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Arendal 11.02.2016

Styret
Rapport fra styret
Følgende styre har fungert sesongen 2015.
Fredrick Berntsen
Bjørn Olav Raknes
Beate Jensen
Olav Myklebust
Mirell Kirchner

Leder
Nestleder
Styremedlem/Sekretær
Styremedlem/Kasserer
Styremedlem

Karsten Anfinsen
Preben Liltvedt

Varamedlem
Varamedlem

Roar Walderhaug og Fredrick Berntsen har hatt det tekniske ansvaret for klubbens hjemmesider i 2015 og i
tillegg vært webredaktører.
Kristian Lund Kristiansen har hatt ansvaret for medlemsregistrering, lisenser og tidtaking for samtlige av
klubbens sykkelritt.
Leder for Skagerrakrittets prosjektgruppe har vært Steinar Winther som de siste årene har vært primus
motor for dette rittet.
2014 ble det tegnet nye 3 års avtaler med våre sponsorer og draktleverandør. Våre sponsorer er
Sparebanken Sør, Arendal Auto/Ford, Gmax, og Agderposten. Draktleverandør for 2015 har vært Trimtex.
I løpet av året har styret avholdt 7 styremøter og hatt over 65 behandlede saker.
Arbeidet i styret har vært bra, møtene har vært preget av godt samarbeid, struktur og løsningsorientert.
Styret har hatt fokus på arrangementer, rekruttering, samhold og gruppefølelse. Av saker som er behandlet
kan nevnes:








Barneritt
Rekruttering
40 års jubileum
Arrangement
Frivillighet
Norgescup Syklekross
Økonomi

Arendal Cykleclub har i 2015 hatt mye aktivitet på landevei og i skogen. Medlemstallet i utgangen av året
talte 263 medlemmer fordelt på barn og unge, kvinner og menn.
Vi har arrangert 7 sykkelritt for 2015 sesongen. 2 terrengritt (Skagerrakkrittet og Scott- cup) 1 temporitt
(Vårtråkken) og 1 turritt på landevei (Herefoss Rundt). Vi har også arrangert barnerittet Tour of Norway for
kids, Norgescup Syklekross og i tillegg vært med å arrangere Sykkelduellen.
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Vi har avholdt klubbmesterskap med tre disipliner på programmet. Klubbmesterskapet i terreng ble
arrangert på Asdal, og landeveisrittene ble avviklet på Rygene som de siste to årene.
Vi har hatt et godt samarbeid med Arendal Hjelpekorps som har stilt med sanitet på de fleste av våre
arrangementer. De er en viktig støttespiller som bidrar med hjelp i tilfelle uhell skulle oppstå ved våre
sykkelritt. Vi har også hatt god dialog med kommune, politi og Statens vegvesen for å få tillatelse til å
arrangere sykkelritt i det offentlige rom. Hove leirsenter ble en viktig støttespiller for klubben under
Norgescuparrangementet i november. De stilte med mannskap, lokaler og flotte områder til å lage
sykkelritt på.

Sponsorer
Våre sponsorer, Sparebanken Sør, Agderposten, Gmax, og Arendal Auto, har vist seg å være gode
samarbeidspartnere. Vi har en kjempeflott bilavtale med Arendal Auto som lar oss låne biler til
lederbiler og følgebiler på våre sykkelritt. Gmax Stoa har også stilt opp på sykkelrittene våre, og
under Herefoss Rundt holdt de lokalene oppe for oss på en søndag. Kickback-avtalen vi har der
bidrar også til en god inntekt for klubben vår. Alt som klubbens medlemmer handler for på Gmax
blir registrert i kassen hvor vi får en tilbakebetaling på 5 % av dette. Agderposten har vi også fått
en god avtale med som gir oss en stor annonsepakke som vi benytter til og reklame for våre
sykkelritt.
Vi oppfordrer derfor våre medlemmer til lojalt å benytte seg av våre sponsorer når det er naturlig.
De er særs viktig bidragsytere til klubbens økonomi i et ellers svært vanskelig sponsormarked.

17 mai feiring
Tradisjonen tro var det en god gjeng som representerte Arendal Cykleclub i folketoget i Arendal
sentrum på 17- mai. Arendal kommune har årlig konkurranse hvor de tre beste innslagene i toget
blir premiert. Klubben vår nådde ikke helt opp i år, men håper vi kan bidra med et flott innslag
også i 2016. Våre røde flotte drakter er et godt innslag i folketoget.

