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1 Styret
1.1 Rapport fra styret
Følgende styre har fungert sesongen 2017:
Roar Walderhaug
Bjørn Olav Raknes
Beate Jensen
Sølve M. Strømsland
Karsten Anfinsen

Leder
Nestleder
Styremedlem/Sekretær
Styremedlem/Kasserer
Styremedlem

Tone Hermansen
Kristian Stene

Varamedlem
Varamedlem

Per Richard Kaino
Hermund Ulstein
Richard R. Teigen

Valgkomite
Valgkomite
Valgkomite

Olav Myklebust

Revisor

Richard Ramsvatn Teigen har hatt ansvaret for tidtaking for samtlige av klubbens sykkelritt og
arrangementer.
I 2017 var våre samarbeidspartnere følgende:
 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


Arrangement



Frivillighet



Ritt: Vårtråkken, Herefoss Rundt, KM, NM Sykkelkross









Økonomi
Sponsing av egne arrangementer – Hovden
Pink Riders – gjennomføring og ambisjoner for 2018
Søndagstrening
Startet Ungdomstrening på landeveg
Trenerkurs
Utdanning av vakter
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Arendal Cykleclub har i 2017 hatt bra aktivitet på landevei og mindre organisert i skogen, vi vil prøve å få til
organisert trening på terrengsiden i 2018. Det er verdt å nevne at klubbens medlemmer har tatt initiativ til
egne arrangement på terrengsiden som f.eks. i Grenserittet.
Medlemstallet i utgangen av året talte 269 medlemmer fordelt på barn og unge, kvinner og menn.
Medlemstallet har holdt seg stabilt, det er gledelig at vi har tilvekst på damesiden, 25% av medlemmene er
i dag damer.
Vi har arrangert 6 sykkelritt for 2017 sesongen:
 Temporitt (Vårtråkken)
 Turritt på landevei (Herefoss Rundt)
 NM Sykkelkross
 Klubmeterskap (Landeveg, Tempo og Terreng)

1.2 Samarbeidspartnere
I 2017 har Sparebanken Sør, Agderposten, G-Max, og J.M Auto vært gode samarbeidspartnere. Vi har
lånt biler til lederbiler og følgebiler av J.M 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 god avtale med som gir oss en stor annonsepakke som vi benytter til og reklame for våre
sykkelritt.
I 2018 fortsetter vil samarbeidsavtalene med Sparebanken Sør, Agderposten, G-Max, Arendal Optikk,
Rudy Project og J.M Auto AS.
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 Dugnad
Arbeidet med å arrangere våre ritt og aktiviteter er basert på dugnad. Vi har fått arrangert våre
aktiviteter meget bra i 2017. 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 2018 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 2017 som vinner et gavekort på G-Max på
1000,-

1.3.1 Ny Vaktordninger
Fra 2018 vil det inntre nye pålagte ordninger for utdanning av vakter for avvikling av sykkelritt på
landevegen. 30 personer har meldt seg frivillig til dette og utdanning vil skje i mars april 2018. Uten
dette vil vi ikke kunne arrangere ritt.
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1.4 Media
Det vært flere oppslag i media om Arendal Cykleclub. Herefoss Rundt, NM Sykkelkross. Pink Riders i
forbindelse med 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.

1.5 Pink Riders
Pink Riders ble etablert i 2016 for å skape et sykkelmiljø for damer, med damer og av damer, Trine
Marie Tveite, Åse Fyksen og Ada Koch tok roret og det har blitt en stor suksess og er en del av strategi
gjennomføringen for å spre sykling til alle. Det er fantastisk bra for miljøet å få flere damer inn i
sykkelklubben.
Nytt i år er at vi stiller med to lag. Ett lag som skal sykle på 8.45 og ett på 7.30 vi håper og tror at med
to lag skal vi få med enda flere damer. Sykkelgruppen har ett kjempeflott samhold, gode treninger og
mye glede, og vi vil gjerne dele dette med enda fler damer.
Denne dagen vil det skinne to rosa lag oppover Setesdalen. I målområdet vil vi forhåpentligvis bli møtt
med rosa bobler og alle rosa syklister uavhengig lag skal feire hvor gode vi er sammen.
Les mer på http://www.arendalcc.no/pink-riders/

1.6 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 2018.
Tilbudet har blitt godt mottatt med godt oppmøte. Instruktørene har vært Einar Solberg, Lars Petter
Maltby, Ole Gunnar Larsen, Steinar Winther, Rainer Nilsen, Terje Johnsen, Ada Kock, Åse Fyksen og
Trine Marie Tveite.
Pink Riders har hatt spinning 60 minutter hver onsdag kl. 18:30 – 19:30 og styrketrening 1 time etter
dette. Veteranene startet med en egen spinningtime hver tirsdag etter Jul.
Veldig positivt at vi har fått en stor instruktørgruppe nå med kvinnelige ag mannlige instruktører.
Pink Riders har arrangert mange maraton spinning økter gjennom vinteren, hvor også guttene har vært
invitert – veldig positivt for miljøet.

