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2.

STYREMØTER
Det er avholdt 9 styremøter. Behandlet 68 saker.

3.
a.

ARRANGEMENT

Ringerike Grand Prix
Ringerike Grand Prix ble arrangert for 36. gang. Rittet ble for første gang siden 1992 kjørt som
internasjonalt endags ritt. 176 km for menn elite og 74 km for menn junior. Først
landeveisrunde: Hønefoss – Klekken – Åsa – Sundvolden – Hunstad – Busund – Snyta –
Hønefoss – en for juniorene og to for eliten og tilslutt avslutning med de 10 vanlige rundene opp
Vinteroveien og Riperbakken for eliten, mens juniorene kjørte tre ganger i Riperbakken.
Hele Norgeseliten stilte til start og gledelig var det at vår egen Gabriel Rasch kunne heve
vinnertrofeet på Søndre Torg etter avsluttet ritt som vinner av årets Ringerike Grand Prix etter
kamp med hele norgeseliten og mange streke danske ryttere.
Flere av unggutta i Team Ringeriks-Kraft viste seg fram på en positiv måte, men manglet
kjørestyrke da de beste satte fart på slutten av rittet.
Våre egne juniorer maktet ikke å hevde seg på hjemmebane, men jobbes det godt kan de allerede
neste år være med å kjempe i toppen.
Birger Hungerholdt
Rittleder

a.
Grand Prix Norefjell
Grand Prix Norefjell ble arrangert for første gang og var noe helt nytt i norsk sykkelsport. Et
internasjonalt fellesstartritt med en avsluttende stigning som ble kjørt opp til Norefjell er ikke
arrangert i Norge før. Det satte rytterne på en helt spesiell prøve å forsere 900 høydemeter de
siste 9 km av et landeveisritt. Hele norgeseliten deltok, og mange av de beste danske rytterne var
på plass, deriblant superstjernen Michael Rasmussen som har vunnet klatretrøya i Tour de France
både i 2005 og 2006.
Det ble et tøft ritt hvor rytterne virkelig fikk testet ut sine klatreferdigheter, og etter en durabelig
kamp kom Joker Merida rytteren Frederik Wilmann alene til mål og ble den første «Norefjell
kongen». Våre egne ryttere viste fine takter og hevdet seg på en fin måte.
I forkant av elite-rittet ble det arrangert turritt i en forkortet løype, men med samme avslutning.
Innlagt i rittet var en bakkekonkurranse med egen tid tagning de siste 9 km med stigning fra
Noresund og opp til målgangen på Norefjell. Her kunne turrytterne sammenligne sine
klatreferdigheter med de beste eliterytterne.
Rittet ble godt mottatt av deltagerne, og etter et godt gjennomført arrangement kan vi med god
markedsføring få til et populært turritt i årene som kommer.
Birger Hungerholdt
Rittleder

a.
Glava Tour Norway.
Etapperittet ble arrangert 1 til 5 juni 2011. Første etappe hadde start i Tønsberg og siste etappe
hadde målgang på Lillestrøm. Mange av klubbens medlemmer har under etapperittet gjort en stor
dugnadsinnsats.

b.
Ringerike PP
Ringerike Petit Prix for aldersbestemte klasser ble arrangert av klubben for første gang helgen 19
– 21 aug. Ritthelgen startet med bakketempo fra Søndre Torg og opp Riperbakken for de eldste
klassene, mens de yngste hadde målgang i Vinteroveien.
Lørdag ble det avviklet tempo og gateritt. På formiddagen ble det avviklet tempo, starten for
klasse M/K 6-9 ved Svingerudveien/Gomnesveien og for M/K 10 ved Helgeland/Kirkebakken.
De eldste klassene hadde sin start ved Røyse Skole. Målgang for samtlige klasser var inne på
Helgelandsmoen Næringspark.
Gaterittet ble arrangert inne i næringsparken i en ca 1000 m lang runde. De yngste klassene M/K
6, M/K 10 og K 11/12 syklet et gitt antall runder, mens fra klasse M/K 11/12 og eldre ble det
syklet et gitt antall minutter pluss to runder.
Pauseinnslag i gaterittet var arrangement av Knøtterace for de aller yngste, de syklet en runde i
løypsa..
Søndag var det duket for fellesstarter med startsted Røyse Skole. Fellestartene for de forskjellige
klassene gikk i korte og lange runder på Røyse. For klassene K/M fra 13 til 16 år var det lagt inn
både bakkespurter og supersprint.

