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Årsberetning CK Nittedal 2015 

 

 

 

Styret 2015: 

Leder:    Bottel Skøyen 

Nestleder:    Marianne Bye 

Sekretær:    Kristin Foskum 

Kasserer:    Morten Kristiansen 

Sportslig leder:   Geir Hjemsæter 

Materialforvalter:   Petter Isdahl 

Informasjonsansvarlig:  Christine Rehn Jensen 

Varamedlemmer:   Frank Taug og Tor R. Moltzau 

 

Gruppeledere 2015: 

Terreng, aldersbestemt:  Tor R. Moltzau 

Landevei, aldersbestemt:  Frank Taug 

Veteran:    Eivind Olsen 

Damegruppe:    Annica Øygard 

 

Gruppelederne har ikke møtt fast på styremøtene 

 

Rittleder:    Tore Øygard 

 

Det er avholdt Årsmøte og 7 styremøter i løpet av året.   
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Årsmelding fra styre 2015 

Det sportslige sykler videre og klubben har tatt i bruk mange nye, elektroniske verktøy. 

Medlemmene merker dette i form av en ny hjemmeside, at medlemskontingent og 

treningsavgifter faktureres på en ny måte, samt at man selv vedlikeholder 

medlemsopplysningene gjennom «Min idrett». Økonomisystemene er derfor viet et eget 

kapittel i denne årsmeldingen. 

 

Aktiviteten i de aldersbestemte gruppene på landeveien og i terrenget er i stor grad videreført 

fra tidligere år, inkludert noen nye ansikter. Det er jevnt oppmøte på treningene, endel sykler 

ritt og mange ryttere har stor fremgang. I tillegg har mange av klubbens yngre ryttere vært 

med å gjøre CK Nittedal til en veldig synlig klubb med flotte resultater. Aktiviteten i de ulike 

gruppene, aldersbestemte for terreng, aldersbestemte landevei, damene og veterangruppa er 

beskrevet i egne avsnitt. 

 

 

Line Kristiansen er en av våre unge ryttere som har hatt en fantastisk sesong med bla. seier i 

Ungdomsbirken, 2. plass sammenlagt i U6 i Sverige, vinner av Youth Tour i Danmark og 

vinner av UL Landevei. Bildene er fra U6, hvor Olav Hjemsæter, som fikk den ene av årets 

innsatspokaler, heier ivrig. 
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Det ble i august avholdt en rekrutteringsdag på Sørli for de yngre med bra oppmøte. Noen nye 

ansikter ble med videre på treningene utover høsten, et tiltak som bør videreføres tidlig på året 

kommende sesonger. 

 

Klubbens årlige temporitt, Megamila og Kalasmila er godt etablerte og gjennomføres fortsatt 

med stor deltagelse. Flotte tilbakemeldinger fra deltagere og dommere og gir viktige 

økonomiske bidrag til drift av klubben. Også i år er det arrangert 3 klubbmesterskap, tempo, 

fellesstart og terreng. Deltagelsen var omtrent som i fjor, men det er god plass til flere i alle 

aldre. 

 

Tradisjonen tro ble sykkelsesongen avslutta med fullt hus, premieutdeling for 

klubbmesterskapene våre og foredrag av NTG-trener Ole Petter Vibekken. Årets 

innsatspokaler ble tildelt Mia Christine Isdal i terreng og Olav Hjemsæter for hans innsats og 

store framgang på landevegssykkelen. 

 

Ny hjemmeside 

I mars byttet CK Nittedal leverandør av nettsideløsning fra Klubben Online til Idretten Online 

etter å ha vurdert flere aktuelle alternativer. Vi har vært veldig fornøyd med både 

brukervennlighet og support. Det er en stor fordel at løsningen synkroniserer med idrettens 

løsning for medlemsadministrasjon KlubbAdmin.  

 

All informasjon legges nå enkelt ut på nettsiden og deles gjerne videre i aktuelle Facebook-

grupper. 

 

Økonomisystemene 

CK Nittedal har dette året gjennomført omfattende endringer innen økonomistyring ved å ta i 

bruk nye elektroniske verktøy som sikrer inntekter, men også bedre oversikt over resultat. 

Systemene forenkler også arbeidene vesentlig når man først har lært seg disse. Nye systemer 

et tatt i bruk for følgende områder, medlemsregistrering, føring av regnskap, fakturering, samt 

fakturering og innkreving av rittinntekter.  

 

Medlemsregister 

Klubben har som nevnt tatt i bruk elektroniske system for medlemsregistrering. KlubbAdmin 

er idrettens system og er koblet opp mot MinIdrett som hver og en kan benytte. Her kan man 

melde seg inn eller ut av klubben. KlubbAdmin, som vi nå benytter fult ut, er blitt testet denne 

sesongen og vil fra 2016 være klubbens medlemsregister.  

