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1 Styret
1.1 Rapport fra styret
Følgende styre har fungert sesongen 2016:
Roar Walderhaug
Bjørn Olav Raknes
Beate Jensen
Olav Myklebust
Karsten Anfinsen

Leder
Nestleder
Styremedlem/Sekretær
Styremedlem/Kasserer
Styremedlem

Tone Hermansen
Kristian Stene

Varamedlem
Varamedlem

Kristian Lund Kristiansen har hatt ansvaret for medlemsregistrering, lisenser og tidtaking for samtlige av
klubbens sykkelritt.
I 2016 ble det tegnet nye avtaler med 3 eksisterende og 4 nye samarbeidspartnere
 Sparebanken Sør
 G-Max
 Agderposten
 J.M Auto AS
 Bioracer – Draktleverandør
 Arendal Optikk
 Rudy Project

Arbeidet i styret har vært bra, møtene har vært preget av godt samarbeid, struktur og løsningsorientert.
Styret har hatt fokus på strategi gjennomføring, arrangementer, forhandling av avtaler med
samarbeidspartner. Av saker som er behandlet kan nevnes:
 Strategi gjennomføring


Avtaler med samarbeidspartnere



Arrangement



Frivillighet



Norgescup Sykkelkross






Økonomi
Sponsing av egne arrangementer
Pink Riders
Reetablering av søndagstrening fra
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Arendal Cykleclub har i 2016 hatt bra aktivitet på landevei og mindre i skogen da Skagerakrittet ble lagt ned
og organisert trening rundt dette opphørte – vi har til hensikt å gjøre noe med terrengmiljøet i 2017.
Medlemstallet i utgangen av året talte 266 medlemmer fordelt på barn og unge, kvinner og menn.
Vi har arrangert 6 sykkelritt for 2016 sesongen:
 Temporitt (Vårtråkken)
 Turritt på landevei (Herefoss Rundt)
 Norgescup Sykkelkross
 Klubmeterskap (Landeveg, Tempo og Terreng)

1.2 Samarbeidspartnere
I 2016 har Sparebanken Sør, Agderposten, G-Max, og Arendal Auto, har vært gode Vi har lånt biler til
lederbiler og følgebiler av Arendal Auto på våre sykkelritt. G-Max Stoa har også stilt opp på
sykkelrittene våre, og under Herefoss Rundt holdt de lokalene oppe for oss på en søndag. Kickbackavtalen vi har der bidrar også til en god inntekt for klubben vår. Alt som klubbens medlemmer handler
for på G-Max 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.
Fra 2017 fortsetter vi samarbeidsavtalene med Sparebanken Sør, Agderposten og G-Max. I tillegg har
Arendal Optikk kommet inn og gir våre medlemmer 20% rabatt på briller, optikk og synsundersøkelser.
Rudy Project tilbyr klubbhjelm og biller og J.M Auto AS støtter med leder- og følge-biler.
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.

1.3 17. mai feiring
Tradisjonen tro var Arendal Cykleclub i folketoget i Arendal sentrum på 17. mai, vi var færre som
deltok en tidligere. Arendal kommune har årlig konkurranse hvor de tre beste innslagene i toget blir
premiert. Klubben vår nådde ikke opp i år, men håper vi kan bidra med et flott innslag også i 2017.
Våre røde flotte drakter er et godt innslag i folketoget, vi oppfordrer flere til å delta.

1.4 Dugnad
Arbeidet med å arrangere våre ritt og aktiviteter er basert på dugnad. Vi har fått arrangert våre
aktiviteter meget bra i 2016. 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 2017 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 2016 som vinner et gavekort på G-Max på
1000,-
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1.5 Media
Det vært flere oppslag i media om Arendal Cykleclub. Herefoss Rundt, NC Sykkelkross og i forbindelse
med at det ble satt ny klubbrekord i Color Line Tour fikk vi god omtale i for og etterkant i Agderposten
og andre medier. Dette betyr mye for omdømme til klubben og sponsorer når vi får publisitet i media.

