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Saksliste / Forretningsorden for Årsmøtet i Ringerike Sykkelklubb  

Årsmøte skal:  

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.  

2. Velge dirigent(er).  

3. Velge protokollfører(e).  

4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.  

5. Godkjenne innkallingen.  

6. Godkjenne saklisten.  

7. Godkjenne forretningsorden.  

8. Behandle Årsberetning for Ringerike Sykkelklubb.  

9. Behandle regnskap for Ringerike Sykkelklubb, SAGA regnskap sin økonomiske beretning, 

kontrollutvalgets beretning.  

Se egne vedlegg: 

10. Behandle budsjett for Ringerike Sykkelklubb.  

Se eget vedlegg: 

11. Behandle forslag og saker.  

12. Foreta følgende valg:  

a) Nestleder, Kasserer, Ungdomskontakt og 3 styremedlemmer 

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.  

c) Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til møter/ting i overordnede ledd innen 

idrettens organisasjoner.  

d) Valgkomité to medlemmer og ett varamedlem.  
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Årsberetning 2020 

 

 
 

Styrets sammensetning i 2020 

Leder: Jarle Midtsveen 

Nestleder: Glenn Andre Messel 

Kasserer: Caroline Sjøvaag 

Styremedlemmer: Alexandra J. M. Buan, Leif Håkon Karlsen, Helge H. Haugstad, Vidar Bakken og Tor 

Arne Johansen 

Valgkomité: Henning Sjøvaag og Leif Håkon Karlsen (Tone Midtsveen valgte å trekke seg i Mai 2020) 
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Revisor: Ingen 

Kontrollkomité: Birger Hungerholdt, Lasse Martinsen og Stein Erik Thorsen 

 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 06 styremøter hvor 32 saker er behandlet. 

Spesielle saker 

Det har i 2020 blitt utarbeidet en ny hjemmeside, det har blitt etablert en bildebank og laget 

retningslinjer for sosiale medier.  

Vi har tatt i bruk et nytt datasystem Office 365 med mange nyttige program, en felles lagringsplass, 

samt egne emailadresser i klubben. 

Klubben har nå i februar 2021 blitt en av antidoping sine «Rent Idrettslag». 

 

Grupper. 

Terrenggruppa 
 

 
 
Sportslig leder: Ola Martin Øiom 
Trener:  
Tor Arne Johansen, Stig Werner Amundsen, Ivar Johnsrud, Arne Dalbakk, Frode Granly, Vidar Bakken 
og Ola Martin Øiom 
Antall aktive ryttere: 
 45-50 betalende medlemmer 
Sesongen 2020: 
Planlagt oppstart av treninger, planlagt treningssamling i Slettestrand i Danmark og  første 
Norgescup ble avlyst pga Corona-stenging. 
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Vi satte da alle kluter til i Puttemyra og fikk ryddet mange nye meter med løype, og bygd nye 
elementer. 
Det ble lagt ned mange timer her denne perioden. 
Vi startet opp treninger så fort det ble tillatt, og deltok på første Norgescuphelg på Lillehammer før 
ferien. 
I løpet av sommeren fikk vi endelig, med stor dugnadsinnsats, bygd pumptrack i Puttemyra! 
Svært populært blant rytterne! 
Rundbanen ble bygd ut til 3000m, skiltet og utviklet med flere elementer. 
Kjørte treninger som vanlig, og deltok i de resterende Norgescuper og NM etter ferien. 
Målsetting for sesongen: 
Øke antall medlemmer. 
Få med flere ryttere å delta i ritt. 
Bygge ut Puttemyra 
Resultater oppsummert i forhold til målsettinger: 
Treninger og ritt har vært færre og spesielle pga Corona, men tror det har vært stabilt bra 
forholdene tatt i betraktning. 
Bra innsats i Puttemyra. 
Resultater fra ritt. 
Bra deltagelse, mange seiere og veldig gode resultater i aldersbestemte klasser. 
Brage Bakken har vel vært topp 3 i samtlige ritt i NM og NC i M16. 
Under NM-helgen på Rye Sykkelklubb hadde RSK med 9 ryttere begge dager, og på 18 starter tok 
RSK 12 pallplasser! 
Årets høydepunkt: 
12 pallplasser av 18 starter på NM! 
Endelig fått pumptrack! 
Oppsummert/avslutningsvis: 
Året 2020 ble avsluttet på verst tenkelige vis da vi mistet vår mangeårige trener og ildsjel Arne 
Dalbakk i en ulykke under trening i Puttemyra. 
 
2021: 
Samle oss alle og komme i gang igjen skikkelig etter ulykken. 
Fortsette å bygge ut Puttemyra. 
Det blir spennende å følge Brage Bakken nå når RSK får sin første Junior-rytter i terreng  
 (i hvert fall som jeg kan huske) 
 
Sportslig hilsen 
Ola Martin Øiom 
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Aldersbestemt 8-16 landevei. 
 