Lysbruk på sykkel
Høsten 2015 var klubben med på en kampanje om lysbruk på sykkel. Tiltaket var et samarbeid
med Statens vegvesen og trygg trafikk. Klubben var representert ved leder Fredrick Berntsen i en
reportasje sendt på NRK Sørlandet der det ble demonstrert hvor viktig bruken av lys på sykkel er.
Kampanjen innebar at klubben fikk ca. 50 lyssett til utdeling til klubbens medlemmer. Eneste man
møtte gjøre var å inngå en avtale med Statens vegvesen at man alltid brukte lys på sykkelen.

Dugnad
Arbeidet med å arrangere våre ritt og aktiviteter er basert på dugnad. Vi har fått arrangert våre
aktiviteter meget bra i 2015. Det er mange som drar lasset og bidrar på flere aktiviteter, men vi
har også hatt bidragsytere som ikke er med klubben. Vi håper alle vil trå til også i 2016 hvor det er
mye spennende på gang. Uten alle dugnadstimene dere alle legger ned i klubbarbeid hadde vi aldri
fått til så mye som vi har gjort. Stort takk til alle som hjelper til med stort og smått. Det vil bli
trukket ut 5 personer på årsmøtet som har jobbet dugnad i løpet av 2015 som vinner et gavekort
på Gmax på 1000,-4-
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Presse
I 2015 har det vært flere oppslag i lokale og nasjonale media om Arendal Cykleclub.
Skagerrakrittet, Herefoss rundt og NC Syklekross fikk god omtale i for og etterkant i Agderposten
og NRK Sørlandet. Leder av klubben Fredrick Berntsen var også med å frontet en kampanje om
lysbruk på sykkelen som ble sendt på NRK.
Sykkelduellen som ble arrangert i samarbeid med Just il og Sandnes SK fikk flere innslag på TV2 i
forbindelse med Tour de fjords. TV2 sendte også innslag fra Tour of Norway for kids da de entret
Arendal i begynnelsen av juli. Dette betyr mye for omdømme til klubben og sponsorer når vi får
publisitet i media.

40 års jubileum
Under årsmøtet hadde vi motivasjonsforedrag med Leif Gautestad i anledning av klubbens 40 års
jubileum. Det ble også servert rikelig med jubileumskake til alle de fremmøtte. Det ble også
produsert en jubileumstrøye som var tilgjengelig å kjøpe for alle medlemmer i Trimtex
webshopen. Dette synliggjorde tydelig klubbens jubileum for alle som brukte trøyen på trening
eller på ritt. Eller hadde klubben stort fokus på aktiviteter i jubileumsåret.

Andre aktiviteter
Klubben arrangerte i samarbeid med Atletica våren 2015 foredrag og spinning med tidligere
proffsyklist Mads Kaggestad. Kaggestad fortale om livet på sykkelsete og deretter bar det ned i
spinningsalen for en real svetteøkt.
I 2015 ble det igjen innført gratis klubbspinning for alle medlemmer. Dette var et tema som ble
tatt på på årsmøtet, og det var bre enighet om å få til igjen. Timen har blitt avholdt på onsdager på
Atletica fra kl 18.30 – 20.00 hver onsdag. Timen blir kjørt fram til påsken 2016.
Instruktører for timen blir rullert på mellom Rainer Nilsen, Ole Gunnar Larsen, Steinar Winther og
Einar Solberg. Timen passer for alle og er et meget godt tilbud.

Medlemsforhold
Medlemsforhold anno januar 2015:

Medlem
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Landevei 2015
Klubbens medlemmer er meget aktiv på landeveien. Hver søndag møtes en gjeng hver søndag kl.
9.00 for fellestrening på Fritzøe Karlsen på Stoa hele året rundt. Treningene blir ofte planlagt på
klubbens Facebook side. Aktiviteten er som regel større på vårparten fram mot sykkelrittene
starter. Gruppene som syklet til Hovden har også hatt felles intervalltreninger på Rygene i
ukedagene fram mot Kristiansand- Hovden i slutten av mai.