Det ble i klassene K/M 13-16 år delt ut trøyer. Gul trøye for sammenlagt ledelse, grønn trøye for
lederen av supersprint, klatretrøye for lederen av bakkespurt og hvit trøye for beste første års
rytter.
Antall påmeldte ryttere til Ringerike PP var ca 200 og det var gledelig for klubben som arrangør
at tilbakemeldingene fra aktive, ledere og foreldre har vært utelukkende positive. Klubben har fått
skryt for håndteringen av rytternes sikkerhet under rittene. Klubben var tidlig ute med nabovarsel
og skilting langs fellesstartløypene på Røyse og dette resulterte i at fastboende langs løypa tok
hensyn og bidro positivt til rytternes sikkerhet, samt at det ved alle klasser under fellesstartene
var motorsykkel kortesjer.

c.
ScottCup
Ringerike sykkelklubb arrangerte 7 september for 3. året på rad, ett av rittene i Scottcupen i
Buskerud. Scottcupen bestod av 8 ritt i 2011.

55 ryttere gjennomførte – 11 av rytterne kom fra egen klubb. 10 av deltakerne fra egen klubb er
under 15 år. Dette lover bra for etterlengtet rekruttering til MTB. To rittkommisærer fra Norges
Sykkelforbund overvar rittet, de leverte i etterkant en rittrapport hvor klubben fikk skryt for
løypa, god merking, bra med funksjonærer i alle ledd og at sikkerheten var godt ivaretatt.
Ringerike sykkelklubb har sagt seg villig til også i 2012 og være med å arrangere ett ritt i
Scottcupen.
Finn Augdal
Rittleder

d.
Klubbritt
Det ble arrangert totalt 4 klubbritt sesongen 2011, 3 landeveisritt og 1 terrengritt. Landevei
arrangerte en fellesstart, Røyse skole, og 2 bakke tempoer fra Åsa krysset til Damtjern. Deltager
snitt på 27 ryttere på disse klubbrittene.
Klubbritt terreng ble arrangert i Hovsmarka med 20 ryttere på start.

4.

UTMERKELSER

a.

Årets rytter

Audun Brekke Fløtten ble Årets Rytter i RSK 2011 – her øverst på seierspallen fra Roserittet

b.

Ringeriks-Kraft`s stipend

Tina Andreassen (her i midten) ble tildelt RIK’s Ærespris

5.

SPORTSLIG RAPPORT – RESULTATSMESSIGE
HØYDEPUNKTER

a.

Barne- og ungdomsgruppa fra 8 til 12 år - landeveg

Gjennom sommerhalvåret var i alt 26 ryttere i alder 8-14 med på fellestreninger, den harde kjerne
bestod av Simen Riste Topp, Audun Riste Topp, Synne Fossli, Anders Johnsrud, Carl August
Klevjer, Harald Søyland, Cornelius Klevjer og Sigurd Holemark
Vi hadde en vårsamling og en høstsamling, med overnatting, for å bli bedre kjent utenom
syklinga.
RSK 8-12 hadde ryttere i 11 ritt. Flest var vi på vårt eget ritt 19.-21. august, Ringerike Petit Prix.
Simen, Lasse Theodorsen, Harald, Sigurd og Audun var med på flere ritt. Blant mange gode
plasseringer vil jeg nevnte årets UL i Grimstad. Der tok Lasse 2. plass på tempoen og 1. plass på
fellesstarten, mens Simen tok 7. plass på fellesstarten.
Det er mange i gruppa som er klare for å gå over til 13-14- Vi ønsker dem lykke til i 2012 – 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

