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Saksliste / Forretningsorden for Årsmøtet i Ringerike Sykkelklubb  

  

1. Godkjenning av de fremmøtte representantene.  

2. Valg av dirigent.  

3. Valg av protokollfører.  

4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen.  

5. Godkjenne innkallingen.  

6. Godkjenne sakslisten.  

7. Godkjenne forretningsorden.  

8. Behandle Årsberetning for Ringerike Sykkelklubb.  

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

kontrollutvalgets beretning.  

Se egne vedlegg: 

10. Behandle budsjett 2022 for Ringerike Sykkelklubb.  

Se eget vedlegg: 

11. Behandle forslag og saker.  

12. Foreta følgende valg:  

a) Leder, ungdomskontakt og 2 styremedlemmer (Forslag om utvidelse med 2 nye 

styrerepresentanter) 

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer.  

c) Valgkomité to medlemmer og ett varamedlem.  

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

idrettens organisasjoner.  
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Årsberetning 2021 

 

 
 

Styrets sammensetning i 2021 

Leder: Jarle Midtsveen 

Nestleder: Glenn Andre Messel 

Kasserer: Morten Kristiansen 

Styremedlemmer: Alexandra J. M. Buan, Hennie Engebretsen, Frederik Engebretsen, Helge H. 

Haugstad, Vidar Bakken og Andre Heggø 

Valgkomité: Caroline Sjøvaag, Frode Granly og Sondre Midtsveen 
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Revisor: se kontrollutvalg 

Kontrollutvalg: Birger Hungerholdt(leder) og Lasse Martinsen. Varamann Stein Erik Thorsen 

 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 10 styremøter hvor 35 saker er behandlet. 

Spesielle saker 

Ringerike Sykkelklubb har i 2021 blitt sertifisert som Rent Idrettslag. Sykkelklubben sammen med 

MC-gjengen og Veien Tilbake markerte seg også i år under 17. mai kolonnen i Hønefoss.  

For terreng gruppa har det blitt laget flere nye løyper og pumptrack. Gruppa har også startet på en 

slalåmbakke i Puttemyra sitt anlegg på Jevnaker, noe som muliggjør et mye høyere aktivitetsnivå.  

Vi har i 2021 inngått ett samarbeid med organisasjonen «Veien Tilbake», og har vært delaktig på 

deres prosjekt «Ekspedisjonen». 
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Grupper. 

Terrenggruppa 
 

 
 
Sportslig leder: Ola Martin Øiom 
Trener:  
Tor Arne Johansen, Stig Werner Amundsen, Ivar Johnsrud, Ola Martin Øiom, Vidar Bakken. Frode 

Granly som backuptrener og god hjelp fra deltagende foreldre. 

Antall aktive ryttere: 
 45-50 betalende medlemmer 
 
Sesongen 2021: 
Aktivitet: 

Treninger. 

Første fellestrening var som vanlig første mandag etter påske, men siden første Norgescup 

Rundbane skulle gå av stabelen på Vigrestad allerede i april, var mange i gang lenge før dette. 

Vi har holdt faste treninger i Puttemyra mandager og onsdager i hele år, samt tirsdager og faste 

helgetreninger for de litt eldre. Det har vært veldig god og stabil deltagelse, og en tydelig økning av 

medlemmer etter sommerferien. Det er stadig 35-40 deltagere på trening, og vi har nå 50 personer 

registrert på Spond der treningene blir organisert. 

Vi avsluttet med klubbritt og pølsegrilling i Puttemyra siste treningskveld før høstferien. 

Ritt. 

Dessverre kom covid-restriksjoner i veien i år igjen, så Norgescup 1/2 på Vigrestad ble utsatt til i 

høst. 

Norgescup 3/4 på Lillehammer ble arrangert kun for junior og senior. Så da hadde vi kun med Brage 

Bakken fra RSK, heldigvis bet han godt fra seg! 

For de fleste av våre ryttere ble derfor NM i Brumunddal i slutten av juni første skikkelige 

rittmulighet i år. Det ble som vanlig mange sterke plasseringer i aldersbestemte klasser, og Brage 

Bakken klarte som førsteårs junior en veldig sterk bronse på Kortbanen på søndag. 
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Vi har hatt god deltagelse i de resterende 4 Norgescuphelgene, med gode resultater i 

aldersbestemte klasser. Mange pallplasser og seiere i år også. 

Det har vært spennende å følge Brage i sin første juniorsesong. Av veldig mange sterke resultater 

kan det nevnes: 

 3. plass NM, 4. plass UCI Sweden Cup finale, 5. plass UCI Danmark finale.  

Han er nå ranket som nummer 4 av alle 2004 årgang på UCI ranking for Norden, og har fått plass på 

juniorlandslaget for 2022. Vi gratulerer!  

Mål: 

Vi hadde som mål i 2020 å øke medlemsmassen og få flere deltagere på ritt. Vi har helt klart fått 

med flere nye ryttere på treninger, men på ritt har det nok stort sett vært de samme som året før. 

