod av Michael L. Skare, Frederik Engebretsen,
Jonn Adrian Skare og Christian Pjåka.
Det ble gjennomført to fellestreninger i uka i løpet av vinteren og sommeren, mens guttene
gjennomførte opp til 3-5 egentreningsøkter. I tillegg var vi en tur og syklet inne i Stangehallen og
vintersesongen ble avsluttet med 14 dager på Mallorca for Simen, Lasse, Frederik, Michael og
Jonn Adrian. Mallorca ga 13-14 gutta opp mot 100 mil mens 15-16 gutta syklet nesten 130 mil og
en god base foran sesongen.

Simen, Frederik og Michael har kjørt mange ritt, Harald og Adrian noen færre mens de andre i
gruppen har noen få ritt hver i løpet av sesongen.
Følgende plasseringer kan nevnes:
13-14
Ronde van Vestkant
Bakketempo: Nr 8 Simen
Lillehammer GP
Bakketempo: Nr 9 Simen
Gateritt:
Nr 10 Simen
Sammenlagt: Nr 9 Simen
Smaalenene PP
Bakketempo: Nr 10 Simen
Tempo:
Nr 10 Simen
Fellesstart:
Nr 9 Simen
Sammenlagt Nr 7 Simen
UM
Fellesstart:
Nr 10 Lasse
Tempo:
Nr 2 Lasse
15-16
Ronde van Vestkant
Bakketempo: Nr 2 Frederik
Rundbane:
Nr 6 Frederik
Feiring
Tempo:
Nr 8 Frederik
Fellesstart:
Nr 6 Frederik
Sammenlagt: Nr 6 Frederik
Megamila
Tempo:
Nr 7 Frederik
Lillehammer GP
Fellesstart:
Nr 8 Frederik
Sammenlagt: Nr 9 Frederik
Smaalenene PP
Bakketempo: Nr 6 Michael, Nr 10 Frederik
Tempo:
Nr 9 Michael, Nr 10 Frederik
Fellesstart:
Nr 1 Frederik, Nr 4 Michael, Nr 5 Jonn Adrian
Sammenlagt Nr 7 Michael, Nr 8 Frederik
UM
Fellesstart:
Nr 5 Michael
Tempo:
Nr 7 Michael, Nr 8 Frederik
Tønsberg 4-Dagers
Prolog:
Nr 9 Frederik
Fellesstart:
Nr 4 Michael

Tools Ringerike PP
Fellesstart:
Nr 5 Michael
Sammenlagt: Nr 10 Frederik
Roserittet
Fellesstart 1: Nr 6 Frederik
Fellesstart 2: Nr 10 Frederik
Sammenlagt: Nr 5 Frederik
Østfold 3-dagers
Tempo :
Nr 8 Frederik
Gateritt:
Nr 4 Michael
Fellesstart:
Nr 5 Frederik
Som førsteårsgutter har Simen, Michael og Frederik gjennomført en god sesong. Michael og
Frederik har jevnt over havnet topp 10 på fellesstarter og gateritt. Gutta hadde noe å gå på når det
gjaldt tempo men dette hjalp det litt på utover sesongen. Når det gjelder Jonn Adrian så fikk han
delvis sesongen ødelagt av sykdom. Men enkelt ritt viste at han har potensialet som de andre
gutta.
Et høydepunkt som kan nevnes er U6 for 15-16. Michael, Frederik og Jonn Adrian ble med i et
samarbeid mellom Hadeland, Tønsberg og Ringerike hvor et lag med 6 ryttere ble meldt på i
klassen Team U6. Her fikk guttene første innføring i det å kjøre lag. Selv om gutta ikke fikk noen
topp plasseringer så var de veldig delaktig i lagets plasseringer og Michael hadde to plasseringer
selv blant de 15 beste.
Med en god vinter med trening kan det forventes mange gode plasseringer i begge klasser i 2013.