Color Line Setesdal Tour:
Det ble også i 2015 kjørt et lag til Hovden i regi av Arendal Cykleclub. Målsetningen var å kjøre de
21 milene på 6 timer. I meget kaldt og ufyselig vær kom Arendalstoget opp på 6 timer blank.
I følge roadcaptain Einar Solberg var det 4 grader i snitt-temperatur på den lange turen fra
Kristiansands havn og opp til skieldoradoet Hovden var de ble møtt av temperaturer ned i 2 grader
og regn. Alle kom heldigvis trygt opp og klarte målsetningen og i tillegg slå FOCC.
Laget jobbet meget kontrollert og fokusert, og jobbet hardt de siste 2 milene for å nå 6 timer.
Konklusjonen var at det ble en flott tur med gode sykkelvenner. Kapteinen var meget fornøyd med
alles innsats.

Landevei turritt generelt
Generelt har klubben hatt svært stor deltakelse på alle de lokale turrittene. Fra starten av
sesongen på våren starter våre ryttere opp i alt fra Bånn Gass på Fevik og avslutter sesongen på
høsten med Froland rundt. Det har vært mange flotte, harde og gode turer på sykkelen i 2015.

Barn og ungdom landevei 2015
Klubben har 5 landeveissykler til utlån. Syklene er av god kvalitet og lånes ut til barn og ungdom. I
utgangspunktet lånes syklene ut for en sesong av gangen. Det har dessverre vært lite aktivitet med
dette arbeidet, men 3 sykler har likevel vært utlånt i 2015
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Terreng 2015
Terrengsyklistene i Arendal Cykleclub har de siste årene blitt flere og flere. Det ser vi på
fellestreningene i Skagerakkrittløypa og på deltagelsen i terrengritt. Fellestreningene på tirsdager i
månedene før Skagerakkrittet har er godt besøkt av medlemmer og ikke medlemmer, som vil
trene i en fantastisk artig og flott løype. Vi ser også stadig rapporter på Facebook om medlemmer
som er ute i Norge eller Danmark på sykkelritt eller treningssamling. Det er kjempeflott og se at vi
er representert rundt i det ganske land.

Klubbens medlemmer deltar i flere av de store rittene som Birkebeinerrittet, Grenserittet,
Farrisrunden, Raumerrittet og Nordsjørittet. Ryttere fra ACC har også vært representert i blant
annet Terrengsykkelrittet, Ultrabirken, Birken, Å i Heiane, Vestmarkrittet, Helterittet og selvsagt
vårt eget ritt - Skagerrakrittet (og sikkert flere enn dette også).
I 2015 utgaven av Birkebeinerrittet var det i alt 25 deltagere, hvor Audun Siqveland var den
raskeste ACC`er på tiden 3:17:01.
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Sykkelklubbens ritt i 2015
Vårtråkken
Årets utgave av Vårtråkken ble vel gjennomført i flott vårvær. Over 75 ryttere stilte til start på
arrangementet med deltagere fra 10 til over 70 år. Rittet hadde i år NC status for masterklasser, og
dette førte til god deltagelse fra Sør- og Østlandet.
Det ble laget en god ramme rundt arrangementet med musikk, speaker, kaffe og kake. Det glinset i
nybarberte legger, og det luktet varmekrem helt ned til Helle. Akkurat slik det skal være på et
temporitt!
Vinden ble den store utfordringen for rytterne. De vi pratet med i målområdet var sikre på at det
blåste nordavind fra alle kanter.
Vinneren av 20 km for alle klasser ble Christian Wulf fra KCK med tiden 26:57,7
På plassene etter fulgte Thomas Jansen fra IF Frøy med tiden 26:59,3 og på tredjeplass kom
fjorårets vinner Ronny Sletbakk Knutsen med tiden 27:32,4.
Dameklassen ble vunnet av Camilla Hott med 29:36,8.
Beste ACC ble Kim Andre Forsberg med tiden 28:00,2 som holdt 6 plass totalt .

Herefoss Rundt
Tradisjonen tro ble det arrangert sykkelritt i regi av Arendal Cykleclub på Kristi Himmelfartsdag.
Det var et fantastisk sykkelvær med sol og lite vind – duket for 140 km Herefoss rundt. Rittet har
hatt svært ofte vært preget av surt og kaldt vær.
Det ble suveren deltagerrekord, hvor 240 var påmeldte til rittet, den gamle rekorden var på ca
180. Rittkomiteen og frivillige hadde gjort en suveren jobb med å skape en fantastisk ramme rundt
rittet.
Startskuddet gikk kl. 10:00 for et sterk Rekord-felt med blant annet tidligere verdensmester Thor
Hushovd på startstreken. Det var Per Eskeland fra KCK som stakk av med seieren på oppløpet.
ACC gjorde det veldig bra med Petter Bilstad på 3. plass og Stian Flaten som ble nummer 4 i
spurten. Øystein Røyneland kjørte ufattelig sterkt og var med i samtlige brudd i rittet og jobbet
som en helt.
Beklageligvis så ble det ingen andre resultater fra rittet da tidtagersystemet havarerte under
arrangementet. Dette er alles arrangørers skrekk, men vi tror ikke det ble for mye hadde så mye å
si for rammen rundt rittet. Nå som dette har skjedd, så får vi håpe at dette aldri skjer igjen.