Det har vært ganske komplisert å delta med alle covid-reglene. Forskjellige kohorter, registrering av 

støttepersonell, begrenset tilgang på arena og løyper osv.  

2021: 
Vi håper vi får en mer normal 2022 sesong der det blir lettere å lage et hyggelig og mer felles RSK-

opplegg på ritt. Dette vil gjøre det enklere å få med nye ryttere på konkurranser. 

Ola Martin Øiom 
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Puttemyra anno 2021 

 

 
 
Rundbaneløypa begynner å bli veldig bra, lengste løype er ca 3,5 km. Det er lagt ned mange timer i 

rydding og opparbeiding av denne over flere år nå.  Det er et litt tungt område å rydde i pga. 

tidligere maskinhogst og kvisting. Men terrenget er veldig fint, og vi får en runde med like mange 

høydemeter som de tøffeste Norgescupløypene. 

Det er bygget ca. 20 elementer underveis i løypene. Hopp, dropp, rockgarden og doserte svinger i 

både grus og treverk. 

Kommunen gjorde en stor gravejobb gjennom området i fjor vinter. Det har de pusset fint opp igjen, 

og bygd flotte hopp og doseringer til oss som plaster på såret. Vi fikk sponset et stort lass 

steinblokker fra E16 prosjektet, det fikk vi også hjelp av kommunen til å bygge rockgarden av. 

Neste prosjekt blir nok å bygge en ny trase’ på rød lang løype slik at det kan kjøres hele 3,5 km uten 

å sykle imot andre løyper. Og litt flere enkle elementer for de minste i grønn løype må vi også ha. 

Den langsiktige planen er å få rundbanen opp til en standard så vi kan arrangere ritt. 

Vi har bygd 3 treningsdropp. Disse har 3 vanskelighetsgrader, og står som et eget element der de 

yngre kan øve seg, og bli trygge før de prøver seg ute i den store løypa. Materialene ble sponset av 

Kraftriket. 

Pumptracken vi fikk bygd i fjor har vi fått penger av kommunen til å asfaltere, asfalten ble lagd nå i 

høst. Det ble veldig fint, og sparer oss for vedlikehold. Denne løypa er veldig viktig for 

rekrutteringen. Både at det er veldig populært for våre ryttere å sykle innom den i løpet av en 
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trening, men også at den blir benyttet veldig mye av andre uorganiserte. Både lokale og folk som 

reiser dit. Disse blir da fort introdusert for aktivitetene i RSK, og vi får nye unge medlemmer. 

Påbegynt parallellslalåmløype.  Vi fikk også penger fra kommunen til å bygge noen elementer i 

rundbaneløypa. Disse valgte vi å bruke til og komme i gang med den lenge planlagte 

parallellslalåmløypa. Utbyggeren Nordic Dirt kom godt i gang, og de ble veldig entusiastiske. De 

mener denne kommer til å bli veldig bra.  Den bygges slik at den kan benyttes som et eget element 

der rytterne kan trene fart og ferdigheter gjennom en spennende sekundstrid. Men den blir også en 

del av runden i rundbaneløypa der det blir mulig å dra til seg en liten luke før målspurten. 

Vi er nå i gang med å skaffe midler for og fullføre denne. 

Terrengsykling rundbane har utviklet seg til en mye mer teknisk krevende sport, med stadig 

vanskeligere løyper. 

 For å hevde seg og i det hele tatt delta i ritt, er man helt avhengig av en lokal arena der man over tid 

kan trene opp de ferdighetene som trengs for å beherske løypene og elementene rytterne møter. 

Derfor er en arena som Puttemyra sportslig avgjørende for å ha en fungerende terrengsykkelgruppe. 
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Årsmelding Aldersbestemt Landevei 
 

 

 
 
 
Lag: Aldersbestemt landevei 
 
Lagleder: Henning Sjøvaag 
 
Trener: Frederik Engebretsen og Lars Holm 
 
Antall aktive ryttere: 10 
 
Navn på ryttere:  

Selma Hamborg, Oskar Kjos, Petter Sjøvaag, William M Bråten, Kasper S Messel, Iver J 
Andreassen-Holm, Oliver Rysletten-Solvoll, Nikolai Rysletten-Solvoll, Herman Sjøvaag og 
Annicken Midtsveen 

 
Vintertrening/sesongoppkjøring: 
Gjennomførte ikke noe felles treningsopplegg gjennom vinteren. De fleste utøverne hadde annen 
relevant idrett de fulgte i vinterhalvåret i form av langrenn og friidrett. 
Noen startet med treninger sammen ved påsketider, men det var organiserte treninger fra slutten av 
april. 
 
Målsetting for sesongen: 
For aldersbestemt er målet å hele tiden utvikle seg som sykkelrytter, samt finne idrettsglede på 
treninger. Enkelte av rytterne har selvfølgelig noen egne resultatmål i tillegg. 
 