1.7 Satsing på Ungdom
Vi har startet landevegs trening for ungdom i alderen 12-16 år. Det har vært opp til 10-12 ungdom på
spinning nå i vinter og vi gleder oss til å se den videre utviklingen her. Vi har også blitt bevilget midler
fra NCF for å drive utviklingen. Per Richard Kaino og Erik Furseth har påtatt seg treneransvaret og vil i
forbindelse med dette også ta Trener-1 utdannelse. http://www.arendalcc.no/vi-starter-organisertsykkeltrening-for-ungdom/ Det blir spennende å følge med på dette i 2018.
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1.8 Medlemmer
Per 31/12-17 hadde klubben 269 medlemmer, hvorav 206 menn og 63 damer

2 Landevei
Klubbens medlemmer er aktive på landeveien. I 2017 har man igjen møttes hver søndag kl. 9.00 for
fellestrening på Carlsen Fritzøe på Stoa når snøen har forsvunnet frem til høsten
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
I 2017 hadde vi hele 4 lag i regi av klubben som skulle til Hovden. Målsetningen var å kjøre de 21
milene på 9, 8, 7 og 5.59 timer. Pink Riders med ett eget lag med målsetting 8 timer som de klarte med
god margin, tiden ble 7:54:33. 5.59 timers laget snek seg inn som planlagt og med god margin og
klokket inn til 5:59:56…
I 2017 arrangerte og sponset vi transport ned fra Hovden til Arendal på lørdag og søndag for sykkel og
syklist samt opphold på hytter for de som ønsket å delta på vårt supersosiale arrangement. Godt
hjulpet av et fantastisk vær ble dette en kjempesuksess. Når alle var kommet opp fyrte Terje Chef opp
grillene og mat og drikke servert til de over 40 syklistene som deltok.
Vi gjentar denne suksessen i 2018! Da skal syv lag opp til Hovden!

2.2 Terreng 2017
Terrengsyklistene i Arendal Cykleclub har de siste årene blitt flere men det har vært 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 medlemmer deltar i flere av de store rittene som
Birkebeinerrittet, Grenserittet, Farrisrunden, Raumerrittet og Nordsjørittet for å nevne noen.

3 Sykkelklubbens ritt i 2017
3.1 Vårtråkken
Årets utgave av Vårtråkken ble vel gjennomført den 29/4 med 50 deltagere til start.
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.
Fra ArendalCC ble Anne-Therese Mosberg Pedersen Solberg beste kvinne med 34:07 og på herresiden
Thorsten Walle med 29:33
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3.2 Herefoss Rundt
Den 14/5, i tradisjonen tro ble det arrangert Arendal Cykleclub Herefoss Rundt. Det var et flott
sykkelvær med sol og lite vind – duket for 140 km Herefoss rundt. Igjen slapp vi unna det sure og kalde
vær som ofte tidligere har preget rittet. Det var 205 påmeldte og det er samme nivå som året før.
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 og vi har klart å utvikle det videre.
Vinneren av Herefoss rundt 2017 ble Hans Tore Ebeltoft Andersen fra Lund CK og Leif Tore Eriksen
Kristiansand CK, de fikk samme tid 3:24:28. På damesiden vant Gro Solveig Kateraas Froland SK med
3:35:29
Beste ACC’ere ble i år Ann-Theres Mosberg Pedersen Solberg på damesiden med 4. plass og på
herresiden Jon Lyshaug tredelt tredjeplass
Se bildene her

3.3 Norgesmesterskap Sykkelkross
Etter at vi arrangerte Norgescup både i 2015 og 2016 ble Arendal CC ble tildelt NM i Sykkelcross som
ble avviklet søndag 12. november 2017. (velg HD om du vil ser på video).
Det ble et strålende sykkelritt, supert vær, kjempeinnsats av klubbens frivillige og igjen et fantastisk
arrangement. Les NCF sitt referat her: http://www.sykling.no/article/resell-w%C3%A6renskjoldsveum-og-johannessen-ble-norgesmestere
I alt stilte 79 ryttere til start. Det er noe mindre enn året før. 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.