 
 
Gruppeleder /Lagleder: Glenn Messel  
Trenere:   
11-14: Lars S Holm, Henning Sjøvaag med hjelp Tina Andreassen og (Glenn Messel v behov). 
15-16: Fredrik Heron Engebretsen (Lars og Glenn v anledninger / behov) 
Tom Richard Jansen har vært påmeldingsansvarlig for sesong 2020. 
I år som i fjor har vi ikke hatt noen av de yngste ryttere med oss.  
(8-10 som var nedre grense med følge av foreldre) Dette og for at rekrutering i det alderstrinn  
først skal ligge i RSK sin terreng gruppe. 
Antall aktive ryttere: 8 stk  
Ryttere:  
11-14 Iver Johan Andreassen Holm, Hermann Sjøvaag, Petter Sjøvaag og Kasper Messel. 
I alt 4 aktive hvor de stort sett var 3 stk på alle treninger.  
15-16 Kevin Messel, Johannes Kulset, Marvin Larsen Ringsjø og Truls Jansen. 
Vintertrening/sesongoppkjøring /samlinger mv: 
Kick off for sesongen 2020 ble innledet for de eldste i januar 2020 på Trysil med en super samling 
hvor Fredrik kjørte opplegget og Tom Richard Jansen å undertegnende var i staben. Aktiviteter 
samhold, langturer på ski, styrke, tøyning og planer for 2020. Inne trening ble også startet opp i 
januar. Da i Glade hjul sine lokaler hvor det ble rulleøkter 2 ganger i uka igjennom vinteren, for så at 
gutta fylte på disse øktene med påfølgende styrketrening på sporty 24. Utover dette kjørte gutta 
egne langturer som ble alt fra ski til sykkel og gjerne begge deler på samme helg. Helt til landet ble 
stengt ned i Mars grunnet Covid. De yngste utøverne holdt vintersesongen i gang med annen idrett, 
samt noe egen turer også på sykkelen. I mars, april og start av mai ble det mye egentrening, hvor 
gutta avtalte seg i mellom for gjennomføring av økter ute ink langturer. Og første samling igjen ble 
for noen 17 mai, med sykling i paraden som ble erstatning for det tradisjonelle 17 mai toget i 
Hønefoss. 
Treninger opplegg og ritt i sesongen: 
Vi startet først opp så sent som 26 mai for første ordentlige fellestrening v / Norderhov kl: 1800. 
Grunnet situasjonen rundt Covid. Og bestemmelser som ikke gjorde det mulig før. 
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Den yngste gruppa med de opp til 14 år, kjørte tilnærmet likt opplegg som tidligere år med Lars 

Holm som hovedtrener for denne gruppa. Tina og Henning som hjelpetrenere. Sammen har de bra 

ansvar for gruppa. Fremdeles som i fjor en flott liten stabil gjeng på treninger og ritt. (Iver, Herman, 

Petter og Kasper.)  

For gruppa med bare 16 åringer kjørte Fredrik Heron Engebretsen opplegget stødig som 

hovedtrener. Glenn Messel som hjelpetrener og organisator. Kevin, Truls og Marvin som vanlig det 

faste innslaget på klubbens fellestreninger og treninger i lokalmiljøet. Johannes Kulset kjørte som 

tidligere eget opplegg hjemme i Oslo. Alle 4 gutta søkte under sesongen seg inn til NTG Bærum. Hvor 

3 av 4 kom inn mens Marvin fikk et supert alternativ og et veldig bra opplegg via Telemark topp 

idrett. Helt utrolig gøy at 4 av 4 og hvis en tar med Ola Sylling fra i fjor har 5 av 5 utøvere som har 

syklet sammen siden 10/11 års alder har ønske om å satse videre og fått muligheten. Det er for 

undertegnede og klubben mere en 100% bra! Klapp på skulderen. Vi og de har gjort noe riktig! 

Som nevnt før har vi en stabil gjeng og det ble kjørt mye godt opplegg, med et lite avbrudd i 

fellesferien holdt vi stand frem til høstferien som i fjor og som i fjor. Med noe utfordringer med 

Covid og de restriksjoner myndigheter satt. Som i fjor fortsatte Kevin å kjøre ute og videre med CX 

frem til desember. Dessverre ble også CX sesongen 2020 også amputert av Covid og de siste NC ritt, 

samt NM ble avlyst. Dog bet han veldig godt fra seg som 1st års junior. Så det lover godt for 2021. 

Av ritt som ble gjennomført og hvor vi deltok kan vi nevne 1 st ritt som ble tempo i Glåmdal i juni, 

etterfulgt av UL/UM i Asker, Sørlandet PP, Grenland PP og sist men ikke minst Rogaland 3 etappers i 

september. Vi vikk også med oss å selv arrangere Uno-X sykkelgledecup 2020, men som alt annet 

denne sesongen ble også denne amputert av restriksjoner rundt Covid. I Glåmdal: sikret Johannes 

seg en 3 plass, Truls 19, Marvin 29, Herman 13. UL / UM Fellesstart: Petter Sjøvaag 3pl, Hermann 9, 

Iver 12 av de yngre og for 16 åringene: Johannes 4pl, Marvin 17,(Brage terreng 18), Kevin 23. Tempo: 

Petter 3, Iver 13, Herman 16 for de yngre og de eldste: Johannes 4pl, Truls 14, Kevin 24 og Marvin 

26. Sørlandet PP: Petter 7, Iver 29, Herman 31, Kevin 15, Johannes 28 i prologen, Rundbane: Petter 

6, Herman 18, Johannes 17, Kevin 28. Fellesstart: Johannes 9, Kevin 25, Herman 23, Iver 24. 