Sykkelduellen
Våren 2015 var Arendal Cykleclub i samarbeid med Just il og Sandnes Sykleklubb med å arrangerte
sykkelduellen. Med meget god støtte fra Gjensidigestiftelsen og primus motor Svein Bergheim, ble
dette en sykkelsuksess med fokus på barn og sykling. Tv2 var med på laget og filmet. Dette
resulterte i flere minutter sendetid under Tour des Fjords sendingene live på TV2. Det er utrolig
morsomt at Arendal Cykleclub blir nevnt som på riksdekkende tv.
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Det ble utdelt premier for mange hundre tusen av kroner som sykler, hjelmer og trøyer til barn og
skoler. Med ville flere få muligheten til å begynne å sykle, samt at sikkerheten blir ivaretatt med
nye hjelmer.
Sykkelduellen var en todelt konkurranse for barn i 5-6-7 trinn på barneskolen i Aust- og Vest Agder
og Rogaland.
Første del besto av en distanse konkurranse, hvor nesten 80 lang fra 20 ulike skoler deltok. Her
skulle det sykles så langt som mulig på 2 uker.
Andre del av konkurransen besto av en stafett. Agderfinalen ble av hold i Gimlehallen 22 mai. Her
deltok over 180 barn fordelt på 60 lag
En uke senere, 30 mai var det duket for regionsfinale i Sandnes under sykkelrittet Tour des Fjord.
Dette ble en uforglemmelig dag for deltagerne, støtteapparat og arrangørene.

Scott cup
Tirsdag 9 juni ble det arrangert Scott cup i samarbeid med kck i en teknisk krevende løype på Stoa.
Totalt 32 ryttere stilte til start i skogspartiet på Stoa i Arendal. Flotte forhold i en løype som bød på
tøffe tekniske partier. Det var da også noen ryttere som valgte å stå av sykkelen, for det meste
grunnet tekniske problemer.

Tour of Norway for kids
Torsdag 2 juli ble barnerittet Tour of Norway for kids arrangert i Arendals sentrums gater. Dette
var turnestart med Tv2 på laget. Tv2 filmet og innslaget kom på live sending under første etappe
under Tour de France.
Løypen gikk gjennom byens gater og målgang var på kanalplassen. Alle de ca 240 barna som syklet
fikk konkurrert i ren Tour de France stil og alle deltagerne fikk flotte premier. Innsalget ble sendt
på TV2 under åpningsetappen under Tour de France. Rittet er en kjempeflott arena hvor
morgendagens sykkelhelter blir født. Vi håper på nytt ToNfk sykkelritt i 2016.

Skagerrakrittet 2015
Skagerrakrittet ble arrangert 25.juli 2015 for femte gang.
Rittkomiteen bestod av:
Steinar Winther
Lars Petter Maltby
Helge Ruud
Ada Koch
Hermund Ulstein
Kristian Lund Kristiansen
Espen Pedersen
Roar Walderhaug

rittleder
økonomi og sikkerhet
løypeansvarlig
matstasjoner
sekretariat
påmelding og tidtaking
speaker
markedsføring
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Vi hadde 120 påmeldte, fordelt på Leker 10-12, UNG 1 13-14, UNG 2 15-16, 32 km og 64 km. I
seniorklassene fikk vi følgende resultater:
Damer 64 km
1 Ann Iren Bjørnarå
2 Inger Synnøve Liset
3 Camilla Helen Landsverk