 

I KlubbAdmin ligger det også fakturamodul for fakturering av medlemskontingent og 

treningsavgift. Systemet vil i 2016 bli benyttet og kontingenter vil bli elektronisk fakturert og 

distribuert pr. mail fra systemet. 
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Her er medlemsoversikt pr. 31.12.15. 

Alder Kvinner Menn 

0-5 år   

6-12 år 11 stk   19 stk 

13-19 år 12 stk   24 stk 

20-25 år   4 stk   10 stk 

26 + 24 stk 115 stk 

   

Totalt 219 51 stk 168 stk 

    

 

Klubbritt (Megamila – Kalasmila) 

EQ Timing er et system for registering av ritt i Terminliste, men det har også mange andre 

funksjoner som klubben kan eller må benytte, f.eks. lisensregister.  EQ Timing kan også 

benyttes til fakturering av startkontingent, samt innkreving ved manglende betaling. I 

sesongen 2015 er dette prøvd ut og har etter vårt skjønn gitt gode gevinster. Vesentlig 

forenklet og mindre jobb for sekretariatet ved utdeling av startnummer. Startkontingenten blir 

overført klubbens konto med gode oversikter. All purring og innkreving gjøres av EQ Timing. 

 

 

Regnskap 

Klubben har denne sesongen tatt i bruk Visma eAccounting som er et nettbasert verktøy til 

føring av regnskap og fakturering. Alle data ligger lagret hos leverandøren, videre sikres lett 

tilgang hvor enn du måtte være. Systemet er integrert med DNB sin bankløsning, noe som gir 

store fordeler. Alle banktransaksjoner legger seg automatisk inn i regnskapssystemet og man 

trenger bare å kontere bevegelsen. Systemet har også en egen fakturamodul som benyttes i 

fakturering av samarbeidspartnere og medlemmer hva gjelder sponsormidler, egenandeler etc. 

Systemet har funksjoner for enkel purring og fakturering pr. mail, samt øvrige funksjoner som 

et godt regnskapssystem skal ha. 

 

 

Økonomisk situasjon 

Klubbens økonomi er stabil og 2015 gir et lite overskudd. På inntektssiden kan nevnes at våre 

to klubbritt (Mega og Kalas Mila) gav samlet en inntekt på kr. 105 000 noe som er kr. 20 000 

mer en budsjettet, Derimot har inntekten sunket på innbetaling av treningsavgift og 

medlemskontingent og ligger ca. kr. 17 000 under budsjett. 

 

På utgiftssiden er det fortsatt Hauger og spinninglokalet som er klubbens høyeste utgiftspost 

med ca. kr. 65 000,-. Setter man dette opp mot inntekten på treningsavgift har vi et sort sprik. 

Videre går det meste ut igjen til sportslige aktiviteter som godtgjørelse til trenere (kr. 54 394), 

startkontingenter ritt (kr 53 543,-), kostnader i forbindelse med overnatting/deltagelse (kr. 13 

753 og kr. 43 736,-). 
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Videre er beholdningen på sykkeltøy nedskrevet med kr. 13 349,- da verdien ikke er reell. 

Mye av tøyet har gammel reklame. Det er også investert i en del nytt utstyr til ritt som bord, 

gjerder og lagtelt. Kostnader for denne investeringen er utgiftsført fullt ut denne sesongen, 

men det forventes at 1/3 dekkes gjennom spillemidler. 

 

Klubben har også inneværende år hatt en stabil gruppe med sponsorer som gir viktige 

inntekter, noen av sponsoravtalene som gir medlemsrabatter og «bonus» til klubben av all 

medlemshandel gir også noen bidrag til klubbkassa.  

 

Tre av klubbens mangeårige sponsorer takker imidlertid for seg etter dette året, vi takker 

DNB, COOP og Wilskog bygg for mangeårig samarbeid og jobber iherdig for å få nye 

samarbeidspartnere på plass. Økonomien i klubben er fortsatt god. 

 

CK Nittedal er et idrettslag med aktiviteter for små og store, aktive medlemmer fra noen få år, 

til over 70 år, det skal vi være stolte av og videreutvikle i 2016.  

 

 

Styret 2015 
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Årsmelding fra Rittleder 2015 

Da er en sesongen 2015 over og jeg sitter igjen med mange hyggelige minner fra 

arrangementene våres i år! Det som får dette til å funke er alle dere som stiller opp i klubbens 

farger og ifølge sjefs kommisær fra NCF, «oser av selvtillit» og «vet hva dere skal gjøre» på 

våre viktige dugnader hvert år, tusen takk! 