Grenland PP: Bakketempo Petter 4, Iver 16, Herman 21, Johannes 1st      , Kevin 7, Marvin 26 og 

Truls 32. Fellesstart Petter 7, Herman 14, Iver 24, Johannes 3pl, Marvin 11, Truls 18 og Kevin 20. 

Tempo Johannes 3pl, Kevin 13, Truls 24. Rogaland 3 etappers resultater her er kun funnet etter 

fellesstart søndag hvor Marvin tok 2 plass, med strålende kjøring og hjelp fra Truls 17 og Kevin 6 pl. 

Ellers var også Martin K Heggø med oss som deltar i M 10, hvor han fikk prove seg på tempo      . 

Målsetting for kommende sesong: 

Som i fjor blir det å beholde den stabile kjernen i rundt Lars og Henning / Tina. De blir også for 2021 
de eneste i aldersbestemt Landevei. Så utrolig viktig at de sammen får til et godt opplegg samt satt i 
system sin struktur med oppgavefordeling mv. Og at de forsøker det de kan med å gjøre seg synlige 
å rekruttere inn nye som er nysgjerrige på sporten vår. Fredrik Heron Engebretsen har også sagt seg 
villig til å bidra med sitt på treninger og opplegg hvis det er behov og ønske om det fra gruppa. Tina 
har og hatt ønske om å ta et trenerkurs. Som er veldig bra ha i tillegg til den kunnskap hun allerede 
har som tidligere toppsyklist. Så det håper vi skjer. 
Ellers vil nok mye av det treningsmessige mål være å komme opp et nivå til og være rustet til 
utfordringer som de møter i rit sammenheng et par av gutta blir nå eldst i sin klasse. Så det å gjøre 
det godt nå der vil være et mål.  
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At de som aktivt kjører ritt blir utfordret på den trening som kreves og en har behov for som en vil 
møte, og at en ellers får gjennomført flest mulig felles treninger. Som også vil favne de som 
eventuelt ikke satser i stor grad.  
Hvis vi er heldige og får inn yngre eller helt uøvde på landeveien, skal fokus først ligge på 
treningsglede, lek og moro, samt hvordan vi sykler i trafikken, tegngiving, øvelse på litt regler og ritt 
øvelser i mest mulig trygge omgivelser til dette sitter og en kan gå videre. I fjor ble det pratet litt om 
trening på tvers terreng og landevei og det må være et mål for denne gruppa. Slik at også terreng 
kan komme å prøve seg på landeveien. Videre vil målet være å gjennomføre Sykkelgledecupen UNO-
X å få flest mulig til å delta her. 
Videre kjøre igjennom sesong og på høst vinter se om vi i år klarer noe felles igjennom vinteren. 
Resultater ritt: 
Resultater ritt er nevnt over med de plasseringer en fant. Men vi ikke har som tidligere ikke hatt 
fokus på dette. 
Kun vært fokus på egne oppgaver for den enkelte rytter og se egen utvikling og de mål en selv har 
satt seg. 
Men som en leser over har det vært pallplasser og premier i år også.  
Selv om det meste av 2020 ble utfordrende og kort grunnet Covid, synes jeg at en totalt sett hadde 
en bra sesong og at en skal være stolte av jobben som ble utført av hele gruppa! 
 
For aldersbestemt landevei: 
Glenn-Andre`Sandli Messel 

 

 

 

Menn Junior. 
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Lagleder: Sverre D. Vik 
Trener: NTG Bærum 
Antall aktive ryttere: 13 
 
Navn på ryttere: 
1. Felix Hegreberg 
2. Daniel Gårdhammer 
3. Ivar Dyngeland Vik 
4. Andreas Hjørnevik     
5. Magnus Sørbø 
6. Magnus Wæhre 
7. Ole Klund 
8. Kasper Borgen 
9. Jørgen Songstad 
10. Kasper Heggø 
11. Ola Sylling 
12. Sebastian Larsen 
13. Jakob Viklund 

 

Vintertrening/sesongoppkjøring: 
Alle utøvere på junior laget går på NTG Bærum og sesongen ble innledet med treningssamling i 
Benidorm i regi av NTG i midten av februar, før vi dro til Belgia for å kjøre UCI rittet Kuurne-Brussel- 
Kuurne, dette ble det eneste rittet utenlands denne sesongen pga. Korona. 
Målsetting for sesongen: 
Hovedmålet for utøverne og lagleder i 2020 var å ha fokuset på utvikling og hvordan gruppen 
opptrer 
sammen som et lag. Vi hadde også planlagt og delta på en rekke internasjonale etappeløp av UCI 
standard i 2020. 
Resultater oppsummert i forhold til målsettinger: 
Korona satt en stopper for oss internasjonalt, men vi fikk en god sommer/høst sesong med masse 
ritt 
der vi nådde utviklingsmålet vi satte oss før sesongen. Laget utvikler seg gjennom hele sesongen og 
kjører bedre og bedre som lag, dette resultater i mange gode resultatet og opplevelser sammen. 

Resultater fra Norgesmesterskap 
2-Plass NM Gateritt – Magnus Sørbø. 

