NORGES CYKLEFORBUNDS VETERANKLUBB
ÅRSBERETNING FOR 2018
Norges Cykleforbunds Veteranklubb valgte på årsmøtet 23. november 2017 følgende styre:
Formann:
Jan E. Gjertsen, Lørenskog CK
Valgt for 1 år - Gjenvalg
Sekretær:
Arild Friberg, IK Hero
Valgt for 2 år
Kasserer:
Tore Milsett, Lørenskog CK
Ikke på valg
Styremedlem:
Per Lindh, Lørenskog CK
Ikke på valg
Styremedlem:
Terje Amundsen, IL Stjernen
Valgt for 2 år
Varamedlem:
Terje Opsahl, IK Hero
Valgt for 1 år
Revisor:
Revisor:

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

Ikke på valg
Valgt for 2 år - Gjenvalg

Valgkomité:
Formann:
Medlem:
Medlem:

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

Valgt for 1 år – Gjenvalg
Valgt for 1 år - Gjenvalg
Valgt for 1 år - Gjenvalg

ORGANISASJONSOVERSIKT
Veteranklubben har i dag 170 medlemmer (samme som i 2017). Siste år er 2 medlemmer
døde, 8 har meldt seg ut mens 10 har meldt seg inn i klubben.
Oppdatert medlemsliste pr. årsmøtet 2017 ble sendt alle medlemmer i desember 2017.

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. Det aller meste går via
epost, men noen medlemmer må fortsatt få informasjon i vanlig brevpost. Som tidligere har
medlemmer som fyller runde år, fått en skriftlig hilsen fra Veteranklubben.
Styret arbeider gratis, men unner seg kaffe/kake på styremøtene og til en viss grad
kompensasjon for reiseutgifter til styremøter og representasjon. Årets regnskap endte med et
lite overskudd. Klubbens økonomi er tilfredsstillende.
Veteranklubben har en egen side på NCF’s hjemmeside (www.sykling.no) under punktet
”Organisasjon”. Den inneholder i dag klubbens vedtekter, årsberetning for 2017 og oversikt
over tillitsvalgte for 2018. Også på hjemmesiden www.norwegiancycletours.no (Fritjof
Iversen) har Veteranklubben en egen «konto».

AKTIVITETER/ARRANGEMENTER.
23. november 2017

Årsmøte Skøytemuseet Frogner stadion

40 medlemmer (inkludert styret og NCFs president Harald Tiedemann Hansen) og fire gjester
var tilstede på årsmøtet og etterfølgende julemiddag. Blant gjestene var en representant for
Interspons AS, Ole Brokhaug. Sammen med formann Gjertsen overrakte han årets
Ungdomsstipend til Søren Wærenskjold, Ringerike SK. Formannen ga blomster til begge.

Lovutvalget i NCF hadde denne gang bedt om tid til å dele ut NCF`s Plakett i bronse til
Birger Sørgaard, Arendal CC. Lovutvalgets leder, Stein Arne Hammersland, berømmet
Sørgaard for mangeårig innsats. Det vanket blomster fra Veteranklubben.
Det ble et rolig årsmøte der beretning og regnskap ble godkjent uten bemerkninger og
valg foregikk uten dramatikk. Tor Ødegaard benyttet anledningen til å berømme Tore Milsett
for stor innsats, og Tore mottok blomster fra formann Gjertsen for sitt dobbeltarbeid som
både kasserer og sekretær.
Årskontingenten ble vedtatt forhøyet til kr. 250,- etter forslag fra Tor Ødegaard. Påslaget
på kr. 50,- øremerkes til ungdomsstipend / premier til unge.
Klubbens vedtekter § 3 fikk etter forslag fra Styret ny tekst: «Som foreningens
medlemmer kan opptas personer som gjennom flere år har deltatt i norsk sykkelsport som
aktive ryttere og/eller dommere/administratorer i NCFs organisasjonsledd. Også andre som
gjennom mange år har hatt stor betydning for norsk sykkelsport, kan inviteres til å bli
medlem». Referat fra møtet ble sendt medlemmene sammen med Rundskriv 1/2018.

4.-8. februar 2018

«Bilka Six Days» på bane i København

Tilsammen 13 personer (medlemmer og ledsagere) deltok på årets Københavnstur. Reisen
(noen med fly / de fleste med båt) gikk fint både til og fra, og opplevelser i Zoo og Tivoli
samt hyggelige restaurantbesøk satte spiss på arrangementet som hadde avslutningen av
6dagers-rittet som hovedattraksjon. Med dansk/belgisk seier i rittet (Mørkøv/de Ketele) ble
det også stor jubel i Ballerup Super Arena. En mer detaljert rapport fra turen ble avgitt i
Rundskriv 2/2018 til medlemmene.