Forberedelsen for 2011 sesongen startet i november 2010. Igjen var det trening inne på NIMI og
selvsagt utesykling og mye skigåing som var gjengangeren i løpet av vinteren.
Gruppen bestod i hovedtrekk av følgende syklister i 2011: Frederik Engebretsen, Michael S.
Lillestrøm, Jonn Adrian Skare, Magnus T. Holm, Torstein Træen, Gaute S. Værnes, Eirik
Stigsrud, Gjermund G. Bjørkli, Petter Theodorsen, Kristian S. Pippo, Jonas Thorsen. I tillegg var
Christian Erwan Kaggestad med oss på noen ritt, samt at Julie Breili og Eirik S. Augdal fra
terrenggruppen var med oss en god del.
Vi gjennomførte 3 helgesamlinger og en 14 dagers samling på Mallorca. Den første
helgesamlingen var kun for 15-16 og ble holdt på Beitostølen, hvor guttene blant annet fikk prøve
seg i klatrevegg. De to andre avsluttet uker med til sammen over 20 timer trening.
På Mallorca hadde vi en fantastisk samling med masse sol og mye god trening. Det ble ca 40
timer og rundt 110 mil på sykkelen.
Etter Mallorca gikk det kun en uke før vi sesongstartet i Sverige. Det startet allerede da med
fantastiske resultater og fortsatte slik ut sesongen.
Følgende topplasseringer kan nevnes:
M13-14:
Lillehammer Grand Prix
Sammenlagt: Nr 7 Michael Nr 8 Frederik
Østfold 3-dagers
Sammenlagt: Nr 6 Frederik
Tønsberg 4-dagers
Bakketempo: Nr 6 Frederik Nr 8 Michael
Fellesstart:
Nr 5 Frederik
Ringerike Petit Prix
Bakketempo: Nr 5 Frederik
Fellesstart:
Nr 6 Frederik
Gateritt:
Nr 6 Michael
Sammenlagt: Nr 5 Michael

Asker Petit Prix
Bakketempo: Nr 3 Frederik
Fellesstart:
Nr 5 Frederik
Gateritt:
Nr 3 Frederik
Sammenlagt: Nr 3 Frederik
Roserittet
Bakketempo: Nr 7 Frederik
Fellesstart:
Nr 4 Frederik
Fellesstart:
Nr 5 Frederik
Sammenlagt: Nr 4 Frederik

Nr 6 Michael
Nr 8 Michael
Nr 7 Frederik
Nr 7 Frederik

Nr 7 Michael
Nr 8 Michael
Nr 5 Michael
Nr 5 Michael

M15-16:
Hammarö 3-dagers
Tempo:
Nr 3 Eirik A
Gateritt:
Nr 1 Eirik S
Fellesstart:
Nr 1 Eirik A
Sammenlagt: Nr 1 Eirik A

Nr 4 Petter
Nr 2 Gjermund
Nr 5 Petter
Nr 4 Petter

Nr 7 Gjermund
Nr 3 Petter
Nr 6 Gjermund
Nr 6 Gjermund

Nr7 Eirik S

Eidsvoll Grand Prix
Gateritt:
Nr 7 Petter
Fellesstart:
Nr 2 Petter
Sammenlagt: Nr 3 Petter
Lillehammer Grand Prix
Bakketempo: Nr 2 Eirik A
Gateritt:
Nr 1 Gjermund
Fellesstart:
Nr 1 Petter
Sammenlagt Nr 1 Eirik A

Nr 3 Petter
Nr 4 Petter
Nr 7 Eirik A Nr 9 Eirik S
Nr 3 Eirik A Nr 7 Eirik S
Nr 2 Petter