Sportslig hilsen
Paal Engebretsen
Leif Håkon Karlsen

c.
Junior – landeveg
Årsrapport 2012 for juniorlaget
Som årene før så startet vi forberedelsen for sesongen i november. Igjen var det trening inne på
NIMI og selvsagt utesykling og mye skigåing som var gjengangeren i løpet av vinteren.
I 2012 bestod juniorlaget av Torstein Træen, Gaute S. Værnes, Eirik Stigsrud, Jonas Thorsen,
Magnus Grov, Jarl Espelund og Maxim G. Foray. I tillegg var Christian Erwan Kaggestad med
oss på noen ritt. Dessverre fikk vi ikke med oss hele det fantastiske 15-16 årslaget opp på junior
da Gjermund G. Bjørkli og Petter Theodorsen overgang til Glåmdal og Eirik S. Augdal valgte å
ta terrengsatsningen videre i Raumerrytter.
Aslak S. Værnes var trener for guttene og Leif Håkon Karlsen var lagleder, i tillegg til all hjelp
som foreldrene stilte opp med.
I løpet av vintersesongen gjennomførte vi en helgesamling hvor guttene overnattet i lavvo og
gikk mange timer med pulk i løssnø. Her fikk guttene testet samarbeidet seg i mellom. Vi var
også en tur i Stangehallen og syklet på innendørsbanen der, vi var ei uke i Frankrike og to uker på
Mallorca.

Foran sesongen hadde guttene store forhåpninger og mål, men guttene slet i starten med å fylle de
skoene de selv hadde satt frem. Utover sesongen skulle det snu noe og laget var stadig med og
viste seg frem og oppnådde noen gode resultater.
Følgende plasseringer kan nevnes:
Ronde van Vestkant
Bakketempo: Nr 4 Eirik Nr 6 Jarl Nr 7 Torstein Nr 8 Maxim
Rundbane:
Nr 1 Maxim
Eidsvoll Ranking
Fellesstart:
Nr 10 Jonas
Lillehammer GP
Gateritt:
Nr 6 Torstein
Fellesstart:
Nr 6 Eirik
Nr 8 Jarl
Sammenlagt: Nr 7 Eirik
Nr 9 Jarl
U6
Gateritt:

Nr 10 Maxim

Tønsberg 4-dagers
Prolog:
Nr 10 Eirik
Kalasmila
Tempo:

Nr 3 Maxim Nr 7 Eirik

Nr10 Jarl

Roserittet
Tempo:
Nr 7 Maxim
Fellesstart:
Nr 3 Eirik
Sammenlagt: Nr 3 Eirik
Østfold 3-dagers
Gateritt:
Nr 10 Maxim
NC - Grenland
Fellesstart:
Nr 10 Eirik
I tillegg kan vi nevne at Gaute var nest beste førsteårs junior under fellesstarten og Eirik beste
førsteårs junior under gaterittet under NM.
Guttene utviklet seg stadig utover sesongen og kjører bedre og bedre som lag.
Det bli spennende å se disse rytterne neste år. Eirik, Gaute, Torstein og Jonas som juniorer og
Maxim, Jarl og Magnus som seniorer.
Noen av juniorene syklet også NC Syklecross ritt på høsten med svært gode resultater. Torstein
Træn vant NC sammenlagt med Gaute S Værnes på andre plass.
Sportslig hilsen
Leif Håkon Karlsen

d.

Senior – landeveg

Senior damer
Klubben har hatt tre senior dame ryttere denne sesongen. Tina Andreassen og Marthe Emilie
Skjolden som har syklet i RSK drakt og Thea Thorsen som sykler for UCI damelaget Team Hitec
Products Mistral Home.
Tina og Marthe har i hovedsak syklet ritt i Norge, men har også hatt noen oppdrag i utlandet med
landslaget. Thea har i hovedsak syklet ritt i Europa og Asia og noen ritt i Norge.
Det har vært flere bra resultater fra våre damer igjennom sesongen. De største kan nevnes NM
bronse til Tina på tempo og NM bronse til Thea i gateritt.

Senior herrer
Aktive ryttere: Gabriel Rasch (FDJ), Christer Jensen, Daniel S. Gomnes, Eirik K. Jarlseth og
Audun Brekke Fløtten (Joker Merida), Christian Hannestad (Oneco Mesterhus) er seniorryttere
med medlemskap i Ringerike sykkelklubb.

e.