Resultater oppsummert i forhold til målsettinger: 
 
Resultater fra Norgesmesterskap 
Herman (M14) fikk 1. plass fra UM fellesstart 
Iver (M14) fikk en sterk 7. plass på UM Tempo 
 
Resultater fra andre ritt som er aktuelt å nevne: 

• Annicken (K15) fikk 3. plass under gateritt i Rogaland, og 3. plass på fellesstart og 
sammenlagt i Grenland PP. 
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• Herman (M14) Sørlandet PP fikk han 2. plass på fellesstart. Glåmdal Petit Prix fikk han 3. 
plass på gateritt og 1. plass på fellesstart. Rogaland 3 etappers ble det 3. plass gateritt, 1. 
plass fellesstart og vinner av grønn trøye. Og under Grenland PP tok han 3. plass i alt 
(fellesstart, bakketempo, tempo og sammenlagt). 

• Petter (M12) har en 2. plass fra bakketempo og tempo under Grenland PP.  
 

(resultatene til brødrene Rysletten-Solvoll er ikke medtatt her, da de syklet for sin tyske 
klubb i 2021 sesongen. Men gutta leverte, så vi gleder oss til å se dem i den blå RSK-trøya i 
2022) 

 
 
 
Årets høydepunkt: 
Sportslig sett så var nok det da Herman vant UM fellesstart for M14. 
 
Årets sesong har også medført noen nedturer? 
Iver veltet fra en god plassering på nest siste runden under fellesstarten i Sørlandet PP. 
 
Oppsummert/avslutningsvis: 
Mange gode resultater forrige sesong, til tross for at vi er en liten gruppe.  
Vi ser at det er litt utfordringer rundt rekruttering til aldersbestemt landevei for tiden. Vi er en liten 
gruppe med relativt liten rekruttering inn i gruppa. Det positive er at det er mange på treningene til 
terrenggruppa til RSK. Vi må derfor jobbe med å få noen av disse til å prøve ut landevei, og finne 
glede i å være med på begge deler. Tenker at det rundt 12 års alderen er passende alder for å sykle 
landevei i tillegg til terreng. 
 
Henning Sjøvaag 
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Årsrapport Ringerike M-junior 
 

 
 