Østfold 3-dagers
Tempo:
Nr 2 Eirik A
Fellesstart:
Nr 1 Gjermund
Gateritt:
Nr 1 Gjermund
Fellesstart
Nr 1 Gjermund

Nr 5 Petter
Nr 5 Eirik A
Nr 6 Petter
Nr 4 Eirik A

UM
Tempo:
Fellesstart:

Nr 9 Gaute
Nr 2 Eirik A Nr 8 Petter

Nr 3 Eirik A
Nr 1 Gjermund

Nr 8 Gjermund
Nr 7 Petter
Nr 7 Eirik A
Nr 6 Petter

Tønsberg 4-dagers
Fellesstart:
Nr 2 Petter
Sammenlagt: Nr 6 Petter
Ringerike Petit Prix
Bakketempo: Nr 6 Petter
Tempo:
Nr 3 Petter
Gateritt:
Nr 3 Petter
Fellesstart:
Nr 3 Gaute
Sammenlagt: Nr 2 Gaute
Asker Petit Prix
Bakketempo: Nr 2 Petter
Fellesstart:
Nr 1 Petter
Gateritt:
Nr 1 Gaute
Sammenlagt Nr 1 Petter

Nr 8 Gjermund
Nr 6 Christian
Nr 4 Eirik S
Nr 4 Eirik S

Nr 6 Petter

Nr 3 Gaute
Nr 2 Petter
Nr 4 Eirik S

Nr 5 Eirik S
Nr 3 Eirik S
Nr 5 Gaute

Nr 9 Gaute

Nr 10 Eirik S

Roserittet
Bakketempo Junior:
Fellesstart Junior:
Fellesstart 15-16:
Feiring rittet
Tempo

Nr 5 Petter
Nr 11 Petter
Nr 5 Eirik S
Nr 1. Eirik S

Vi har hatt en fantastisk sesong hvor 13-14 gutta har forbedret seg slik at de hele tiden kjemper
om topp 6 plasseringer, mens 15-16 dominerte fullstendig rittene i vår og har også tatt godt for
seg nå i høst. Sesongen ble toppet med to på pallen og 5 stykker blant de 10 beste på UM sin
fellesstart for M16.
Vi takker alle som har vært med oss i 2011 og gleder oss til 2012.

Leif Håkon Karlsen

c.

Junior – landeveg

Junior laget bestod sesongen 2011 av totalt 6 ryttere:
Thomas Nesset Brahushi
Morten Jægersborg
Håvard Brathovde Olsen
Maxim Gjerdalen Foray
Jarl Espelund
Magnus Austlid Grov
Laget har hatt flere samlinger før sesongen, både innenlands og i utlandet.
Laget deltok på ritt i utlandet i tillegg til Norges Cup og rankingritt.
Av topp plasseringer kan nevnes følgende:
Post Cup Danmark april :
Thomas 7 plass – fellesstart
Morten 10 plass- fellesstart
Norges Cup Sandens Mai:
Thomas 8 plass- fellesstart
Østfold 3 Dagers Juni:
Håvard 5 plass- fellesstart
Morten 9 plass-fellesstart

Norges Cup Elverum Juni:
Morten 8 plass- fellesstart
U 6 Tidaholm Juli:
Håvard 5 plass- fellesstart
Thomas 11 plass – gateritt
Svanesund 3 dagers Sverige september:
Thomas 2 plass- fellesstart
Thomas 3 plass-gateritt
Håvard 12 plass- gateritt
Feiring:
Håvard 4 plass
Morten 7 plass-fellesstart
Morten 7 plass-tempo
Hvidbjerg Bank Løbet Danmark September:
Thomas 7 plass- fellesstart
KM Hadeland:
Morten 1 plass
Leonard Brahushi

c.