1.6 Pink Riders
Pink Riders ble etablert i 2016 for å skape et sykkelmiljø for damer, med damer og av damer. Dette
tegner til å bli en stor suksess og er en del av strategi gjennomføringen for å spre sykling til alle og det
vil være fantastisk bra for miljøet å få flere damer inn i sykkelklubben.
«Pink Riders er en god gjeng med damer i alderen 20-70 År. Vi er spreke, modige og elsker utfordringer.
Vi har funnet ut, at sammen er vi sterkere enn hver for oss. Vi ønsker å skape ett godt sykkelmiljø for
damer i Arendals distriktet. Damene holder seg i god form gjennom ulike aktiviteter som sykkel, løping,
ski, padling, svømming m.m. Noen har mye sykkelerfaring mens andre har lite sykkelerfaring. Vi
brenner for at så mange damer som mulig skal trene sammen og bli ett trygt og sterkt sykkel team.
Vårt store mål er å stille med en gjeng positive og engasjerte rosa damer og sykle Color Line Setesdal
Tour fra Kristiansand – Hovden på 8 timer. Det betyr at vi må lære oss å utnytte fordelene med å sykle i
felt, og legge inn litt ekstra innsats i treningen uten at det skal gå utover familie og jobb.»
Initiativet drives av Trine Marie Tveite (leder), Ada Koch, Åse Fyksen og Nicoline Havnå
Les mer på http://www.arendalcc.no/pink-riders/

1.7 Klubbspinning
Gratis klubbspinning for alle medlemmer har blitt gjennomført hele vintersesongen. Timen har blitt
avholdt på lørdager på Atletica 75 minutter fra kl. 09.30 – 10.45. Timen blir kjørt fram til påsken 2017.
Tilbudet har blitt godt mottatt med godt oppmøte. Instruktørene har vært Einar Solberg, Lars Petter
Maltby, Ole Gunnar Larsen, Steinar Winther og Terje Johnsen.
Pink Riders har hatt spinning 60 minutter hver onsdag kl. 18:30 – 19:30 i samme periode

1.8 Medlemmer
Per 31/12-16 hadde klubben 267 medlemmer, hvorav 208 menn og 59 damer
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2 Landevei
Klubbens medlemmer er aktive på landeveien. Tidligere år har man møttes hver søndag kl. 9.00 for
fellestrening på Fritzøe Karlsen på Stoa når snøen har forsvunnet til høsten, men i år har det meste
vært avtalt i lukkede grupper. Treningene har derfor vært planlagt sjeldnere 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.

2.1 Color Line Tour
Det ble også i 2016 kjørt et lag til Hovden i regi av Arendal Cykleclub. Målsetningen var å kjøre de 21
milene på 5 timer og 40 minutter
28.5.2016 stiller det 12 mann over 50 år, 10 mann i klassen 40-49 og 6 mann i alderen 34-39 år.
Gjennomsnittsalderen for laget er tett på 47 år!
Som sagt har strategien tidligere vært å få med flest mulig deltagere i mål til planlagt tid. Dette skulle
ikke gjelde i år. Alle var omforent med målsettingen til laget, hver og en skal kjøre for at laget får inn
minimum 10 ryttere over målstreken til best mulig tid (laget får tiden på 10’ende mann over mållinja).
Laget skal kjøre rulle hele veien, det skal ikke være noen «sekk» i år. Hver enkelt deltager kjører så
lenge det er krefter igjen. I dette så ligger det at ikke alle vil klare å komme til mål i den første gruppa,
men behovet for mange ryttere fra start er stort. Belastningen for hver enkelt rytter er mindre jo flere
det er med fra start.
Laget stilte til start med 28 personer som alle var svært godt forberedt. Arendal CC har aldri stilt til
start med et sterkere lag noen gang, dette lovet bra.
Når mållinjen krysses så kommer tiden opp; 5 timer, 36 minutter og 32 sekunder. Den gamle
klubbrekorden er slått med ca. 11 minutter.
Les mer her

2.2 Landeveg Turritt Generelt 2016
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 2016.

2.3 Terreng 2016
Terrengsyklistene i Arendal Cykleclub har de siste årene blitt flere og flere i forbindelse med at det har
vært fellestrening i Skagerakkrittløypa og på deltagelse i terrengritt. I år ble det besluttet å legge ned
Skagerrakrittet – som et resultat har det blitt lite organisert trening og mindre fokus på området.
Denne trenden ønsker vi å snu slik at vi fortsatt vil ha et godt tilbud til terrengsyklistene. Klubbens
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medlemmer deltar i flere av de store rittene som Birkebeinerrittet, Grenserittet, Farrisrunden,
Raumerrittet og Nordsjørittet for å nevne noen.