12. april 2018

Vårmøte på Skøytemuseet, Frogner stadion

15 medlemmer var møtt fram. Dagens foredragsholder var samferdselsingeniør Frode Hofset
fra Skedsmo kommune, som fortalte om hvordan Skedsmo (les Lillestrøm) har oppnådd
kåring som Norges fremste «sykkelby» fem ganger på rad, fra 2008 til 2016. Mange
interessante detaljer ved byens infrastruktur ble belyst.
Etter foredraget ble det gitt informasjon fra styret, og kaffe og kringle ble servert.
Kveldens spørrekonkurranse ble utferdiget og ledet av Terje Opsahl og Arild Friberg. Møtet
ble som vanlig avsluttet med loddtrekning av gevinster som deltagerne hadde tatt med.
Referat fra møtet ble sendt medlemmene i Rundskriv 3/2018.

6. juni 2018

Sykkeltur i Modum

For 16. gang samlet noen av veteranene seg for å sykle en tur og hygge seg sammen. Og som
alltid var de heldige med sol og varmt vær. Per Morten Vaagan var vert, og for øvrig stilte
gjengangerne Jan Finstad, Rolf E. Hansen, Tom Larsen, Stig Lundsør, Tore Milsett og Terje
Opsahl pluss debutantene Ivar Arne Mjøen og Bjarne Vidar Øen. En sykkeltur på ca. 35 km
førte deltakerne forbi Blaafarveverket og til et interessant låve-museum for «køyregreier» av
ymse slag, tilhørende Steinar Skretteberg. På slutten av turen kunne man se over til
skiflyvningsbakken i Vikersund. Vel tilbake hos Per Morten ble det klesskifte før deilig mat
og drikke ble inntatt. En kort rapport fra turen ble sendt medlemmene i Rundskriv 4/2018.

21.-24. juni 2018

Treff under NM-uka på landevei i Sandefjord

Opp i mot 30 medlemmer av Veteranklubben ble hilst på eller sett under den siste delen av
NM-uka, enten som ledere, funksjonærer eller som sakkyndige tilskuere. Arrangementet ga
oss som alltid gode muligheter for gjensyn og mimring.

Base for vårt opphold i Sandefjord var Scandic Park Hotell. Temporittene ble avviklet i
Andebu, gateritt og landeveisritt i Sandefjord. Arrangøren Sandefjord SK sto for et prikkfritt
opplegg med tribune, storskjermer og imponerende bruk av sperremateriell.
På fridagen lørdag arrangerte Veteranklubben en båttur med Color Line til Strømstad og
tilbake. Lørdagen ble avsluttet med en fellesmiddag på hotellet, men i forkant av middagen
ble Veteranklubbens pokal for 2017 overlevert til Aleksander Kristoff.
Med hensyn på resultater i rittene noterer vi først og fremst at Edvald Boasson Hagen
vant temporittet for Msen for 10. gang, og at Vita Heine og Vegard Stake Laengen kom inn
som suverene vinnere i seniorenes fellesstarter.
Rapport fra NM i Sandefjord ble sendt medlemmene i Rundskriv 4/2018.
23. august 2018

Høstmøtet på Skøytemuseet, Frogner stadion

22 medlemmer møtte fram denne gangen. Kveldens foredragsholder var NCFs nye president,
Jan-Oddvar Sørnes.
Sørnes presenterte seg selv og sin «inngang» til sykkelsporten. Deretter oppsummerte
han tilstanden for NCF etter VM i Bergen, både for forbundet/styret og for administrasjonen.
Han la ikke skjul på hvilke problemer man har å stri med, men uttrykte allikevel en klar
optimisme med hensyn på fremtiden og hvilke muligheter som finnes for å løse problemene.
Han viste seg også meget godt orientert om det som foregår sportslig og om anstrengelsene
som gjøres rundt om for å bygge velodromer.
Som takk for et meget godt og imponerende fremført foredrag overrakte formann
Gjertsen vin og klubbens jubileumsbok til Sørnes, til kraftig applaus fra de fremmøtte.
Etter foredraget var det litt generell informasjon fra styret samt enkel servering og sosialt
samvær. En spørrekonkurranse var laget og ble ledet av Terje Amundsen. Møtet ble som
vanlig avsluttet med loddtrekning av gevinster som deltagerne hadde tatt med.
Et fyldig
referat fra høstmøtet ble sendt medlemmene i Rundskriv 5/2018.