Senior – landeveg

Senior damer
For første gang i historien har klubben hatt et senior damelag. Laget har bestått av Elisabeth
Christiansen, Lisa Christin Axman, Thea Thorsen og Tina Andreassen. Morten Christiansen har
vært mentor og lagleder på de største rittene.
Laget hadde gjennom vinteren samling i Hemsedal, Mallorca og Danmark.
Sesong starten var litt forskjellig for de enkelte rytterne. Thea startet i mars og april med ritt i
Belgia og Nederland med landslaget. Resten av jentene startet i april med etapperitt i Danmark
med bra resultater.
Jæren sykkelfestival var de første to rittene der alle damene kjørte sammen og de var med å prege
dameklassen disse to dagene uten å få full uttelling i avslutningene.
Norges cup, Rankingritt og NM har hvert fokus for damelaget denne sesongen.
NC Sandnes, NC Eidsvoll, Østfold 3 dagers, NC Elverum, NM Skien/Porsgrunn, Tønsberg 4
dagers, NC Trondheim, NC Bergen.
Vi har hatt pall plasseringer ved Tina i Østfold 3d og NC Elverum. Ved Elisabeth i Tønsberg 4d
og Ranking ritt Bergen.

Det største høydepunktet for damene var 2. og 3. plass for Tina og Thea på NM gateritt. Sterk og
overbevisende sykling av begge. 2. plass i NM lagtempo med Elisabeth, Tina og Thea var også
en utrolig bragd.
Thea har det meste av sesongen syklet i utlandet med landslaget og kun syklet NC og NM her
hjemme. Tina har også representert Norge ved flere anledninger og syklet veldig bra i Tsjekkia
med en sterk 12. plass sammenlagt. Tina var imidlertid involvert i en velt under NC Trondheim
og fikk resten av sesongen spolert av et kragebeins brudd.
Et høydepunkt ble også Thea sin deltagelse i VM i København i september som en av tre Norske
damer. Nyttig og god erfaring å ta med seg til evt senere mesterskap.
For Morten Christiansen
Stein Erik Thorsen

Senior herrer
Følgende ryttere har sesongen 2011 vært knyttet mot senior gruppa: Esben Gullingsrud, Christian
Hannestad, Henrik Steen Haugen, Tommy Berglind og Alexander Lundgreen. Rytterne hadde
gjennom vinteren samlinger i Hemsedal, Mallorca og Danmark. Sesongstart i Danmark med
etapperitt ellers har hovedmålene denne sesongen vært Norges Cup, rankingritt og NM. Christian
Hannestad syklet inn til en meget sterk 3. plass under NM U23 fellesstart.
Guttene kjørte som en del av Team Ringeriks Kraft på en del av rittene.

NM bronse Christian Hannestad

c.

Team Ringeriks-Kraft

Team Ringeriks-Kraft har kjørt sitt andre år på continentalnivå. Laget er fortsatt ferskt og har
videreført profilen om å satse på yngre ryttere med ambisjoner om å utvikle laget og rytterne over
tid. Før 2011 økte laget antall ryttere til 10 ryttere, Stian Saugstad, Martin Uthus, Eirik Kasa
Jarlseth, Daniel S. Gomnes, Audun Brekke Fløtten, Aslak S. Værnes, Marius Andre Hafsås,
Alexander Randin, Mikael Schou og Frans Leonard Markasakard.
Sesongen startet i april på Mallorca og lagets sterkeste resultat kom ved Markaskard med en sterk
6 plass på den avsluttende etappen. Laget gikk gjennom vårsesongen uten en eneste seier. I NM
ble høydepunktene 4 plass på gaterittet, bronsemedalje og 4 plass på lagtempo, og en god 5 plass
på individuell tempo ved Stian Saugstad. Etter sommerferien kjørte laget inn sine første seire, to
etapper i T4d ble vunnet av hhv Alexander Randin og Audun Brekke Fløtten. Under
høstsesongen har laget hevet seg et nivå og prestert jevnt i toppen særlig i de norske
løpene. Laget fikk sin første seier i Norgescupen da Audun Brekke Fløtten kom alene til mål i
Trondheim. Fløtten vant også sammenlagt under Roserittet i Horten, der tok også Martin Uthus
og Marius Hafsås med hver sin etappeseier.
Under etappeløpet Svanesund 3-dagers gjorde laget tilnærmet rent bord og tok med seg
sammenlagt dobbelseier v/ Mikael Schou og Alexander Randi netter å ha vunnet hver sin etappe,
Schou på tempo, Randin på den avsluttende fellesstarten.