Resultater fra andre ritt som er aktuelt å nevne: 
M- Junior: 
Nasjonalt 

NC 1: Tour te fjells 
Etappe 3: 3.plass – Ola Sylling 
Sammenlagt: 5.plass – Andreas Hjørnevik 
NC 4: Fara Sykkelfestival 
2.Plass – Magnus Sørbø 
NC 6: Sandnes Fellesstart 
3.plass – Magnus Sørbø 
NC 8: Slaget om Telemark Fellestart 
1.Plass – Ola Sylling 
Årets høydepunkt: 
Årets høydepunkt var treningssamling på Hemsedal og Norges cup Grenland med seier til Ola Sylling. 
Årets sesong har også medført noen nedturer? 
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Årets største nedtur er at vi ikke har fått kjørt internasjonalt for og ta videre steg for andre års 
juniorene våre. 
 
Sportslig hilsen 
Sverre D. VIk 
Lagleder/trener 

 

 

 

 

Herrer Elite. 

 

 

Det ble ingen lagbilde i år, så det ble et albuebilde i stedet 

 
Lag: Team Ringerikskraft Elite 
Lagleder: Max Emil Kørner 
Trener: Max Emil Kørner, Lars Holm, Gunnar Disch, Kristoffer Vabø 
 
Antall aktive ryttere: 12 
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Navn på ryttere: Kristian Bade, Magnus Brynsrud, Magnus Kulset, Marcus Korsnes, Martin Tjøtta, 
Mathias Skretteberg, Øyvind Fløtten, Sakarias Løland, Sindre Hvesser Brein, Tore Andre Aase 
Vabø, August Nerland, Harald Søyland 
 
Vintertrening/sesongoppkjøring: 
De fleste rytterne oppholdt seg i alt fra 2 uker til flere måneder i Benidorm/Calpe-området i Spania i 
vintermånedene. I løpet av NTG sin samling i februar var de fleste der samtidig, og vi fikk noen turer 
der vi var store deler av laget samlet.  
Sesongoppkjøringen gikk veldig bra, og vi hadde en god rittkalender på planen, som skulle starte 
med et par belgiske kermis i forkant av Olympia’s Tour i Nederland i mars. På vei ned med 
støtteapparat og ryttere i bilene ble det helomvending i Tyskland, avlyste ritt og karantene på alle. 
Resten av sesongen vet de fleste hvordan ble, preget av uvisshet og en betydelig redusert aktivitet. 
Etter en forlenget treningsperiode i løpet av våren startet vi smått opp igjen med temporitt i juni i 
Kongsvinger, før vi endelig var i gang igjen i Tour te Fjells. Derfra og ut ble det arrangert godt med 
ritt i Norge, og vi var heldige her i Norge som fikk til et godt ritttilbud i løpet av høsten.   
 
Målsetting for sesongen: 
Vi ønsket å fortsette der vi slapp i året før, som Norges beste klubblag. I det ligger både resultater, 
men også kjørestilen vår som var veldig offensiv og god i 2019. Vi ønsket også å fortsette med å ha 
de gøy på ritt og turer, som var en viktig ingrediens for våre prestasjoner i 2019. 
 
Resultater oppsummert i forhold til målsettinger: 
Vi benyttet oss av mulighetene rittkalenderen ga, og presterte i henhold til målene våre. Vi var 
offensive og fikk gode resultater i de fleste rittene vi kjørte.  

• Tour te Fjells: 
o Topp 10 i samtlige etapper med tre forskjellige ryttere (Brynsrud, Vabø og Løland), 

samt topp 10 sammenlagt under et Tour te Fjells med rekorddeltakelse.  

• NC Skogn og Stjørdal 
o 6. og 11. plass til hhv. Vabø og Skretteberg i Skogn og Stjørdal etter offensiv sykling 

begge fellesstarter.  

• Randers Bike Week 
o Topp 10 samtlige etapper under vår eneste utenlandstur, samt både Skretteberg og 

Løland på topp 10 sammenlagt. 

• Uno-X Dev. Weekend – årets eneste UCI-ritt 
o Hafjell TT: 3. plass til Vabø, vår første pallplassering på et UCI-ritt som klubb var 

både ekstremt sterkt og gøy.  
o Lillehammer GP: 9. plass til Kulset i et svært dramatisk ritt for vår del, der fire av våre 

ryttere røk ut av kampen etter en velt 
o Gylne Gutuer: 5. plass til Løland etter sterk og klok kjøring. Igjen dramatikk på 

slutten, da vårt største håp Skretteberg gikk ut med 20km igjen pga. tekniske 
problemer. 

• NC Sandnes 
o 9. plass på Tjøtta, som sikrer seg et godt resultat etter å ha vært vår rytter med flest 

kilometer i brudd i 2020. Skretteberg røk ut av et knallsterkt duobrudd med U23 
Europamester Hvideberg, og måtte se siste rest av sesongen fra bilen med knekt 
kragebein 

• NC Gautefall 
o 5. plass på Tjøtta. Årets siste ritt ble en opptur som lag, med overtall i de fleste 

situasjoner gjennom rittet, og vi sitter med 2 av 3 ryttere i brudd over bakken siste 
gang, med Brynsrud og Kulset. De blir hentet, og Tjøtta viser et fighterinstinkt på 



12 
 

slutten som sikrer 5. plass i årets siste ritt. Skretteberg gjest i bilen på egen 
hjemmebane, mens Løland haiket med mor Hvideberg til mål etter en guffen velt 

Resultater fra Norgesmesterskap 

• NM fellesstart elite  
o 14. plass – Skretteberg. Blir beste klubbrytter, og et vanvittig løft som lag under NM 

på hjemmebane for andre år på rad sammenlignet med NM 2019 på samme veier. 
Blant annet var Fløtten med på å prege rittet i brudd med for eksempel Kristoff.  