Våre ritt ble oppgradert i forbundets lister til høyere nivå, til kat 2 i år pga. god deltakelse og 

bra gjennomført ritt. Dette gjelder Mega mila, rekord mila på høsten har kat 3 som tidligere. 

 

Mega mila, 12.mai. 

Bra tilbakemeldinger fra forbundet igjen. Vi hadde en liten nedgang fra i fjor med antall 

deltagere, skyldes nok mange ritt arrangement i samme uke. Godt gjennomført! 

 

Klubbmesterskap Landevei Fellesstart, 16.juni. 

Dette ble kjørt fra Hakadal st. med ulike runde alternativer for de ulike aldersklassene. Her 

hadde vi proft opplegg med målbrakke og masterbil i front av startfeltet. Frukt og drikke til 

alle deltagere. 

 

Kalas Rekordmila 13.august. 

Vi hadde et bra ritt igjen og erfaringsmessig er det litt færre deltagere på sensommeren, men 

bra deltagelse i år og tett opptil rekordfart. Meget bra tilbakemeldinger fra både ryttere og 

forbund.  

 

Klubbmesterskap Landevei Tempo, 13. august. 

Det ble gjort en annen vri på denne i år og vi inkluderte den i Kalas Rekord Mila for å spare 

litt rittdager, det kom ikke noe fler for det, mangler en del av de voksne. (Mange er på 

dugnad) Vi ønsker selvfølgelig flere ryttere til start neste år, her har vi fortsatt en jobb å gjøre.  

 

Klubbmesterskap MTB, 7. september. 

Dette ble flyttet frem da det kolliderte med Be Safe konserten. Det ble arrangert klubbritt, det 

stilte det mange spente til start på Sørli skole denne ettermiddagen i september. Det hadde 

vært arrangert rekruteringsdag i forkant og det var tydelig på, start med mange nye, unge 

lovende ryttere, hyggelig, det var til og med en del veteraner som stilte. 

 

Vi vil i 2016 oppgradere og fornye mye av «riggen» rundt rittene våre og vil fremstå som 

enda mer profesjonelle neste sesong, vel møtt!  

 

Takker så mye igjen for 2015 og med et ønske om et godt og enda bedre samarbeid i 2016 

Ta sikkerheten på alvor og sykle klokt! 

 

Rittleder  

Tore Øygard 
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Årsmelding fra Terreng Aldersbestemte 2015 

Gruppa har hatt ca. 60 registrerte medlemmer med et snitt deltakelse på ca. 20-30 stykker på 

hver trening fordelt på henholdsvis gruppe CK Girls og Gutter MTB 8-12+. Hovedtyngden er 

årskull 2000-2008. Gutter og CK Girls har valgt å trene i egne grupper. 

 

Årets sesong har vært preget manglende tilgang på yngre krefter og foreldre med tilstrekkelig 

terreng sykkel kompetanse til å utfordre de aller eldste i gruppa. 

 

Treningene vært gjennomført i Girls med Frank Taug som hjelpetrener Girls og Morten 

Kristiansen som ansvarlig Leder for CK Girls.  

 

På gruppe Gutter MTB 8-12+ har treningene vært gjennomført med Dagfinn Matre og Jon 

Thingvold som hjelpetrenere, Magnus Gustavsson som trener MTB 8-11 og Tor Moltzau som 

leder MTB og trener MTB 12 +. V 

 

Gruppene har kjørt varierte treninger med sti sykling og lek. Treninger har blitt kjørt på 

mandager og torsdager, i området rundt Sørli skole. 

 

Sesongen ble startet med årlig tur til Slettestrand i Danmark første halvdel av påsken hvor det 

var også mulighet for familie og delta. 

 

Det har videre vært satset på ritt som United Bakeries Cup hvor det spesielt jentesiden har gitt 

resultater med pallplass.  

 

Gruppa deltok også i NM Terrengsykkel rundbane 2015 arrangert av IF Frøy på Grønmo. 

 

Gruppa deltok også i klubbmesterskapet i terreng i slutten av sesongen. 

 

Gruppa har også deltatt i ritt som terrengsykkelfestival i mai, norgescup rundbane som har 

gått over flere ritt og ungdomsbirken. 

 

Årets innsatspokal i klubben for terreng for 2015 gikk til Mia Christine Isdahl  - K14  

 

Utfordringen for kommende sesong blir trenersituasjonen med trenere som kan de heve og 

utfordre de eldste da nivåforskjellen er forholdsvis store i gruppa og en oppdeling er 

nødvendig for at alle skal kunne oppleve det og mestre.   

 

Vi gleder oss allerede til våren og en ny utfordrende sykkelsesongen 2016. 