Stian Saugstad ble tatt ut til å kjøre VM Tempo i København, en god opplevelse for ham, men
prestasjonsmessig ikke som ønsket.
Laget avsluttet sesongen med en 5 plass på Audun Brekke Fløtten i Bergen.
Ryttere og støtteapparat i Team Ringeriks-Kraft er svært fornøyd med at laget har hevet seg
betraktelig og prestert godt med mange seire i 2011, vi jobber med unge ryttere og ser svært
positivt på muligheten til å heve oss ytterligere ett nivå før seongen 2012.
Lars S Holm
Team Ringeriks-Kraft

d.
MTB gruppa
Julie Breili – har kjørt rundbaneritt gjennom sesongen. Deltatt i NC og UM
Julie har også prøvd seg litt på landevei i år med bl.a deltagelse i UM i Grimstad
Vilde Breili startet sesongen uheldig med en skade i første NC rundbane i Stavanger.
Vilde hadde smerter i armen ut over i sesongen. Vi håper hun finner tilbake til rundbanen igjen til
neste år.

Elise Tvedt Engen fikk avbrekk i sesongen med en operasjon i mai. Hun kom igjen med godt
resultat i Birkebeinerrittet. Hun fikk en flott andre plass i klassen K17 over fjellet.
Eirik Sverdrup Augdal kjørte alle NC i rundbane og vant sammenlagt. Eirik fikk gull i UM MTB
Rundbane og gull nr 2 i sprint.
Eirik bytter klubb til Raumerrytter SK fra neste sesong.
Even Sverdrup Augdal kjørte som første års senior i Rundbane og Maraton.
Det er alltid vanskelig og tøff motstand første året i senior. Beste resultat var for han å gå videre
fra prologen i NM sprint og at det var små marginer for at han kunne ha gått videre fra
kvartfinalen.
Gruppa som Steinar Aasnæss trener har bestått av 1 – 10 ryttere far 13 -16 år for hver trening.
Steinar har fulgt gruppa hver gang (1 gang pr uke)
Knut Sælid har vært ressursperson på de fleste treningene og bidratt godt i denne treningsgruppa.
Snittet på antall deltakere pr. trening har vært ca 6 ungdommer.
Steinar sier at det har vært lagt vekt på allsidig humørtrening og at det på hver trening har vært et
innslag av ferdighetstrening/teknisk trening.
Steinar har sagt at han kan stille på en trening i uka med denne gruppa neste sesong også. Det vil
bli sett på muligheter for å gi et enda bedre tilbud. Dette vil vi komme tilbake med i god tid før
sesongen starter.
Resultater Scott Cup 2011
M6-9 Eskil Gårdhammer
M6-9 Daniel Gårdhamme
M6-9 Oskar Westad
M6-9 Birk Herdlevær
M6-9 Kristian Holemark

6 av 8 ritt
7 av 8 ritt
4 av 8 ritt
1 av 8 ritt
1 av 8 ritt

M10 Simen Sælid
M10 Marco Nylund
M10 Sigurd Holemark

7 av 8 ritt
3 av 8 ritt
1 av 8 ritt

M11-12 Anders Myhre

2 av 8 ritt

M13-14 Sivert Sælid
M13-14 Mikael Rambø

8 av 8 ritt
1 av 8 ritt

K15-16 Julie Breili
K Junior Vilde Breili

2 av 8 ritt
1 av 8 ritt

M Junior Jon Erik Gårdhammer 1 av 8 ritt
M sport Anders Tancred

1 av 8 ritt

46 starter i Scott Cup viser at det er god aktivitet i MTB gruppa, spesielt i de yngste klassene.