• NM U23 
o 8. og 9. plass til Brynsrud og Skretteberg. Mer om det i «nedturer», uten av 8. og 9. 

plass i U23-NM er noen stor nedtur 

• Tempo-NM 
o Jevn kjøring av våre 4, Skretteberg, Brynsrud, Brein og Bade som alle havner mellom 

29. og 38. plass 

Årets høydepunkt: 
3. plassen til Vabø i Hafjell GP står seg som årets høydepunkt med vår første pallplass i et UCI-ritt 
 
Årets sesong har også medført noen nedturer? 
Utenom Corona generelt var det også noen nedturer. Tre ritt inneholdt både opp- og nedturer:  

• U23-NM. Sammenlignet med 2019, da Mittet og Midtsveen fikk 2. og 4. plass sto ikke dette 
NM-et seg særlig ut, men det var også gode prestasjoner, særlig som lag. Vi startet rittet 
med å havne kraftig bakpå, men kollektivt viste vi stor slagkraft med å samle det mot 
slutten, med unntak av vinneren Urianstad. Brukte litt for mye krefter som lag på havne 
bakpå, og i ettertid skulle vi nok løst ting annerledes, men vi kjører med en offensiv 
mentalitet der vi viser tro på at vi kan vinne. 

• Lillehammer GP. I et ritt kjørte med en klar taktikk, som ble fulgt til punkt og prikke ble vi 
hardt rammet av en velt som tok 4 av våre ut av kampen. Vi lå samlet, noe som er veldig bra, 
men kan få uheldige konsekvenser når uhellet først er ute. En av våre prioriterte ryttere, 
Brynsrud kommer aldri tilbake igjen, og Fløtten havner på sykehus. Tjøtta viste derimot 
styrke i bruddet, og Kulset kommer inn topp 10 som er et knallresultat og de to redder 
dagen. 

• Gylne Gutuer. Som et ritt som både ble avlyst og gjenopplivet på samme uke lå alt til rette 
for dramatikk der også. Etter at Skretteberg gikk ned i asfalten i Lillehammer, hadde det i alle 
ydmykhet støtteapparatet gjort en god jobb med hjelp fra et dusin forbipasserende og 
Google til å sette sammen sykkelen hans, og Gutuer-spesialisten var klar for start. Etter kun 
få kilometer går det en velt, og Skretteberg får en reservesykkel. Med Løland i brudd, sitter 
Skretteberg våkent med på det som skjer i front av feltet, og når Løland sitt brudd blir 
hentet, slutter Di2-en på reservesykkelen å fungere, og må låne Tjøtta sin reservesykkel. 
Dypt inne i finalen har toget gått, og et frustrert støtteapparat og rytter står igjen. Vi har to 
øyenvitner på at Di2-en ga grønne svar kvelden før, så hva som skjedde får vi nok aldri helt 
vite. Denne gangen var det Løland sin tur til å redde dagen med en solid 5. plass etter en 
lang dag i brudd.  

Oppsummert/avslutningsvis: 
Det ble en type sesong ingen hadde regnet med, og sammenlignet med andre land har vi vært svært 
heldige som har fått kjøre såpass mange gode ritt dette året. Rytterne håndterte uvissheten godt, og 
jobbet beinhardt gjennom hele våren, selv uten å vite om det i det hele tatt ble ritt denne sesongen. 
Når vi kommer i gang igjen kjører vi offensivt og godt, og kan se tilbake på en god sesong med flere 
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toppresultater og generelt god og offensiv sykling. I tillegg hadde vi det bra på tur, det var godt å ha 
vært på ritt med gjengen etter en lang vår og sommer. 
 
 
Sportslig hilsen 
Max Emil Kørner 
Lagleder/trener 

 

 
Damer Elite, 2020 

 
 

 
 
 
 
 
Lag: Elite Damer og Junior 
 
Lagleder: Daniel Ekløf 
 
Trener: Individuelle trenere 
 
Antall aktive ryttere: 6 seniorer og 2 juniorer 
 
Navn på ryttere:  
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Tone Mette Rømte, Hennie Engebretsen, Mari Hole Mohr, Martine gjøs, Hedda Kristiansen, Tiril 
Jørgensen, Magdalene Lind og Line Kristiansen. 
 
Vintertrening/sesongoppkjøring: 
Sesongen ble innledet med en treningssamling på Mallorca i regi av NTG, hvor også noen lokale 
ryttere fra Ringerike deltok. Denne samlingen ble avholdt i februar mnd og varte i 14 dager. En god 
del av rytterne var også i Spania i egen regi. Noen få av jentene var også hos Lexberg på Mallorca i 
mars måned. Det ble lagt ned mye god trening i løpet av vinteren og det førte til at flere tok store 
steg fysisk. 
 
 
Målsetting for sesongen: 
Målet for sesongen var å skape et godt samhold og være med å skape ritt. Samt å være med i toppen 
av norgescupen, både junior og senior.  
 