5.-7. september 2018

Sykkeltur til fjells i Hol kommune

Fem medlemmer, nærmere bestemt Cato Norbeck, Bjørn Norbeck, Tore Milsett, Terje Opsahl
og Bjørn Thomassen hadde med seg koner/partnere på tur til Thomassens fritidsbolig i
Myrland, Hol. Det ble bare én sykkeltur pga to regnværsdager, men spaserturer gikk an. Mye
moro og mimring ble det! Turen ble omtalt i Rundskriv 5/2018.

23.-30. september 2018

VM landevei i Innsbruck

Både Fridtjof Iversen og Stig Lundsør hadde laget reisearrangement til årets landeveis-VM i
Innsbruck, Østerrike, og begge hadde flere deltakere fra Veteranklubben. Det ble fortalt om
gode hoteller og fine reiseopplegg, samt grei informasjon om sykkel-evenementene. Været
var flott, og selv om de norske resultatene sto noe tilbake i forhold til de siste års «bonanza»,
bød VM på flere spennende konkurranser som ga tilskuerne en stor opplevelse. Etter flere
timer med Vegard Stake Laengen i front av proffenes fellesstart, kunne endelig Alejandro
Valverde krone sin karriere med seier. Andre resultater og norske plasseringer fremgår i
rapport «Plukk fra sykkelfronten» i Rundskriv 5/2018.

21.-31. oktober 2018

Sykling på Mallorca

For 7. gang inviterte styret v/Tore til et sykkel-treff på Mallorca. Denne gang deltok bare
Tore selv og Kjell Husebø med koner, men de traff andre medlemmer. Per Torvund og kone
avsluttet noen fine dager på sykkel, og de fikk en kort sykkeltur sammen med Olav Tyrhaug.
Syklene leide de av Tom Martin Biseth, bosatt på Mallorca. Været var denne gang litt

variabelt, men 45 mil på sykkel og sightseeing med base på hotell Fontanellas Playa utenfor
Palma gjorde likevel at det ble et vellykket opphold.
I tillegg til de ovennevnte arrangementer inviterte styret til busstur til Rüdesheim,
Tyskland (Rhinen i Flammer) primo juli. P.g.a. for lavt antall påmeldte måtte turen avlyses.

VETERANKLUBBENS POKAL
Styret har vedtatt å tildele Norges Cykleforbunds Veteranklubbs Pokal for 2018 til
Vegard Stake Laengen, Asker CK / UAE Team Emirates
Vegard har vært profesjonell rytter fra 2012. Han har i stor grad måttet «jobbe for
andre», men har gjennom offensiv innstilling oppnådd flotte plasseringer i store ritt som Tour
de l’Avenir, Tour Alsace, Ronde van Vlaanderen, Tour of California og Italia Rundt. I norske
ritt har han flere toppresultater.
I år ble han nr. 2 på 5. etappe i Catalonia Rundt før han slo til og vant en overbevisende
seier i NM landevei fellesstart. Sesongen ble avsluttet med en heroisk innsats i VM landevei
felles i Innsbruck, der han var en forgunnsfigur gjennom nesten hele rittet og presenterte seg
for hele verden som en svært kjøresterk og modig rytter.
Vegard ble nylig utnevnt til
æresmedlem i Asker CK.
KLUBBENS UNGDOMSSTIPEND
Styret har, etter konsultasjon med juniorlandslags-leder Kai Lexberg (NCF), vedtatt å tildele
årets stipend til 17 år gamle
Fredrik Gjesteland Finnesand, Sandnes SK
Fredrik var til ifjor fotballspiller, men ble skadet og så anbefalt å bruke sykkel til
restitusjon. Farten hans opp visse bakker ble lagt merke til, og han ble i fjor høst invitert til å
begynne med konkurransesykling i Sandnes SK. Etter bl.a. 3. plass i årets NM fellesstart ble
han uttatt til å delta i landeveis-VM i Innsbruck. Her deltok han og fullførte både tempo og
fellesstart. VM-debuten ble tøff: Velt i tempoen og hindret av velt i fellesstarten. Men nyttig
erfaring for fremtiden!
Årets stipend sponses av Interspons AS, og består av en ukes gratis deltakelse på
treningssamling med Team Joker Icopal i Europa i løpet av vinteren 2018/19.
PUBLIKASJONER
Klubbens medlemmer har også i 2018 kunnet abonnere på «Sykkelmagasinet» til redusert
pris: Årsabonnement for kr. 325,- (ordinær pris kr. 469,-).
AVSLUTNING
Det forløpne året har vært godt og aktivt for klubben. Samarbeidet i styret har vært godt.
Oslo, 5. november 2018

Jan E. Gjertsen
Formann

Arild Friberg
Sekretær

Tore Milsett
Kassererer

Per Lindh
Styremedlem

Terje Amundsen
Styremedlem

Terje Opsahl
Varamedlem