Finn Augdal
sportslig leder MTB

e.
Turgruppa/Veterangruppa landevei og terreng
Det har vært faste treninger hver tirsdag fra Glade Hjul og søndag fra Ringeriks Kraft.
Oppmøte varierer noe, på det meste har det vært 20-25 deltakere.
Terrenggruppa har hatt faste treninger med oppmøte ved Klækken Hotell på tirsdager.
Kontaktpersoner for landevei har vært Jan Eull og Lasse Martinsen, for MTB har kontaktperson
vært Leif Kagge.
Lasse Martinsen

6.
LISENSER
Det er registrert/løst 91 aktive lisenser i klubben 2011.
7.
SLUTTKOMMENTAR FRA STYRET v/leder
For styret i klubben, har 2011 sesongen på nytt vært ett inspirerende og spennende sykkel år.
Som de sportelige rapportene viser, har det vært veldig mange imponerende resultater på
landeveissiden, og det er spesielt morsomt å registrere stadig økende interesse blant de yngste og
at aldersgruppen 14-15 år vel aldri har hatt så mange og lovende utøvere som siste sesong. På
MTB siden har vi fortsatt en jobb å gjøre for å få en større og bredere aktiv gruppe. Imidlertid er
det gledelig og registrere at det jobbes bra i de aller yngste årsklassene.
Ringerike Sykkelklubb har også i 2011 satt preg på sykkelsporten både på nasjonalt og
internasjonalt nivå. Med flere NM medaljer og tre deltagere fra sykkelklubben i VM København,
kan vi med stolthet registrere og ha lagt bak oss nok en flott sportslig sesong.
To nyvinninger på arrangementsiden har vært gjennomført i 2011 med stor suksess. Det
tradisjonelle Ringerike Grand Prix som ble gjennomført for 36 gang, men med endret program og
omfang ift. tradisjonelle 5-dagers rittet. I år ble det kun ett internasjonalt endags ritt sønadg
8.mai, kombinert med ett nyinnført Grand Prix Norefjell lørdag 7. mai; som har status som
nasjonalt landeveisritt med innlagt nasjonal turklasse.
Helt nytt av året, var innføringen av Ringerike Petit Prix, ett 3-dagers landeveisritt for
aldersbestemte klasser. Dette ble en suksess fra ”start til mål”, og det er en ambisjon å få dette til
å bli ett årlig tradisjonelt ritt i Ringeriksregionen.
Regnskapet viser at årets resultat er et underskudd på kr 149 000 kr. Dette skyldes i hovedsak
avskrivning av våre biler, underskuddet dekkes av klubbens egenkapital. Det bør allikevel
presiseres at det har vært en sunn økonomisk styring, da startkontingenter utgjorde en vesentlig

høyere kostnad,( høyere aktivitet enn forventet), samt at det nyetablerte arrangementet RPP ikke
holdt sine budsjettrammer, men ble vesentlig dyrere. Klubbens aktivitet ellers har vært tilpasset
den totale budsjettrammen.
Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til våre dyktige med spillere i støtteapparatet samt alle
våre samarbeidspartnere. Dere muliggjør at klubben kan tilby et variert sportslig tilbud til mange
utøvere i alle aldre.

Per Haukedalen
Formann
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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
2 stk racere i str 47
2 stk racere i str 50
1 stk Toyota Avensis, reg nr JD 41989
1 stk Gaupen henger, reg nr JZ 6210
1 stk Scooter
1 stk Mercedes Sprinter BP14600
1 stk Fiat Ducato
2 stk oppvarmingstelt
1 stk Citroen
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