Resultater oppsummert i forhold til målsettinger: 
Med Magdalene som nr to i norgescupen, samt seier på en etappe i Tour te fjells og med flere 
pallplasser i juniorklassen ble det en vellykket sesong tross covid.  
 
Seniorene leverte også jevnt godt og var stort sett med i toppen i de fleste rittene. Og fikk med seg 
flere pallplasser og sterke topp 5 plasseringer. 
 
Samholdet og samarbeidet i laget hadde også en veldig utvikling i løpet av året. 
 
Resultater fra Norgesmesterskap 
Med et litt redusert mannskap under NM fellesstart ble det ikke noe stort resultat. 
 
NM gateritt får vi to ryttere topp 10. 
 
NM tempo får vi også en rytter topp 10. 
 
For juniorene ble det en sterk 2.plass på NM fellesstart på hjemmebane  
 
Resultater fra andre ritt som er aktuelt å nevne: 
Pga. covid ble det ikke kjørt så mye løp utover NC og NM 
 
Årets høydepunkt: 
5.plassen til Tiril Jørgensen i NC rittet Tour te fjells og de to pallplassene til Martine Gjøs i NC. 
 
For Juniorene var et av høydepunktene etappeseieren til Magdalene under Tour te fjells samt 
medalje under NM fellestart. 
 
 
Årets sesong har også medført noen nedturer? 
NM fellestart for senior var et ritt som i utgangspunktet hadde passet flere av rytterne våre godt, 
men pga litt sykdom ble det ikke det helt store resultatet der. 
 
Oppsummert/avslutningsvis:  
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Det ble en ganske spesiell sesong pga. omstendighetene, men laget leverte resultater fra start til 
slutt og imponerte mange og satte virkelig RSK elite damer på kartet. Bare å glede seg til 
fortsettelsen!!☺  
 
Sportslig hilsen 
Daniel Ekløf 

 

 

Arrangementer. 

Sundvolden Grand Prix, UCI 1.2/Ringerike Grand Prix, UCI 1.2 

På grunnlag av Covid-19 var det ikke mulig å arrangere den 45.utgaven av rittet RGP som skulle vært 

arrangert 10/05 dagen etter SGP som også måtte avlyses av samme grunn. 

 
Norgesmesterskapet i landeveissykling  
 

 
 
Ringerike Sykkelklubb brettet opp ermene nok en gang da Norges Cykleforbund igjen sto uten 
arrangør av NM bare tre måneder før mesterskapet, klubben tok ansvar med Birger hungerholdt i 
spissen og tok på oss å arrangere Norgesmesterskapet i fellesstart for kvinner og menn, senior og 
junior, men på grunnlag av situasjonen vi var i med Covid-19 i Juni måned så ble arrangementet 
flyttet til 22 og 23 August.  
Ved hjelp av en rutinert arrangementsstab ble mesterskapet arrangert på beste måte, og verdige 
vinnere ble kåret i alle klasser.  
Mesterskapet ble arrangert med start/mål ved Svendsrudmoen idrettsanlegg. Løypa gikk i en 13,6 
km lang rundløype på Røyse.  
Ringerike Sykkelklubb tok også med seg en flott Sølvmedalje av Magdalene Lind i Jenter Junior 
klassen.  
NRK TV hadde 3 timer direktesending fra mesterskapet med gode seertall.  
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Norges beste syklister hadde mange lovord om mesterskapet og løypa, og foran felles starten for 
Herrer Elite på Søndag benyttet presidenten i NCF muligheten til å overrekke Birger Hungerholdt 
NCF sin høyeste utmerkelse, Gullplaketten.  
Økonomisk ble det i år også et lite overskudd eksakt 737.446,- etter at arrangementet var ferdig. 

 

 

 

Uno-X Sykkelgledecup.  

 

 

Foran 2020 sesongen skulle cupen igjen tilbake på Eggemoen gokartbane og det var planlagt totalt 6 

ritt fra April til Sep-, som mye annet denne sesongen så skulle Covid-19 sette en stopper for dette, vi 

klarte tilslutt og arrangere 2 ritt før utgangen av september når høsten og mørket skulle sette en 

stopper for oss, med henholdsvis 16 og 24 deltagere fordelt på 4 forskjellige klubber. 
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Utmerkelser. 

 

 

Åretsrytter: Tore Andre Aase Vabø 

Tore Andre Aase Vabø 
  
Begrunnelse: 
Vabø har som eldstemann på laget vært en leder og forbilde i gruppa. Når han som en av våre aller 
beste viser så gode holdninger og rutiner smitter det over på de andre i gruppa, spesielt de som 
kommer opp fra junior. Det har mye å si i en gruppe når de beste setter standarden for nivået på 
forberedelser, trening og holdninger. I starten av året tok han korona-situasjonen bra, og jobbet 
hardt og grundig som er et eksempel på hvor lista ligger. 
  
Da rittene begynte igjen var han en naturlig leder, både som road captain og som en vi kjørte for i 
finaler. Han har tatt klare steg fra fjoråret, særlig i bakker og tempoer. Finalen av andre etappe i Tour 
te Fjells (nr. 5) og Lillehammer GP (nr. 12) var bedre enn man kunne forvente, samt tredjeplassen i 
Hafjell TT 1.2 som var en prestasjon som overgikk det de fleste hadde trodd. En  pallplass i en UCI-
tempo kommer ikke av flaks, men av gode og grundige forberedelser og trening. Utenom det kjørte 
han stort sett rittene veldig offensivt, noe som ikke alltid endte med resultater, men hans 6. plass i 
NC Skogn var et eksempel på god og offensiv sykling. 
  