Laget besto i år av følgende ryttere:  
Brage Bakken, Truls Jansen, Marvin Ringsjø, Johannes Kulset, Kevin Messel, Tobias Nakken, Jakob 
Viklund, Kasper Heggø, Sebastian Kirkedam Larsen og Ola Sylling. 
Det har vært en innholdsrik sesong fortsatt preget av noen begrensninger knyttet til korona, men vi 
har fått kjørt løp og her kommer en liten oppsummering av det sportslige.  
Vi startet med en samling i mai i Hemsedal som første aktivitet i år siden første norgescup ikke var 
før starten av juni. Da passet det fint å samle laget for god trening, og sosialt fellesskap. Vi fikk trent 
godt i løypene til årets Tour te Fjells, og vi fikk snakket om forventninger og mål for sesongen – en 
vellykket samling. 
Norgescup 1 Stjørdals-Blink: Vi stilte med tilnærmet fullt lag og høye ambisjoner. Løpet gikk slik vi så 
for oss.  Gutta tok initiativ tidlig, og vi var alltid i overtall i front. Til slutt ender vi opp med en 2 plass 
til Ola, 5 plass til Sebastian og 8 plass til Tobias, en flott start på sesongen.  
NM uka Kristiansand: Årets hjemlige høydepunkt er som alltid NM uka. Vi leide oss ett sommerhus 
utenfor Kristiansand i flott omgivelser, og hadde en flott uke der! Uka startet med den viktigste 
øvelsen, nemlig fellesstarten. Ganske flat løype i år med en knekker mot slutten som skilte litt. Vi 
visste vi hadde flere kort å spille på siden vi hadde god kapasitetsutøvere, og kanskje den sterkeste 
spurteren i Tobias. Gutta løste dette løpet også tilnærmet perfekt og vi satt igjen i overtall i finalen. 
Dessverre var en utøver for sterk, nemlig Per Strand Hagenes som gikk solo inn – gratulerer. Ola 
Sylling tok en strålende sølvmedalje! Sebastian kommer på den litt sure 4 plassen, men kjører ett 
glitrende løp. Tobias var nære å sitte med inn, og blir til slutt nr. 11. De andre gutta kjører strålende 
for laget underveis og vi er fornøyde!  
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NM lagtempo: Vi stilte med to lag i år: På lag 1: Johannes, Ola og Sebastian som blir nr. 4, som var 
det beste vi klarte den dagen, og som vi var greit fornøyde med. Lag 2 besto av Truls, Kevin og 
Kasper. De blir nr. 8, og kjører ett bra løp sammen.  
NM Tempo: Vi har ikke hatt noen tempokanoner i år, men stilte med alle rytterne våre. Best av våre 
ble Ola på en 15 plass. Johannes blir nr. 21, og Kevin nr. 27 som våre topp 30.  
NC 2 Uno-X Tour te fjells: Ett av høydepunktene i år dette også, pga tøffe løyper og det er ett 
etapperitt. Vi stilte med fullt lag og store ambisjoner. Til slutt blir Ola nr. 3 sammenlagt, han kjempet 
om seieren til siste slutt. Litt stang ut gjorde det vanskelig, men vi tar med oss en fin 3. plass. 
Johannes kjører ett godt løp og blir nr. 4 sammenlagt, og Sebastian blir 6 sammenlagt.  
NC 3 Levanger: Vi stilte ikke fulltallig her, siden Johannes, Ola og Sebastian var med landslaget 
sammen med Gunnar. Vi stilte dog som alltid med ambisjoner om å prege rittet og hadde gode kort 
å spille på. Dessverre blir ikke rittet helt som ønsket, men tar med oss god lærdom av dette. 
NC 4 + NM gateritt i Sandnes: Siste hjemlige ritt i år var helgen i Sandnes. NM gateritt var først ut, vi 
stilte med alle utenom Ola og Sebastian. Gutta kjører finfint den dagen, men treffer ikke på slutten 
med å levere Tobias i front for spurten, så vi får ikke resultatet vi håpet på, Tobias blir nr. 10 til slutt.  
NC 4 fellesstart: Vi stilte med samme laget med ambisjoner på årets siste Norgescup! Gutta leverer 
underveis med Kasper i flere brudd underveis. Blir kanskje litt for aktiv kjøring for Kasper som ikke 
har krutt nok til å følge bruddet helt inn, da vinneren satt der. Mye motvind siste 10 km gjorde det 
vanskelig å kjøre ifra, selv om Johannes prøvde i siste bakken. Feltet spurter til slutt om 2. plass bak 
vinneren. Vi får Kevin inn på en fin 8. plass og Johannes på en fin 10. plass til slutt.   
Internasjonalt: Vi har hatt Ola, Sebastian og Johannes ute og kjørt internasjonalt i år. Ola og 
Sebastian har kjørt alle rittene med landslaget i år, og Johannes har også kjørt en del av disse. Vi 
hadde som ett høydepunkt med 3 av 6 utøvere under EM fellesstart i år som må sies å være utrolig 
bra! Sebastian og Ola har stått på pallen under Nations cup ritt i år, og vi er rett og slett stolte over 
og ha med flere ute på landslag denne sesongen. Vi hadde også en gjeng som dro ned og kjørte 
Randers bike week i Danmark i sommer. Noe som var fin matching for de som dro ned, i Danmark 
møter man ett nivå mellom Norges cup og Uci-ritt, noe som er ett fint mellomsteg for de nest beste 
norske rytterne.  
Ringerike M-junior ønsker å være en ledende klubb når det gjelder satsing for juniorer, og vi syns vi 

har lykkes bra i år, og ser frem mot neste sesong allerede 

Gunnar Disch 
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Årsmelding Herrer-Elite 
 

 
 
 
 
Lag: Herrer Elite 
 
Lagleder: Jarle Midtsveen og Sverre Dyngeland Vik 
 
Trener: NTG, Reidar Borgersen og Sverre Dyngeland Vik 
 
Antall aktive ryttere: 10 
 
Navn på ryttere:  

Ivar Dyngeland Vik 

Jørgen Songstad 

Magnus Sørbø 

Magnus Wærhe 

Marcus Korsnes 

Martin Tjøtta 

Ole Klund 

Sindre Hvesser Brein 

Øyvind Fløtten 

Øyvind Fjeldstad 
 
Vintertrening/sesongoppkjøring: 
Sesongstarten skulle egentlig være i Belgia i mars måned, men pga. Covid 19 ble sesongstarten 
utsatt til første helg i juni. I løpet av mai måned hadde vi to treningssamlinger med laget. Den første 
var i Kristiansands-området for å gjøre oss kjent med NM løypene. Den andre samlingen var i 
Hønefoss sammen med Damelaget. Dette var en veldig sosial og bra samling for miljøet på tvers av 
lagene.  
 
Når sesongen endelig startet, klinte Øyvind Fløtten til med seier på første Norges Cup (Tempo). 
Videre i sesongen kjørte laget veldig sterkt som man kan se i oppsummeringen av resultatene fra 
sesongen 2021.  
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Målsetting for sesongen: 
Vi har alltid et mål om å utvikle ryttere slik at de kan ta steget videre ut på Continental lag. Dette gjør 
vi selvsagt gjennom å levere gode resultater gjennom sesongen både i Norges Cup, UCI ritt og andre 
internasjonale ritt.  
  