Ringeriks-Kraft Look

Ringeriks-Kraft Look kjørte i 2012 sitt tredje og resultatmessig beste år på kontinentalnivå. Fra å
være ungt og uerfarent har laget i løpet av de tre siste årene utviklet seg til å konkurrere i
toppen av norsk sykkelsport. Satsingen fokuserer fremdeles på yngre ryttere med ambisjoner
om å utvikle dem over tid.
I slutten av 2011 rekrutterte laget tre ryttere til Joker Merida. Dermed måtte det fokuseres på å
hente inn nye talenter til 2012-sesongen. Fra starten av året talte laget 12 nye og gamle ryttere
med Stian Saugstad, Martin Uthus, Marius Hafsås, Alexander Randin , Håkon Frengstad Berger,
Thomas Brahushi, Henrik Steen Haugen, Max Emil Kørner, Sindre Eid Hermansen, Mikael Schou,
Morten Jægersborg og Esben Gullingsrud.
Det nye laget arbeidet godt sammen og viste seg å prestere i henhold til forventning. Når man
har stor vilje til å kjøre for laget uten tanke for seg selv, kommer også resultatene. 2012 ble en
sesong med enkelte nedturer og mange høydepunkter.
Sterk vårsesong
Laget startet sesongen med å gjøre en fremragende jobb. Kaptein Marius Hafsås var i storform
og viste dette ved å sykle i solobrudd på en av etappene i Istrian Spring Trophy og ved å ta
andreplass både under Norgescupåpningen i Sandnes og Tyrifjorden rundt.
Deltakelse i Glava Tour of Norway
Resultatene tidlig i sesongen gjorde at laget ble invitert til å konkurrere blant sykkelstjerner i
profflag som Team Sky og Lampre under prestisjetunge Glava Tour of Norway. Rittet ødela

dessverre resten av sesongen for Marius Hafsås som var innblandet i en velt som kostet han et
kragebeinsbrudd. Laget fikk i gjengjeld god TV-eksponering da Mikael Schou prydet hele
skjermen under TV2s direktesending mellom Lillestrøm og Elverum.
U23 NM-bronse
Et av årets hovedmål var medalje i Norgesmesterskapet i Bergen. Max Emil Kørner sørget for å
innfri medaljemålsetningen allerede første dag da han viste seg frem som en av Norges
sterkeste U23-rytterne og sikret NM-bronsen i U23 fellesstart.
Gode resultater under Eidsvollrittet
Den gode samhandlingen i laget skulle gi resultater under Eidsvollrittet i pinsehelga.
Alexander Randin viste seg frem på hjemmebane. Under både Norgescup-tempo på lørdag og
fellesstart på søndag tok han tredjeplass, før han på den siste fellesstarten på mandag avsluttet
det hele med seier.
NM-gull på bane
I forbindelse med Norgescup-helga i Trondheim stilte Alexander Randin og Max Emil Kørner
også i bane-NM i Stjørdal. De hevdet seg godt på disiplinene 1000 meter og 4000 meter
forfølgelsesritt og Alexander kronet mesterskapet med gullmedalje på sistnevnte øvelse.
Etappeseire og sterke prestasjoner i Tønsberg 4-dagers
Laget gjorde det også godt i etapperittet Tønsberg 4-dagers i konkurranse med flere sterke lag,
deriblant de norske kontinentallagene Joker Merida og OneCo Mesterhus. Offensiv kjøring og
godt arbeid med å sette lagets spurter i posisjon gjorde at Håkon Berger spurtet inn til to
etappeseire og en andreplass sammenlagt.
Stagiaire fra Eidsvoll sykkelklubb
Anders Kristoffersen ble i slutten av juli tatt inn som stagiaire på laget. Første halvdel av 2012sesongen syklet han for Eidsvoll sykkelklubb. Her viste han seg god til å lese sykkelritt og havnet
ofte i avgjørende situasjoner.
Høyt på NCFs rankingliste
Gode prestasjoner på hjemmebane og podieplasser på 4 av 5 Norgescupritt slo til slutt hyggelig
ut på Norges Cykleforbunds rankingliste. Etter endt sesong ble Max Emil Kørner rangert som
nummer 8 og Håkon Frengstad Berger som nummer 12. Laget ble totalt sett rangert som Norges
tredje beste bak Øster Hus – Ridley og Joker Merida.
Ryttere og støtteapparat i Ringeriks-Kraft Look er svært fornøyde med at laget har hevet seg
betraktelig og prestert godt i 2012. Vi jobber med unge ryttere og ser svært positivt på
muligheten til å heve oss ytterligere et nivå i 2013.
Lars S Holm

f.