Høydepunkter fra i år: 
3. Hafjell TT UCI 1.2 
5. Tour te Fjells etappe 2 
6. NC Skogn 
12. Lillehammer GP UCI 1.2 
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RIK’S Ærespris 2020: Lars Holm 

Årets prisvinner har gjennom mange år vært engasjert i sykkelklubben både via styreverv og ikke 

minst på det sportslige plan. Helt fra tidlig på 2000-tallet har personen vært sportslig leder og trener 

på flere forskjellige nivåer, ikke minst i det fremgangsrike Team Ringerikskraft. Prisvinneren blir 

trukket frem som helt avgjørende for etableringen av Team Ringerikskraft, og var under 7 

eventyrlige år hovedtrener og sportsjef. Teamet blir beskrevet som en sportslig suksess og en 

talentfabrikk som har banet veien for mange ryttere videre i sine karrierer. Årets vinner har også 

vært personlig trener for flere av RSKs ryttere som har tatt steget fra klubb til profesjonelle lag i 

Norge. Med en anerkjent posisjon og sitt store nettverk i sykkel-Norge er det ikke noe tvil om at 

personen har vært avgjørende for å åpne «nye dører» med flere viktige samarbeidspartnere for 

klubben. Prisvinneren har også ved flere anledninger blitt nevnt under nasjonale og internasjonale 

ritt på TV for sine imponerende innsatser med å bygge opp og utvikle sykkeltalenter i Norge. 

Ringerike Sykkelklubb hadde ikke vært det samme uten denne ildsjelen! 
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NCF’s Gullplakett: Birger Hungerholdt 

NCFs Gullplakett er NCF’s høyeste utmerkelse! den ble utdelt før starten til NM fellestart 

Herrer på Røyse. Kun utdelt til 25 personer, Ringerike Sykkelklubb er stolte over å ha Birger 

Hungerholdt som æresmedlem i klubben. 

 

NCF’s Fortjenestemerke: Leif Håkon Karlsen 

 

Medlemstall 
 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner  4 11 8 38 61 

Menn  15 46 27 106 194 

Totalt  19 57 35 144 255 

Medlemsutvikling 

 2019     

Kvinner 56     

Menn 187     

Totalt 243     
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Innventarliste 

Se eget vedlegg. 

Sluttkommentar fra styret v/leder 

Annerledes året er det mange som kaller 2020, eller koronaåret!  

2020 har på ingen måter vært et lett år for noen og Idretten har så absolutt blitt påvirket den også, 

det startet i mars med nedstenging av hele landet og alle arrangement måtte avlyses, vi merket det 

først på Junior, Herre og Dame lagene våre, flere planlagte ritt ble avlyst eller flyttet og det hersket 

mye usikkerhet, så ble terreng og aldersbestemt rammet med at de aldri kom i gang med verken 

trening eller ritt, UCI rittene våre RGP og SGP måtte til slutt også avlyses, men når vi kom mot 

sommeren begynte ting å skje, mere og mere kunne åpne opp igjen, vi kunne trene normalt igjen og 

ritt kunne igjen arrangeres, mye føltes mere normalt i Juli/August selv om det fortsatt var merkbart 

at det fortsatt var en pandemi som hang over oss og i November ble det nye strenge restriksjoner, 

dette har medført at vi ikke har klart å avholde noen verdig avslutning på annerledes sesongen 2020. 

Vi har ett håp om kanskje å få til ett kick off på sesongen 2021 i stedet, selv om det i skrivende stund 

ser litt mørkt ut for det også. 

Vi kommer dessverre ikke utenom den utrolig triste beskjeden vi fikk den 15/09-2020, Arne Dalbakk 

hadde omkommet under terreng trening 14/09, Ringerike Sykkelklubb vil minnes Arne som en 

gledesspreder, en dyktig mentor og bidragsyter for alle unge håpefulle syklister, han var aktiv både 

på landveien og på terreng i klubben, mange av dagens flotte sykkelryttere nyter godt av Arnes 

kunnskap, en enorm kunnskap rundt trening og teknikk på sykkel som han delte velvillig med alle 

han snakket med. Arne stilte alltid opp om han hadde mulighet, i 2018 ble han tildelt RIK ærespris av 

Ringerike Sykkelklubb for hans sterke engasjement for Ringerike Sykkelklubb. Jeg vil i denne 

anledning berømme ledere i terrenggruppa som håndterte denne situasjonen på en utrolig bra måte 

både ovenfor pårørende til Arne og alle barna som var til stede på treningen når det gikk galt. 

Når det kommer til Arrangement viser det seg vanskelig å stoppe en klubb med så mange erfarne 

positive mennesker, så vi lar oss ikke stoppe av en pandemi, vi bremser litt for så og gi gass igjen. Så i 

år igjen brettet vi opp ermene og arrangerte NM, en redning når oppsatt arrangør trakk seg i Mars. 

Noen ekstra utfordringer rundt smittevern viste seg å være null stress for arrangement staben og nå 

brukes dette arrangementet som et eksempel på at det er mulig å gjennomføre sykkelritt på en 

meget sikker og trygg måte i forhold til Covid-19. 