Resultater oppsummert i forhold til målsettinger: 
Vi har i 2021 sesongene vært et veldig ungt lag. I de aller fleste rittene vi har kjørt har vi vært det 
laget med lavest gjennomsnitt alder. Så ut ifra dette har vi kjørt veldig bra som lag, og i tillegg har vi 
hatt enkelt ryttere som har prestert svært godt. Resultatene og kjøringen flere leverte gjennom 
sesongen, har absolutt vært god nok til å komme seg videre ut på Continental lag, men det er veldig 
trangt om plassene på norske lag. Så vi har kun levert en videre til Continental lag i 2021 (Sindre 
Brein). 
 
Resultater fra Norgesmesterskap: 
7. plass – U23, Martin Tjøtta 

3. plass – Lagtempo, Øyvind Fløtten, Magnus Sørbø, Sindre Brein 

5. plass –Tempo, Øyvind Fløtten 

 

Resultater fra andre ritt som er aktuelt å nevne: 
3. plass – Gylne Gutuer (1.2 UCI) – Magnus Sørbø 

1. plass – etappe 1, Randers Bike Week (NE) – Øyvind Fløtten 

2. plass – etappe 5, Arden Challenge (2.12 IC1) – Mathias Skretteberg 

3. plass – etappe 3, Arden Challenge (2.12 IC1) – Magnus Sørbø 

1. plass – Skatval Tempo (Norgescup) – Øyvind Fløtten 

1. plass – etappe 2, Unox Tour te Fjells – Øyvind Fløtten 
 
Årets høydepunkt: 
Tredje plassen til Magnus Sørbø i UCI rittet Gylne Gutuer. 

 
Årets sesong har også medført noen nedturer? 
Årets største nedtur var nok at vi hadde svært uflaks i Paris-Tours, der alle rytterne våre punkterte 
minimum to ganger hver. 
 
Ryttere på Lanslag: 
Ritt: Orlen Nations Grand Prix.  
Ryttere: Martin Tjøtta og Magnus Sørbø  
 
Oppsummert/avslutningsvis: 
Alt i alt har sesongen vært veldig bra for oss. De unge rytterne på laget har tatt store steg, og vi er 
veldig bra rustet frem mot 2022 sesongen.  
 
Sportslig hilsen 
 
Lagleder/trener Jarle Midtsveen og Sverre D. Vik 
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Lagleder: Fred Arne Enger  
 
Trener: Individuelle trenere 
 
Antall aktive ryttere: 12 seniorutøvere og 1 junior 
 
Navn på ryttere:  
K Junior: Line Kristiansen 
K Senior: Tone-Mette Tømte, Hennie Engebretsen, Hedda Kristiansen, Tiril Jørgensen, Magdalene 
Lind, Natalie Midtsveen Fredriksen, Vibeke Lystad, og Emelie R Utvik. Fra Juli 2021 ble også Sigrid 
Ytterhus Haugset, Stine-Marie Snotheim, Marit Berg Edseth og Marthe Rødsgaard en del av laget. 
 
 
Vintertrening/sesongoppkjøring: 
Vi er i inngangen til 2021 sesongen fortsatt i Covid-19 bobla med strenge tiltak for å holde seg frisk. 
Det blir mye egentid og egentrening, så samlinger og felleskap blir et savn. Vi prøver å hold 
kontakten og skape lagfølelsen med jevnlige møte på Team, men det er ikke det samme.  I mai 

Damer Elite og K Junior 2021 
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kunne vi endelig møtes til samling på Hamresanden utenfor Kristiansand for samhold, trening og 
testing av NM løyper. Siste helgen i mai ble det også full fart på Fuel-gården sammen med 
Herrelaget. Her ble det kjørt noen flotte treningsøkter, og god mat og foredrag om næring av Fuel of 
Norway. En god oppladning før NC i Stjørdal som sesongåpning. 
 
Målsetting for sesongen: 
Målet for sesongen var å skape et godt samhold, og være med å skape ritt og utvikle utøvere. Videre 
være med i toppen av NM og Norgescupen, både i junior og senior klassen.  
 
Resultater oppsummert i forhold til målsettinger: 
Laget har så absolutt innfridde sportslig, og resultatmessig som vist i oppstillingen under. Vi har 
gjennom sesongen prioritert å bo samlet i store boliger i stedet for hotell eller lignede, hvor man 
ofte har mye tid på rommet. Boforholdene som er valg under ritt, har bidratt til et lag med svært 
godt samhold og mye sosial glede. Sammen har vi utviklet laget til et av de beste i Norge. Tiril 
Jørgensen har denne sesongen tatt et steg videre, og vist en god utvikling.  Så god at hun blir en del 
av Team Coop Hitec i 2022. 
 