MTB gruppa

MTB gruppen i Ringerike sykkelklubb består av ca. 40 aktive medlemmer fordelt med ca 7-8
jenter og resten gutter. 5-6 trenere har ansvar for sine aldersgrupper. Aldersgruppen 6-12 år har
stort sett hatt sitt treningsområde på Helgelandsmoen og på Vik, men aldersgruppen 13 år og
oppover har sitt treningsområdet i Hovsmarka ved Hov ungdomsskole.
På starten av sesongen 2012 var vi ca. 25-30 aktive syklister på treningene. Vi har hatt og skal ha
fast trening hver mandag kl 1800. Juniorgruppen har minst to dager med trening i uka.
Vi har hatt fokus på at treningene skal være et lavterskeltilbud i den hensikt å få barn og unge ut i
aktivitet. Vi har også fokus på at vi stiller noen små men verdifulle forventninger til alle
medlemmer av gruppen. Vår filosofi er at vi skal ha det gøy på treninger. I klassene 6-12 år har vi
ingen ambisjoner om å konkurrere mest mulig, annet en det som faller seg naturlig inn på trening.
Vi ønsker individuelt å tilpasse treningen opp mot mestringsnivået til den enkelte. Det er fritt for
hver enkelt å få prøve seg i en høyere eller lavere aldersgruppe enn hva faktisk alder tilsier. Alle
som er med på trening må forvente å skade seg eller gjøre feil, noe vi starter nesten alle treninger
med å si. Alle nye får også denne meldingen, men at det handler om å reise seg for å prøve igjen.
Det er ikke rapportert om noen skader i forbindelse med trening.
Tiltak: For sesongen 2013 skal alle trenere ha med seg førstehjelpsutstyr på trening (liten pakke).
Vi vil også henstille alle trenere om å ha med seg telefon på trening. Vi ønsker at alle trenere
gjennomgår grunnkurs i førstehjelp.
Tiltak: RSK v/MTB er i full gang med planleggingsprosessen i forbindelse med nærmiljøanlegget
på Vik. I den forbindelse har vi fått tilskudd fra Sparebankstiftelsen og forventer å få tilsvarende
tilbake i form av tippemidler. Vi har engasjert Monsterbedriften, som skal gi oss en
tilbakemelding og et forslag til bane. Monsterbedriften har vi med en representant som bla. har
vært og er i Norgestoppen i BMX sykling. Vi har fått en frivillig til å kjøre gravemaskin (har
egen maskin) mot at vi betaler drivstoff. Planlagt ferdig i august 2013.
I 2013 ønsker vi også enkelte forbedringer i traseen i Hovsmarka. Vi ønsker å utbedre med flere
muligheter for vanskelighetsgrad i en og samme løype (chicken run). Vi etablerer en
«verktøykasse» med deler for enkel reparasjon av sykler i forbindelse med trening og ritt. På sikt
ønsker vi en MTB henger som kan benyttes til forflytting og oppbevaring av utstyr. Vi ønsker at
ubenyttet budsjett overføres til kommende år.
Ut i fra konkurransesituasjonen, økonomiske rammevilkår og medlemmers engasjement,
konkluderes det med fortsatt drift.
Øyvind Langvandsbråten
Sportlig leder MTB

g.

Turgruppa/Veterangruppa landevei og terreng
Det har vært faste treninger hver tirsdag fra Glade Hjul. Tur på ca 2 timer med fokus på å
avpasse fart slik at flest mulig kan være med. Alt fra 10 til 20 ryttere har vært med. Det
har også vært noen langturer på søndager med utgangspunkt fra RIK, Fossveien. 4 – 5
timers turer.
Jan Eull og Lasse Martinsen har ledet gruppa.
MTB gruppa har hatt faste treninger på tirsdager fra Klækken Hotell. Bra oppmøte med 8
– 15 ryttere. Leif Kagge har ledet gruppa med variert trening i skogsterreng i nærområder
og grusveier i Nordmarka. Flott trening med tanke på å komme i form til f eks
Birkebeinerrittet.