Kvelden før NM arrangerte ArendalCC en samling på Tyholmen Clarion Hotell hvor alle var velkomne
for å høre på Henrik Alpers: «Mitt Amerika»

«Mitt Amerika» er et lystig, motiverende og følelsesladet foredrag om hvordan det er å krysse USA
på sykkel på sin egen måte. Foredraget tar for seg alt det praktiske, alle opplevelsene og selvsagt
hvordan du ender opp med å gjøre det samme.
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Topp tre Norgesmesterskap junior og senior:
K-junior
1) Berit Nordsæter Resell (TVK)
2) Mari Hole Mohr (Stavanger SK)
3) Tuva Siggerud (Soon CK)

K-senior
1) Elisabeth Sveum (SK Rye Sykkel)
2) Ingrid Moe (Bergen Cykleklubb)
3) Marit Sveen (SK Rye Sykkel)

M-junior
1) Søren Wærenskjold (Ringerike SK)
2) Ludvig Fischer Aasheim (Rye SK)
3) Fredrik Båtstangen (Soon CK)

M-senior
1) Tobias Johannessen (Soon CK)
2) Håkon Lunder Aalrust (Team Coop)
3) Fredrik Haraldseth (Bærum OCK)

3.4 Klubbmesterskap
Klubbmersterskapet ble arrangert i september tre dager til ende. Vi avsluttet på lørdags kveld med
Bankett på Annen Etage på Langbrygga med premieutdelinger, høy stemning og et fint punktum for
sesongen. Les mer her: http://www.arendalcc.no/tilbakeblikk-pa-klubbmesterskapet-2017/
Se bildene her

3.4.1 Landeveg 30/9
Menn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kvinner
1
2
3
4
5
6
7
8

Pål
Kim Andre
Karsten
Steinar Fredrik
Thorstein
Kristian
Espen
Espen
Per Richard
Jørgen
Bjørn Olav

Åse
Sissel
Renate
Tonje
Ada
Liv Anita
Janne
Francesca
Bassanese
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Fosse
Forsberg
Anfinsen
Winther
Walle
Stene
DuedahlPedersen
Harnes
Kaino
Lauvrak
Raknes

1:30:16.6
1:30:16.9
1:32:08.9
1:32:09.7
1:32:32.3
1:36:57.7
1:40:31.1
1:47:36.2
DNF
DNS
DNF

Fyksen
Brateng
Heen
Richardsen
Koch

1:11:40.3
1:13:48.6
1:13:49.1
1:14:13.7
1:18:35.5
1:21:49.5
1:21:50.0

Flateland

2:02:22.9
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3.4.2 Tempo 29/9
Menn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kvinner
1
2
3
4
5
6
7

Kim Andre
Thorstein
Bjørn Olav
Kristian
Erling
Karsten
Per Richard
Morten
Mats Kristian
Are

Åse
Tonje
Ada
Renate
Sissel
Trine Marie
Francesca

3.4.3 Terreng 28/9
Menn
1
Christian
2
Thorstein
3
Mats Kristian
Karsten
Roar
Bjørn Olav
Per Richard
Steinar
Fredrik
Kristian
Sølve
Erling

Forsberg
Walle
Raknes
Stene
Knutsen
Anfinsen
Kaino
Råna
Svendsen
Ribe

Fyksen
Richardsen
Koch
Heen
Brateng
Tveite
Flateland

13:16.4
14:25.2
14:35.0
15:05.7
15:21.1
15:24.4
15:35.0
15:52.0
18:25.4
DNS

17:21.0
17:40.0
17:42.0
17:47.3
18:00.2
18:04.9
19:49.8

Austenå
Walle
Svendsen
Anfinsen
Walderhaug
Raknes
Kaino
Winther

43:05.0
46:06.0
51:16.0
DSQ
DNS
DNF
DNF
DSQ

Stene
Strømsland
Knutsen

DSQ
DSQ
DSQ

Kvinner
1

Ada

Koch

26:58.0

Trippelvinnere
Ada Kock og Thorstein Valle
3.4.4
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4 Økonomi
4.1 Årsregnskap
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