Resultater fra Norgesmesterskap: 
 
K Junior 2. plass NM Tempo 2021 – Line Kristiansen  
K Junior 2. Plass NM Gateritt 20201 – Line Kristiansen 
 
K Senior 3. Plass NM Lagtempo 20021 –  

Tiril Jørgensen, Vibeke Lystad, og Emelie R Utvik 
 
K U23 3. Plass NM Fellesstart 2021 – Tiril Jørgensen 
 
 
Resultater fra andre ritt som er aktuelt å nevne: 
Som følge av Covid er det stort sett Norgescup som er kjørt. Her en oppsummering av resultater: 
 
 
 
K Junior: 
- 2. plass NC Tempo Skatval/Stjørdal 
- 3. plass NC Tempo Skogn/Levanger 
- 3. plass NC Fellesstart Skogn/Levanger  
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K Senior: 
- 1. plass NC Fellesstart Skogn/Levanger  
- 1. plass NC Fellesstart Sandnes  
- 1. plass NC Fellesstart Uno-x Tour te fjells, 3. etappe 
- 2. plass NC Fellesstart Uno-x Tour te fjells, 2. etappe 
- 3. plass NC Tempo Skogn/Levanger 
- 3. plass NC Tempo Sandnes 
- Hvit ungdomstrøye i NC sammenlagt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årets høydepunkt: 
Den er vanskelig, men vi tro jentene er enige i at 1. plassene i de to siste Norgescupene nok er 
høydepunktene. Her fikk vi kjørt som et velfungerende lag hvor alle fikk bidratt. Og på Skogn hadde 
vi et solid opptrekk frem mot den avgjørende spurten som laget vant.  
Noen vil nok også trekke frem sitt første UCI Ritt som Tone Midtsveen ledet dem gjennom. Kreiz 
Breizh Elites Feminin i Frankrike ble en ny og viktig erfaring for mange, og som Tone skrev, «Er sååå 
Syyykt stolt over jentene i dag!!!» 
 

 
 



 

18 
 

Årets sesong har også medført noen nedturer? 
Ja, dessverre klarte vi ikke å gjennomføre flere utenlandsturer som følge av Covid og 
karanteneregler, så det ble en liten nedtur for laget.  
 
Oppsummert/avslutningsvis: 
Topp samhold blant jenten, sosialt og mye glede. I tillegg sportslig på topp. Det har rett og slett vært 
gøy! Vi må også fremhever mekanikker og transportør Jan Åge Tømte for en fantastisk innsatt denne 
sesongen.  Vider har Jan Erik Engebretsen bidratt stor. Uten disse to i støtteapparatet vil nok 
avsnittet over hvert vesentlig lengre. Tusen takk til dere alle, samt våre sponsorer. 
 
 
Morten Kristiansen 
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Årsramelding sykkelkross 2022 

 

Utdrag ncf´s nettside: I Menn Junior har det vært kamp om poengene til siste slutt. Men Kevin Andre Sandli 

Messel fra Ringerike SK kom sterkt i de siste norges cup rittene og stakk av med sammenlagtseieren foran 

Sebastian Veslum fra Asker CK og Casper Rønning fra Horten og Omegn’s Cykleklubb. 

Uten at Ringerike sykkelklubb er en sykkelkross klubb, har klubben tidligere hatt deltakere innfor 

denne grenen som mange mener er den hardeste innenfor sykling. Hvor en virkelig får utfordret seg. 

Tidligere har klubben hatt Aalrust og Werenskiold i aksjon. Kevin Messel hos oss kastet seg inn på 

dette for et par år siden og tok opp «arven», hvor en for sesong 2021 ønsket å satse litt mere på dette 

som siste års jr for denne grenen. Ringerike sykkelklubb har for sesong 2021 hatt Kevin Messel, 

Marthe Rødsgaard, Søren Wærenskiold (RSK/Uno-X), TorsteinTræen (RSK/Uno-x) Sistnevnte to 

deltok kun i et ritt hver. Kevin var den som deltok i alle norgescuper mm. Og UCI ritt i Stockholm 

som da den første etter Aalrust og Werenskiold som UCI ritt deltaker i sykkelkross. Sesongen og 

norgescuppen startet med knall og fall og utstyr som trengtes å endres. 

Dette ble det gjort tiltak rundt etter litt læring også fra UCI rittet. Rittene etter dette gikk bare bedre og 

bedre. Og det gikk også så bra at Kevin vant til slutt Norgescupen sammenlagt og etter det også dro til 

med å ta tittelen Norgesmester sykkelkross Jr. 2021. Og disse to sistnevnte er og høydepunktet å 

trekke frem fra sesongen. Tidligere nevnte Werenskiold deltok også sammen med 

Utdrag ncf´s nettside: 

I menn junior vant Kevin Andre Sandli Messel fra Ringerike SK. 21 sekunder foran andre og tredje 

plass. Det ble en jevn kamp mellom klubbkameratene Fredrik Fjærli og Sebastian Veslum fra Asker 

CK. Hvor Fjærli tok spurten foran Veslum. 
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Utdrag ncf´s nettside: I menn junior vant Kevin Andre Sandli Messel fra Ringerike SK. 21 sekunder foran andre 

og tredje plass. Det ble en jevn kamp mellom klubbkameratene Fredrik Fjærli og Sebastian Veslum fra Asker 

CK. Hvor Fjærli tok spurten foran Veslum. 