3 Sykkelklubbens ritt i 2016
3.1 Vårtråkken
Årets utgave av Vårtråkken ble vel gjennomført i flott vårvær. Litt færre deltagere stilte til start i årets
utgave enn det vi har vært vant til de siste årene. 49 deltagere, fordelt på 40 gutter/menn og 9 damer
gjennomførte årets ritt. Rittet hadde også i år NC status for masterklasser, noe som medført at flere
kjente fjes fra østlandet stilte også i år.
Det ble laget en god ramme rundt arrangementet med musikk, speaker, kaffe og kake.
Noe vind var det i år også, men det var ikke det aller største «fienden». Det var nok heller melkesyra
rytterne fikk kjenne på.
Vinneren av 20 km for alle klasser ble Sondre Lindstad-Hurum fra KCK med tiden 25:14,0. Merk dere
tiden folkens, denne blir ikke lett å slå. Ny løyperekord med klar margin.
På plassene etter fulgte Leif Tore Eriksen fra KCK og Sigurd Austefjord, Grimstad, begge med tiden
26:43,0.
Fjorårets vinner Christian Wulff ble i år nr. 5 med tiden 27:09,0 mens beste ACC’er ble Jon Lyshaug
med en 8. plass på tiden 27:26,0.
Dameklassen ble vunnet av Siren Breidalen Wulff, KCK med tiden 29:28,0, mens Turid Hagelia
Korshavn, Gjerstad IL Sykkel, ble nr. 2 med tiden 29:52,0.
Nr. 3 ble Julie Solavang, Grimstad.

3.2 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, men de siste årene har været vert på syklistenes side.
Det ble deltagerrekord i år også, med over 200 som fullførte og i år fungerte tidtakersystemet!
Rittkomiteen og frivillige hadde i år lagt ned enda mer arbeid for å lage en flott ramme i start- mål
området. Stemningen og atmosfæren her fikk bare gode tilbakemeldinger.
Herefoss rundt har de siste årene blitt et ritt som flere og flere ser frem til. Tilbakemeldinger på
arrangement, opplegg rundt start og målområde, sikkerheten underveis i rittet har utlukkende vært
positive.
Det ble i år hentet inn en kommisær (dommer) som var med underveis i rittet for å sette fokus på
sikkerheten. Det ble opplyst i før start; eventuelt farlige manøver fra ryttere ville bli påpekt og ryttere
kunne risikere å bli tatt ut av rittet. Det ble heldigvis ikke observert noen farlige hendelser og rittet ble
gjennomført uten skader og uhell.
Det er på sin plass å fremheve Sørlandets MC Marshalls, MC vaktene som bistår oss med
gjennomføringen og sikkerheten underveis i rittet. Dette har etter hvert blitt et fast innslag på
sykkelritt og de fleste ryttere setter pris på dette
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De forskjellige gruppene startet i år på litt forskjellig tidspunkt, med en målsetting om å få alle rytterne
i mål i løpet av et relativt kort tidsvindu. Dette fikk vi til og nærmest alle rytterne fikk med seg
premieutdelingen med champis til vinneren.
Vinneren av Herefoss rundt 2016 ble Sondre Lindstad-Hurum KCK, for øvrig samme herremann som
også vant Vårtråkken, med tiden 3.22:50.
Dette var akkurat den nødvendige sykkellengden foran nr. to som ble Per Eskeland fra Gjerstad IL
Sykkel. Hans Tore Andersen fra Lund CK ble nr. 3.
Beste ACC’er ble i år Stian Flaten på 16. plass.

