NORGES CYKLEFORBUND’S VETERANKLUBB
ÅRSBERETNING FOR 2016
Norges Cykleforbund’s Veteranklubb valgte på årsmøtet 26. november 2015 følgende styre:
Formann:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Jan E. Gjertsen, Lørenskog CK
Per-Ole Røine, Sagene IF
Tore Milsett, Lørenskog CK
Per Lindh, Lørenskog CK
Ole Kr. Johannesen, Sagene IF
Terje Amundsen, IL Stjernen

Valgt for 1 år - Gjenvalg
Valgt for 2 år - Ny
Ikke på valg
Ikke på valg
Valgt for 2 år - Gjenvalg
Valgt for 1 år - Gjenvalg

Revisor:
Revisor:

Jon H. Eriksen, Sagene IF
Olav Tyrhaug, IK Hero

Ikke på valg
Valgt for 2 år - Ny

Valgkomité:
Formann:
Medlem:
Medlem:

Tor Ødegaard, Sagene IF
Stig Lundsør, Horten OCK
Tom Larsen, IK Hero

1 år - Ny
1 år - Gjenvalg
1 år - Gjenvalg

ORGANISASJONSOVERSIKT
Veteranklubben har i dag 173 medlemmer. Siste år er ett medlem død, 2 har meldt seg ut og 2
er blitt strøket. 6 har meldt seg inn i klubben.
Oppdatert medlemsliste ble som tidligere år sendt alle medlemmer på nyåret.

ADMINISTRASJON
Det er i perioden avholdt 6 styremøter. Møtene er blitt avholdt i Oslo Idrettskrets møtelokaler
i Idrettens Hus på Ekeberg.
Styret har også i år sendt ut rundskriv (6 stk.) til medlemmene med forskjellig informasjon,
herunder korte referater fra klubbens arrangementer. Som tidligere har medlemmer som fyller
runde år fått en skriftlig hilsen fra Veteranklubben.
Veteranklubben har en egen side på NCF’s hjemmeside (www.sykling.no) under punktet
”Organisasjon”. Den inneholder oversikt over klubbens tillitsvalgte.

AKTIVITETER/ARRANGEMENTER.
26. november 2015 Årsmøte Skøytemuseet Frogner stadion
43 medlemmer (inkludert styret) og 2 gjester var tilstede på årsmøtet og etterfølgende
julemiddag. Susanne Andersen, Stavanger SK ble tildelt Veteranklubbens Ungdomsstipend.
Referat fra møtet ble sendt medlemmene sammen med rundskriv 1/2016.
21. april 2016 Vårmøte på Skøytemuseet Frogner stadion
39 medlemmer var møtt fram for å høre på dagens foredragsholder, velkjente Johan
Kaggestad. Et resyme fra foredraget ble sendt medlemmene i rundskriv 3/2016.

Side 2
Etter foredraget fikk vinneren av NCF’s Veteranpokal 2015, Ingrid Sofie Bøe Jacobsen fra
Halden CK, overlevert pokalen av Jan Gjertsen. Deretter ble det kaffe/kringle og sosialt
samvær, samt en spørrekonkurranse med idrettsspørsmål. Møtet ble som vanlig avsluttet med
informasjon fra styret og loddtrekning av gevinster på inngangsbilletten.
8. juni 2016 Sykkeltur i Østfold
Eigil Evensen hadde lagt opp et flott program for denne dagen, og, som vanlig var værgudene
med oss. Fra Veteranklubben deltok, foruten Eigil, Tom Larsen, Terje Lersveen, Stig
Lundsør, Arne Nicolaisen, Tore Milsett og Per-Ole Røine. I tillegg stilte 5 av Eigils kamerater
i Moss CK, slik at det ble et ”felt” på 12. Sykkelturen på ca. 50 km foregikk på stier og
grusveier i flott terreng. Kun ett sted var det vått, og det oppsøkte dagens uheldigste mann,
Stig, på en ublid måte. Men han fikk vasket seg ren på en bondegård i nærheten og fullførte
turen. Etter en deilig dusj ble dagen avsluttet med bespisning på ”Ro”, en ny, flott restaurant i
den gamle kantina til Trio-Ving (låse- og skøyteprodusenten) i Moss.
23-26. juni 2016
NM-uka på landevei i Bodø .
Det ble denne gang en noe mindre ”gjeng” enn vanlig som tok turen til Bodø til siste del av
NM-uka, et Bodø som vartet opp med strålende vær alle dagene. Tempo-rittene for alle
klasser foregikk torsdag utenfor byen med forskjellige startsteder, men felles mål ved
Saltstraumen. Gaterittene ble avviklet i Bodø sentrum på fredag.
Lørdag var konkurransefri. Da besøkte vi Norsk Luftfarts-museum hvor vi fikk en guidet
omvisning. Etter lunsj på museet dro vi hver til vårt, men kom sammen igjen på kvelden til en
hyggelig middag på restaurant ”Bjørk”.
Søndag gikk fellesstart-rittene for senior-klassene i en 12 km lang løype. Med storskjerm i
målområdet var det flott å følge rittene. Bortsett fra mangel på startlister/program kom Bodø
CK meget bra fra arrangementet. En del av Veteranklubbens medlemmer hadde verv og
oppgaver under mesterskapet.
8-11. august 2016
Tur til Espedalen
5 medlemmer (Terje Amundsen, Asbjørn Berger, Tore Milsett, Terje Opsahl og Egil
Petersen) takket ja til invitasjonen fra Arne Nicolaisen (og kone Elsa) til et besøk på hytta
deres i Espedalen. Det ble et meget hyggelig opphold! Værutsiktene var ikke de beste, men
været ble bedre enn fryktet. Det ble anledning både til spaserturer, besøk i ”Helvete” (et
imponerende juv), fiske og sykkelturer (bl.a. en ganske anstrengende tur til Fefor
Turisthotell). Arne og Elsa var et suverent vertskap som bl.a. sørget for førsteklasses
matservering. Gjestene reiste hjem meget fornøyde!
14. august 2016 ”Ladies Tour of Norway”, Halden.
9 medlemmer/ledsagere tok turen til Halden for å få med seg siste etappe av rittet. Været var
strålende, og arrangøren Halden CK hadde laget en flott ramme med storskjerm, avstengte
gater og artig rundbaneløype som avslutning på rittet. Det ble nederlandsk etappeseier (foran
Emilie Moberg) og sammenlagt. Dagen ble avsluttet med en hyggelig middag på restaurant
”Bakgården” før hjemreisen med NSB.
25. august 2016 Høstmøte Skøytemuseet, Frogner Stadion
16 medlemmer (inkl, styret) møtte fram. Dagens foredragsholder var Mads Mikael Larsen, fagpolitisk
rådgiver i Syklistenes landsforening. Resyme av foredraget ble sendt medlemmene i rundskriv 5/2016.