Sportslig hilsen 
 
Glenn Messel 

Service og altmuligmann 

 

 

Arrangementer. 

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

På grunn av Covid-19 var det ikke mulig å arrangere hverken Sundvolden GP eller den 45. utgaven av 

Ringerike Grand Prix. Rittene ble avlyst for andre år på rad. 
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UNO-X sykkelgledecup 2021: 

 

Vi arrangerte i år alle 6 Uno X rittene i cupen      ! Og alle ritt ble arrangert på Eggemoen og på og 
Go-carte banen der. 
Rittene ble arrangert: 5. mai, 26. mai, 9. juni, 18. august, 1. september og 15. september. 
Vi startet opp i et skikkelig ruskevær for det første rittet, men tross vær var deltakelsen over 
forventing. Alle deltakere på første ritt fikk RSK capser som deltakerpremier. Og vi fikk en super start 
på Cupen med god stemning og tilleggsbidrag fra de «Utvalgte spisesteder» som deltok med gratis 
mat og drikke under cupen. «De utvalgte» holdt også dette vedlike igjennom sesongen som gjorde 
det lille ekstra, sammen med en flink gjeng som sto for speakertjenesten: Tommy, Esben og Tina 
som sekretær. 
 
I alt så hadde vi 28 stk til start den 5. mai, fordelt på 5 klubber (Asker, BOC, Re-SK, HOC, og RSK) 
Den 26. mai var vi 18 deltagere fordelt på 3 klubber (Asker, BOC, RSK). 
9. juni: 25 ryttere. 18. august: 12 ryttere, 1. september 32 ryttere, også besøk av en gjeng juniorer 
fra NTG Bærum. Det ble også denne dag gitt deltakerpremier sponset av UNO X og Bioracer. Siste ritt 
ble det noe skuffende deltakelse på må en få si, spesielt fra egne rekker i klubben med bare 8 
ryttere. Men de fremmøtte fikk en super opplevelse og kveld på banen og rundet av cupen på en 
god måte. 
 
Vil også i denne rapport applaudere staben i årets sesong for fast og tro deltakelse. 
Som har gjort det til en sann glede å arrangere! 
Med litt ekstra fokus i egen klubb på oppslutting og prioritering, litt bedre organisering 
og tilrettelegging i EQ-timing, vil det for neste års cup være mulig å få det til enda et hakk bedre. 
For en sykkelglede cup 2022 vil det bli! 
 
Glenn Messel 
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Utmerkelser. 

Åretsrytter 2021: Ola Sylling 

Ringerikskrafts ærespris 2021: Ola Martin Øiom 

 

 

Medlemstall 
 

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

eldre 

Totalt 

Kvinner 1 4 6 15 35 61 

Menn  15 42 29 109 195 

Totalt  19 48 44 144 256 

Medlemsutvikling 

 2020     

Kvinner 61     

Menn 194     

Totalt 255     

 

Inventar / materiell liste 

Se eget vedlegg. 
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Sluttkommentar fra styret v/leder 

Året 2021 skulle være det året som koronaen skulle slippe taket, dessverre ble det ikke sånn! 

2021 har på ingen måter vært et lett år for noen, og idretten har så absolutt blitt påvirket den også 

av nok et år med korona tiltak og smittevern, året startet som det forrige sluttet. 2021 vil sammen 

med 2020 være nok et år preget av en pandemi, endringer og nye regler. Kort sagt, vi måtte nok et 

år forholde oss til det uvisse. Dette har medført varierende og kostbare aktiviteter for klubben, mens 

mange har kunnet søke om kompensasjon, har vår sport havnet mellom to stoler. Vi har dessverre 

ikke vært kvalifiser til å søke om noen form for kompensasjon fra det offentlige. Takket være en god 

økonomisk kontroll, sterke pålitelige sponsorer, og tidlig innføring av egenandeler på noen av 

klubbens aktiviteter, så har vi klart å komme ut av dette året med et lite minus som også var iht. 

budsjett. 

Det var lenge uvisst om det kom til å bli en ny sykkelsesong. Først den 13. april fikk vi de første 

lettelsene i gjenåpningsplanen, og gradvis åpnet samfunnet og idretten.  

Hardes rammet av korona blir nok en gang to av våre prestisje arrangement Ringerike Grand Prix og 

Sundvolden Grand Prix, som på andre år ikke ser noen annen mulighet enn å avlyse arrangementet.  

Det positive på arrangement siden er at alle våre Uno-X sykkelgledecuper har blitt arrangert som 

planlagt, men dessverre med færre deltagere en håpet, selv om «Utvalgte» stilte på alle ritt med 

kaffe og servering til alle fremmøtte. 