Vi ser også at vi sportslig klarer og hevde oss godt i 2020, her vil jeg spesielt trekke frem den 

fremgangen terreng gruppa har hatt de siste årene, noe som i 2020 resulterte i 12 pallplasser av 18 

starter samt pallplass i alle NC. Dette viser at det finnes mange retninger man kan ta i klubben bare 

man har lyst, vilje og glede, det er rom for alle som liker å ha det gøy på sykkelen enten det er i skog 

og mark eller på svart asfalt.  

Det ble tidlig besluttet av styret å gå til innkjøp av en nyere 9seter, å ha en sånn praktisk bil har vært 

et savn i klubben etter at den gamle 9seteren tok kvelden i 2018. Så i Desember ble det kjøpt inn en 
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4år gammel VW Caravelle 9seter, hovedsakelig skal den benyttes av herrer elite laget og alle 

kostnadene tilfaller dette laget. 

Som i 2019 har det også i 2020 vært god budsjettstyring, og våre trenere og ledere har disiplinert 

holdt seg til gitte økonomiske rammer. En stor takk til vår kasserer Caroline Sjøvaag som har gjort en 

formidabel jobb med å ha kontroll på alle billag og en overordnet kontroll på klubbens økonomi.  

Jeg vil avslutningsvis 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 

og høyt sportslig tilbud til mange utøvere i alle aldre. 

Leder. 

Jarle Midtsveen 

 

 

Behandle forslag og saker 

Innkomne forslag 

01. Trener «avgift» til klubben for å imøtekomme andre som ikke er lokale ryttere. DVS en 

trener/DS avgift som alle ryttere bør betale før de velger klubben som hovedklubb. Ryttere 

som ikke tilhører lokalt, bør vi kunne ta en treneravgift for.  DVS Junior/Senior.  

Styret er delvis uenig med innkomment forslag men enig i at det må sees må en ny løsning på 

eksisterende modell og tenker det vil være mest hensiktsmessig av årsmøtet og tildele denne 

oppgaven til styret. 

02. Fremme forslag til tinget og NCF for økt påmeldingavgift for å kunne dekke rittkostnader. 

Styret, er enige i dette forslaget, og styret vil anbefale en økning på ca 10% basert på at denne 

avgiften har stått urørt i flere år. 

03. Øke klubbkontigenten inn til NCF med 10 000,- for de kubber som ikke arrangerer 

aldersbestemte ritt/ har aktiviteter for barn og unge eller NC ritt. Slik at de få klubbene som 

arrangerer ritt kan søke NCF om støtte til sine ritt. Dette for å kunne gi positivt bidrag inn til 

klubbene som har aktivitet, men samtidig kunne motivere mosjonsklubber til å arrangere ritt 

eller betale seg ut… 

Styret støtter Ideen i forslaget. Men forslaget må utarbeides bedre f.eks. det betinger at avgiften ikke 

kan belastes mindre klubber som ikke har mulighet til å arrangere ritt av den størrelsen det her er 

snakk om (eks: 10-50 aktive medlemmer). Det må ikke slå skjeft ut. 

04. Ønsker å hedre Arne Dalbakk som i Ringerike Sykkelklubb, selv om det er etter sin død. 

Styret ønsker å støtte forslaget men samtidig foreslår styret og lage et minne ritt for barn i alderen 0-

16år. 
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05. Styret ønsker og fremme et forslag om å etablere et Arbeid Utvalg i styret i første omgang 

bestående av 2-3 medlemmer (eks. Leder, Nestleder og Kasserer) Dette utvalget vil ha større 

ansvar, beslutningsmyndighet og flere oppgaver samt at det vil være styrehonorar av en viss 

størrelse. Styret mener dette er riktig å innføre for å kunne rekruttere riktige, dyktige og 

dedikerte personer inn i de mest betydningsfulle og belastende rollene i styret. Det er også 

knyttet opp mot den størrelsen klubben har i dag.Innstilling av styrekandidater til Ringerike 

SK 2021  

Valgkomiteens innstilling for 2021 er som følger: 

Leder -    Jarle Midtsveen – Ikke på valg, 1 år igjen 

Nestleder -    Glenn Andre Messel – På valg, 2 år 

Kasserer -    Morten Kristiansen – Ny, 2 år 

Styremedlem -   Alexandra Johanna Margaretha Buan – Ikke på valg, 1 år igjen  

Styremedlem -   Vidar Bakken – Ikke på valg, 1 år igjen 

Styremedlem -   Helge Hungerholdt Haugstad – På valg, 2 år 

Styremedlem -   Frederik H Engebretsen – Ny, 2 år 

Styremedlem -   Andre Heggø – Ny, 2 år 

Ungdomskontakt -   Hennie Engebretsen – På valg, 1 år 

 

Valgkomite (forslag):  

Caroline Sjøvaag 

Frode Granli 

  

Forbundstinget:  

Styre gis fullmakt til å velge representanter 

Revisor og kontrollutvalg (tidligere ressursgruppe): 

Birger Hungerholdt 

Lasse Martinsen 

Stein Erik Thorsen (vara) 
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Med vennlig hilsen Valgkomiteen.  

Leif Håkon Karlsen og Henning Sjøvaag 

 