3.3 Norgescup Sykkelkross
Søndag 16.oktober arrangerte Arendal Cykleclub for andre gang norgescupritt i Sykkelkross på Hove.
Dagen før hadde Norgescup-sirkuset vært arrangert i Kristiansand.
Det ble et strålende sykkelritt for store og små. I alt 71 deltagere hadde tatt turen til Tromøy denne
flotte oktoberdagen. Det er noe mindre enn året før da 103 deltakere var med. En liten enkel analyse
av deltakerne er at det var noen flere tilreisende i år, mens lokale ryttere omtrent uteble helt. For å få
opp antallet lokale deltakere så bør det muligens arrangeres flere lokale uhøytidelig sykkelkross ritt.
Første start gikk av stabelen klokken 10.00. Her ble det konkurrert i åpne klasser (for de uten CXsykkel) Utover dagen ble det konkurrert i en rekke klasser fra 10 år og opp til 50+
Dette er en kjempeflott arena hvor terrengsyklister og landeveissyklister møtes til dyst. Sykkelkross
løypa på Hove regnes som den mest fartsfylte og gøyale sykkelkrossløypa i Norge, foreløpig. Det er
også en god arena til å rekruttere barn og unge til sykkelsporten.
I år hadde vi invitert selveste Rune Høydahl til å være speaker under arrangementet. Publikum og
løpere ble godt informert og underholdt av en så dyktig speaker under hele arrangementet.
I den gjeveste klassen menn senior, var det Erik Nordsæther Resell fra Lillehammer CK som stakk av
med seieren. I kvinneklassen ble det Ann Iren Bjørnarå fra Bærum og omegn CK (BOC) som vant.
Det å være arrangør av et sykkelkross ritt er relativt lite krevende. I 2016 klarte vi å arrangere rittet
med mindre enn 10 frivillig fra klubben. Tusen takk til Morten Råna som var ansvarlig for koordinering
av de frivillige og takk til alle som hjalp til.
I 2017 er det kanskje Norgesmesterskapet i sykkelkross som arrangeres på Hove?
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3.4 Klubbmesterskap
3.4.1 Landeveg 25/6
1

Kim Andre

Forsberg

1:26:39.1

2

Stian

Flaten

1:27:03.0

3

Rolf Harald

Grude

1:27:03.2

4

Thorstein

Walle

1:27:03.5

5

Sølve

Strømsland

1:27:03.9

6

Frode

Gundersen

1:27:04.0

7

Karsten

Anfinsen

1:27:04.3

8

Pål Bjarne

Fosse

1:27:04.7

9

Rune

Hovland

1:27:04.8

10

Joakim

Møller

1:27:05.0

11

Preben

Liltved

1:27:05.2

12

Terje

Johnsen

1:27:05.9

13

Petter

Bilstad

1:27:06.1

14

Trond

Skåland

1:27:10.0

15

Jon

Lyshaug

1:27:15.2

16

Nikolai

Væding

1:29:04.7

17

Christian

Pritchard-Davies

1:33:35.6

18

Bjørn Egil

Bakke

1:34:31.9

19

Jan

Tjøntveit

1:34:33.5

20

Frode

Kristiansen

1:34:33.5

21

Cato

Bratland

1:40:55.4

22

Kristian

Stene

DNS

22

Erling

Knutsen

DNS

22

Roar

Walderhaug

DNS

Kvinner
1

Ada
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3.4.2 Tempo 24/6
Menn
1

Petter

Bilstad

13:28.3

2

Kim Andre

Forsberg

13:34.7

3

Jon

Lyshaug

13:43.0

4

Stian

Flaten

14:01.9

5

Rolf Harald

Grude

14:10.9

6

Thorstein

Walle

14:20.1

7

Pål Bjarne

Fosse

14:29.2

8

Frode

Kristiansen

14:29.7

9

Trond

Skåland

14:40.0

10

Nikolai

Væding

14:45.5

11

Rune

Hovland

14:56.4

12

Trond

Båsland

15:05.0

13

Karsten

Karsten Anfinsen

15:09.0

14

Frode

Gundersen

15:37.0

15

Bjørn Egil

Bakke

15:49.5

16

Jan

Tjøntveit

16:10.8

Koch

17:21.0

Båsland

14:55.4

Kvinner
1 Ada
Rekrutt
1 Kristian
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3.4.3 Terreng 22/6
Menn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Steinar
Petter
Sølve
Stian
Kristian
Per Richard
Jan
Bjørn Egil
Karsten
Frode
AlgodtAndré
Erling

Winther
Bilstad
Strømsland
Flaten
Stene
Kaino
Tjøntveit
Bakke
Anfinsen
Gundersen

41:19.0
43:48.0
47:05.0
48:10.0
50:03.0
50:12.0
50:25.0
52:41.0
54:32.0
54:46.0

Halén
Knutsen

59:00.0
DNS

Ada

Koch

36:10.0

Kvinner
1

Årsberetning 2016

Side 11 av 13

4 Økonomi
4.1 Signert Årsregnskap
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4.2 Budsjett og Regnskap
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