Etter foredraget ble det kaffe/kringle og sosialt samvær, samt en spørrekonkurranse med
idrettsspørsmål. Møtet ble som vanlig avsluttet med informasjon fra styret og loddtrekning av
gevinster på inngangsbilletten.

Side 3
19.-28. oktober 2016 Sykling på Mallorca
For 5. gang inviterte styret til et sykkel-treff på Mallorca. Som i fjor deltok kun Kjell Husebø,
Tore Milsett og Per-Ole Røine. Dessuten var Tom Martin Biseth med oss som stedlig
representant. Vi hilste også på våre klubbmedlemmer Johnny Jørgenvåg, Fritjof Iversen og
Harald Kristiansen som var på sykkel-ferie av mer privat art. Været var fint og varmt, og det
ble noen fine sykkelturer (ca. 80 km i snitt pr. dag) samt et par svømmeturer i sjøen. Sykling
på Mallorca i oktober er en flott avslutning på ”sykkel-sesongen” som flere bør unne seg.

I tillegg til ovennevnte aktiviteter, inviterte Stig Lundsør på vårmøtet medlemmene til en ukes
opphold i Seefeld, Østerrike i september 2016. Likeledes fikk medlemmene invitasjon fra
Fritjof Iversen til å delta på tur til VM landevei i Qatar 2016. Endel medlemmer benyttet seg
av tilbudene.

VM på landevei 2017 i Bergen
Av de 30 rommene som Veteranklubben har fått booket på Thon Hotell Bryggen i Bergen i
dagene 17-25. september 2017, er 19 rom hittil reservert. En lokal gruppe av klubbmedlemmer jobber aktivt med å lage et opplegg for klubbens medlemmer.

VETERANKLUBBENS POKAL
Styret har vedtatt å tildele Norges Cykleforbund’s Veteranklubbs Pokal for 2016 til
Sondre Holst Enger, Horten OCK / IAM Cycling
Sondre har i år fått sitt internasjonale gjennombrudd. Etter å ha oppnådd etappeseier i Kroatia
Rundt, 2. plass i Tour de Picardie og blitt nr. 3 sammenlagt i Tour of Norway, imponerte han
stort som feltets yngste rytter i ”Tour de France”. Flere topp 10 plasseringer med 3. plass på
16. etappe etter Sagan og Kristoff som best. Hva kunne det ha blitt om han ikke hadde
punktert på Champs Elysse på siste etappe? Dessverre har han også i denne sesongen vært
plaget av mye sykdom. Sondre fikk Veteranklubbens ungdomsstipend i 2011.

VETERANKLUBBENS UNGDOMSSTIPEND
Styret har i samarbeid med fagansvarlige i NCF vedtatt å tildele årets stipend til
Andreas R. Leknessund, Ringerike SK
Andreas, som er fra Tromsø, er første års junior. Han sykler landevei og går nå på NTG i
Bærum. Han innledet sesongen med å vinne 2 ritt i Belgia. I NM ble han nr. 2 både på tempo
og lagtempo. Han ble nr. 6 og beste ungdomsrytter i ”Niedersachsen Rundfahrt” og fulgte opp
med 5. plass på tempo i EM. I VM i Qatar var han uheldig og veltet.
Årets stipend sponses av Interspons AS og består av en ukes gratis deltakelse på treningssamling med Team Joker Byggtorget i Europa i løpet av vinteren 2016/17.

PUBLIKASJONER
Abonnementsavtalen med bladet ”Sykkel” (innebærer gunstig pris til medlemmene) ble
videreført for 2016. Etter noen utgivelser så imidlertid bladets redaktør og utgiver, Fritjof

Side 4

Iversen, seg nødt til å innstille bladet. På nettsiden www.bladetsykkel.no fortsetter han med å
gi generelt sykkelstoff, profiler, turer og diverse rittstoff. På nettsiden www.sykkelen.no
legger han ut nytt om sykkel-produkter (tester og diverse guider).

AVSLUTNING
Året som har gått har vært et godt og aktivt år for klubben. Stemningen og samarbeidet i
styret har vært godt, men en bedre arbeidsfordeling bør tilstrebes.
Oslo, 7. november 2016
Sign.
Jan E. Gjertsen
Formann
sekretær

Sign.
Ole Kr. Johannesen
Styremedlem

Sign.
Tore Milsett
Kassererer

Sign.
Per Lindh
Styremedlem

Sign.
Per-Ole Røine
Sekretær

Sign.
Terje Amundsen
Varamedlem