Terrenggruppa var allerede forsiktig i gang med første felles trening første mandag etter påsken, og 

holdt det gående ut året med gradvis økning i antall medlemmer på treningene. Selv om flere ritt 

også her ble påvirket av korona, så er det artig og se hvordan utviklingen har gått. Og som første års 

junior tar Brage Bakken en sterk 3. plass under NM kortbane i Brumunddal. Dette viser at det skjer 

ting på terrengsiden, og det er positivt for klubbens satsing at Terreng får ryttere som tar steget opp 

på et høyere nivå og som hevder seg i Norges toppen. Terreng har også utviklet et bra anlegg på 

Jevnaker for trening, og som kan benyttes til arrangementer. I år er det også bygget flere nye løyper, 

lagt asfalt på pumptracken, og startet på en helt ny slalåmbakke som mange ryttere vil få gleden av i 

mange år fremover. 

På landeveien har vi fortsatt et stykke og gå når det gjelder rekrutering. Det er veldig gledelig og se 

at de få som er der, viser frem klubbens farger på en så bra måte. Vi har jo også i år hatt gode 

prestasjoner på begge elitelagene våre. Det er vanskelig og se forbi at begge lagene har hevet seg 

godt fra 2020 sesongen, noe som har gitt et godt grunnlag å bygge videre på til 2022 sesongen. 

Juniorlaget har igjen prestert godt, Spesielt gledelig for oss er å se de enkelte utøverne som har 

syklet for klubben i så mange år utvikler seg til å bli blant Norges beste juniorryttere på landevei, selv 

om de kanskje ikke var de første over mål i aldersbestemte klasser. Dette viser at det er jobbet bra 

med de få rytterne som har vært å finne på aldersbestemt også tidligere, samt et resultat av 

treningsglede, godt miljø og hardt arbeid over lang tid.  

Det som fremover blir viktig for klubben er å opprettholde nivået og satsingen vi har i dag. Men enda 

viktigere fremover enn noen gang, er å få opp rekruteringen på aldersbestemt landevei. Noe som vi 

ser kan trenge bedre påfyll av nye ryttere som kan finne gleden i syklingen.  
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Vi har fortsatt leitingen etter et egnet lokale for klubben. Som tidligere nevnt har vi inngått et tettere 

samarbeid med Veien tilbake, og sammen med de har vi sendt en søknad om leie av de tomme 

lokalene til Hønefoss Skole. Det er Tone Midtsveen som har ledet dette arbeidet på vegne av 

klubben. Det er foreløpig ikke kommet noe resultat rundt dette, så vi fortsetter arbeidet med 

letingen neste år, da vi tror et egnet klubblokale vil bedre muligheten for klubben til å rekruttere nye 

medlemmer, samt kunne tilby bedre og egnede fasiliteter for eksisterende medlemmer. 

Som tidligere år vil jeg avslutningsvis rette en stor takk til alle våre dyktige og entusiastiske 

medspillere i støtteapparat, trenere, kommissærer, sykkelvakter, MC-gjengen, sponsorer 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 

Fra Valgkomiteen. 

 

Valgkomiteen ser behovet for å øke antall styremedlemmer slik at det kan bli lettere å 

fordele arbeidsoppgaver innad i styret.  

Forslag fra valgkomiteen er å øke antall styremedlemmer med 2 personer.  

 

Vh 

Valgkomiteen  
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Valgkomiteens innstilling. 
  
Representanter som var på valg: 
  
Leder: Jarle Midttsveen 
Styremedlem: Alexandra Buan 
Styremedlem: Vidar Bakken (Terreng representant) 
Undomsrepresentant: Hennie Engebretsen 
  
Valgkomiteen har hatt dialog med flere av dagens styremedlemmer vedr. administrativ leder. Vi 
mener det beste hadde vært at en «erfaren» fra styre tok denne oppgaven. 
Valgkomiteen har også sett behovet for en representant for Elite, samt økt antall kvinnelige 
representanter. 
  
Valgkomiteen har derfor en anbefaling av to ekstra styremedlemmer – på den måten får styre to 
ekstra personer å dele de administrative oppgavene på slik at presset på en administrativ leder blir 
mindre. 
  

• Leder – sportslig og administrativ: Jarle Midtsveen stiller til gjenvalg 1 år 
• Styremedlem: Vidar Bakken har akseptert å stille til gjenvalg 2 år 
• Styremedlem: Alexandra Buan har akseptert å stille til gjenvalg 2 år 
• Nye styremedlemmer: Sverre Vik og Natalie Midtsveen 2 år 
• Ungdomsrepresentant – Brage Bakken 1 år 

• Valgkomiteen fortsetter. 

  
 På denne sammensetningen vil styre få to kvinner. 

Forbundstinget:  

Styre gis fullmakt til å velge representanter 

Revisor og kontrollutvalg (tidligere ressursgruppe): 

Birger Hungerholdt 

Lasse Martinsen 

Med vennlig hilsen Valgkomiteen.  