6.
LISENSER
Det er registrert/løst 86 aktive lisenser i klubben 2012.
Menn elite og U23
Menn junior
Menn 15-16
Menn 13-14
Menn 11-12
Menn 10
Menn 6-9
Menn 30-34
Menn 35-39
Menn 40-44
Menn 45-49
Menn 50-54
Menn 55-59
Kvinner elite
Kvinner 35-39
Kvinner 40-44
Kvinner 15-16

16
9
5
6
8
4
3
2
7
8
6
2
3
4
1
1
1

7.

SLUTTKOMMENTAR FRA STYRET v/leder

Nok en innholdsrik sykkelsesong er lagt bak oss, med mye aktivitet både på den sportslige,
administrative og organisasjonsmessige siden. Med aktive ryttere i alle alderstrinn innen
landevei, med sterkt økende rekrutteringsflyt av MTB ryttere, er det gode utsikter for høy
aktivitet med variert sportslig tilbud også i årene fremover. Det vises for øvrig til rapportene fra
de enkelte sportslige gruppene.
Vi drister oss til å påstå at Ringerike Sykkelklubb også i 2012 har vært en sterk bidragsyter til å
sette positivt preg på norsk sykkelsport. Dessverre har flere svært uheldige dopingsaker tatt mye
av oppmerksomheten til den nasjonale og internasjonale presse; men vi må ha tro på at all fokuset
og tiltakene som er iverksatt, vil bidra til at vi i ettertid vil få en ren og rettferdig idrett som vi alle
er så glad i.
RSK har i en årrekke vært en sentral aktør på arrangementsiden, og 2012 har ikke vært noe
unntak i så måte. Nyvinningen GLAVA Tour hadde sin premiere med verdensstjerner på plass og
sisteetappe med innkomst i Hønefoss by. Et fantastisk arrangement, hvor mange av Birger
Hungerholdt’s sine trofaste frivillige fra RGP staben, bidra til at dette ble en folkefest på
Ringerike. Det tradisjonelle Ringerike Grand Prix ble gjennomført for 37 gang, TOOLS
Ringerike Petit Prix med Leif Håkon Karlsen sin arrangement stab ble på nytt en suksess, og en
helt ny arrangement stab med Øyvind Langvandsbråten i spissen, sikret at Scott Cup i MTB ble
også i år gjennomført med stø hånd. Med rekorddeltagelse i årets Tour of Norway for Kids og i
tillegg mange klubbritt (Glade Hjul Cup), har mange frivillige bidratt til å sikre at Ringerike
Sykkelklubb har opprettholdt det gode omdømme på arrangementsiden.
Som ett ledd i videreutvikling av klubben vår, har vi i samarbeid med NCF satt i gang ett
klubbutviklingsprogram. Dette er ett spennende prosjekt med tanke på å sikre en fremtidig klubb
som skal fungere i alle ledd, og klubbutvikling vil være et prioritert satsningsområde i 2013.
Også i 2012 har det vært god budsjettstyring, og våre trenere og ledere har disiplinert holdt seg til
gitte økonomiske rammer. En stor takk til vår kasserer Tove Brahushi som har etablert gode
oppfølgingsrutiner og har styrt resultatet mot et planlagt overskudd på ca. kr 100.000,-.
Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til alle våre dyktige og entusiastiske med spillere i
støtteapparatet samt våre mange samarbeidspartnere. Dere muliggjør at klubben kan tilby et
variert sportslig tilbud til mange utøvere i alle aldre.
På vegne av styret
Per Haukedalen/leder RSK

8.

9.

Materielliste




















80 stk franske stålgjerder
11 sett (2 leddlys og en roterende) varsellamper for MC
8 stk kommunikasjons radio for MC
2 stk kommunikasjons radio for bil
6 stk treningsruller
Div anvisningsskilt for landeveissykling
Div anvisningsskilt for MTB
3 stk spesialbygde takstativ
4 stk barneracere
3 stk racere i str 47
3 stk racere i str 50
1 stk Toyota Avensis, reg nr JD 41989 - 2006 mod
1 stk Gaupen henger, reg nr JZ 6210 - 2007 mod
1 stk Scooter reg nr JZ4498 - 2005 mod
1 stk Mercedes Sprinter reg nr BP14600 - 1997 mod
1 stk Fiat Ducato reg nr HB53336 - 1997 mod
2 stk oppvarmingstelt
1 stk Citroen reg nr JV12544 - 2011 mod
Motorsag

REGNSKAP
Se eget vedlegg