Bærum OCK
Re SK
Eiker CK

Menn 64 km
1 Lars Granberg
2 Adrian Hilde
3 Thomas Nærland

CK Haugaland
02:41:15
Kristiansands CK
02:48:51
Bryne CK
02:50:21

Damer 32 km
1 Else Bratteland
2 Lene Ånonsen
3 Jenny Nilssen SK

Grimstad SK
Grimstad SK
Lyngdal & Omegn

01:42:36
01:50:38
02:14:20

LaLeprestanca
Nanset IF – Sykkel

01:24:41
01:29:06
01:30:15

Menn 32 km
1 Tobias Dahlberg
2 Simon Molteberg
3 Glenn Seljåsen

03:30:06
03:52:59
04:03:25

I løpet av de fem årene rittet er blitt arrangert, har 316 forskjellig syklister fullført enten junior
eller seniorklassen. Av disse er det tre personer som har syklet alle fem gangene. Det er Thomas
Engebretsen, Lund CK, Kristian Stene, Arendal CC og Birger Sørgaard, Arendal CC. Birger Sørgaard
er den eneste av disse som har syklet to runder hver gang.
I årets ritt ble løypa lagt noe om ved runding og målgang, noe som økte sikkerhet i forhold til
biltrafikk i området Myra skole. LEKER og UNG-løypa var også ny. Den gikk i år i området rundt
Smedplasstjenn og BMX-løypa ved Myra skole. Vi synes at det er synd at vi ikke lykkes med å få
flere barn og unge til start. Vi la ned mye arbeid i forhold til å lage ei artig og attraktiv løype.
Været blir ofte et diskutert tema i forbindelse med sykkelritt. Det var opphold ved start, men så
åpnet slusene seg, og det ble en våt opplevelse for deltakerne, uten at det la noen demper på
humøret i målområdet etter målgang.
Det kreves mange vakter for å avvikle Skagerrakrittet, slik at sikkerheten blir ivaretatt og
opplevelsen for deltakerne blir god. I år måtte vi engasjere ei fotballgruppe fra MUIL for å ha nok
vakter i veikryss og på matstasjoner. Det stilte også opp en del ACC-medlemmer, slik at vi hadde
tilstrekkelig med mannskaper før, under og etter rittet. Takk til alle som hjalp til med merking,
rigging, nedrigging, rydding eller med noe helt annet. Dere bidro alle til at dette nok en gang ble et
vellykket arrangement.
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Klubbmesterskap
Onsdag 1/7, fredag 3/7 og lørdag 4/7 ble det arrangert klubbmesterskap i Arendal Cykleclub.
Terrengrittet ble arrangert på Asdal, temporittet og fellesstarten landevei ble som året før
arrangert på Rygene.
Resultater terreng:

Resultater temporitt:
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Resultater landevei:

Resultater sammenlagt på poeng:

Norgescup Syklekross
Lørdag 7 november arrangerte Arendal Cykleclub norgescupritt i Syklekross på Hove. Det ble et strålende
sykkelritt for store og små. I alt 103 deltagere hadde tatt turen til Tromøy denne flotte novemberdagen.
Første start gikk av stabelen klokken 10.00. Her ble det konkurrert i åpne klasser (for de uten CX- sykkel)
Utover dagen ble det konkurrert i en rekke klasser fra 10 år og opp til 50+

- 12 -

Arendal Cykleclub - Årsberetning 2015
Dette er en kjempeflott arena hvor terrengsyklister og landeveissyklister møtes til dyst. Det er også en god
arena til å rekruttere barn og unge til sykkelsporten.
Fra Arendal Cykleclub stilte Christian Pritchard-Davies til start i åpen klasse, Terje Johnsen i 50+ og Fredrick
Berntsen stilte til start i klassen 30-39.
I den gjeveste klassen menn senior, var det Fredrik Haraldseth fra BOC som stakk av med seieren. I
kvinneklassen ble det Tone Kristine Larsen som vant.

Økonomi
2015 ble ett bra økonomisk år for klubben, overskuddet ble kr.56.544,- Inntektene ble totalt kr.
320.321,-. Største inntektspost er startkontingenter med 121.902,- Andre viktige inntektskilder er
sponsorinntekter på 85.000 fra Sparebanken Sør, Arendal Auto og Gmax. Inntektene fra Bingo Sør
og Norsk Tipping var på 21.000,- som er en betydelig nedgang fra tidligere år. Nedgangen i
Bingomidler skyldes flere faktorer som bl.a. totalt røykeforbud som ble innført i juni 2014.
Medlemskontingentene utgjør kr 59.200,- Omsetningen er for 2015 ble noe lavere en 2014
grunnet mindre inntekt fra Bingomidler, støtte fra NCF og litt færre medlemskontingenter samt
reduksjon i prisen på startkontinentene
Revidert regnskap og forslag til budsjett for 2015 ligger som vedlegg.

- 13 -