 

Gruppeleder MTB 

Tor R. Moltzau 
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Årsmelding fra Landevei Aldersbestemte 2015 

Nok en aktiv og innholdsrik sesong for landeveisgruppa er nå over, og vi kan igjen se tilbake 

på mange flotte opplevelser og minner. 2015 har vært en sesong preget av høy aktivitet, 

mange ritt og veldig gode prestasjoner. 

 

Landeveisgruppa består av en gjeng glade gutter og jenter i alderen 10-17 år. Denne sesongen 

har gruppa bestått av 6-8 jenter og det det samme antallet gutter, noen mer trofaste en andre. 

 

Sesongen 2015 startet rett etter påske med trening på mandager og onsdager for gutter 10-13, 

mens resten av oss trente tirsdager og torsdager. Stor takk til trenerteamet som også denne 

sesongen har stått på for klubben. 

 

Teamet har bestått av Kristian Horne, Eivind Lund, Geir Ove Hjemsæter, Claus Nilsen, Tor 

Kristian Sundquist, Morten Kristiansen og Frank Taug. Kristian Horne kom inn som ett friskt 

pust til Gutter 14-17, og etter hvert til jenter 10-17, han har gitt gruppa en fantastisk trening, 

holdning og motivasjon i 2015, men har nå sluttet etter endt sesong for å satse selv. Lykke til 

Kristian

 

Det var veldig få ritt før ferien, så 4 av utøverne + trenere og foreldre dro til Roskilde i 

Danmark og kjørte Youth tour. Touren ble avviklet i mai og bestod av 4 ritt som ble 

gjennomført på 3 dager. Her kjørte alle 4 superbra og nærmest tapetserte pallen med gult og 

svar. Så fulgte det noen mindre ritt før vi dro til Gauldal 2 dagers, hvor vi igjen fikk flere 

supre plasseringer. 

 

Etter ferien var det UL/UM Fredrikstad som ble det største rittet, her var vi veldig godt 

representert med mange utøvere som plasserte seg høyt opp på resultatlistene. Her hadde vi 

også litt ekstra fokus på det sosiale med felles middag og overnatting. Ringerike Petite, 

Kalasmila og Megamila var ritt som vi også i år prioriterte. 

 

Når det gjelder klubbmesterskapene våre var det i år også stor innsats av de få som deltok. 

Noen flere en i fjor men fortsatt veldig dårlig deltagelse. Håper fortsatt flere vil se 

nytteverdien av disse rittene og stille neste år. 

U6 Tidaholm i Sverige ble avviklet i begynnelsen av juli, hvor vi stilte også i år med noen av 

våre beste ryttere, som innfridde med supre plasseringer. Rekrutering av utøvere bør også i 

2016 være høyt prioritert! 

 

En stor takk til ryttere, trenere og foreldre for nok en fantastisk sesong. 

 

Gruppeledere Landevei 

Frank Taug 
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Årsmelding fra Veteran landevei og Terreng 2015 

Årets hovedmål for veterangruppa i CK Nittedal var Lillehammer – Oslo. I tillegg var det et 

mål å samle flest mulig av dalens veteransyklister på treningene, herunder både terreng- og 

landeveisspesialister, samt XO-bikers, Team Krank Gewesen og eventuelt andre grupper.  

 

Derfor ble det laget en treningsplan med en kombinasjon av terreng- og landeveisøkter. 5 

personer delte på ansvaret for å planlegge og gjennomføre fellestreningene. Dette var Eivind 

Olsen, Øyvind Lunde, Rune Hanken, Erik Sand og Torbjørn Dahl. Vi hadde fellestrening 3 

ganger i uken, stort sett med brukbart oppmøte. På det meste var vi over 20 syklister som 

møtte opp på trening.  

 

Som en del av oppladningen til årets hovedmål deltok vi på Enebakk rundt, Nordmarka rundt 

og Randsfjorden rundt. Lillehammer – Oslo gikk som forventet med en sluttid på noe over 5 

timer. Opplevelsen her ble noe preget av den nye innkomsten på Ekeberg som har fått mye 

kritikk. Dette betydde i praksis en sluttid på 30-40 minutter mer enn tidligere år, sånn sett var 

vi fornøyd med tiden.  

 

Etter Lillehammer – Oslo ble det en litt død periode frem til noen intensive økter siste 

måneden før Birken. Noen ryttere deltok i tillegg på Jotunheimen rundt, til stor inspirasjon for 

andre i gruppa og opplevelsen ga mersmak for de som deltok!  

 

I vinter blir det spinning på torsdager, og vi gleder oss til å bygge videre på årets erfaringer i 

2016.  

 

Gruppeledere Veteran 

Eivind Olsen 

 

Årsmelding fra Damer landevei og Terreng 2015 

Damene i CK Nittedal er best på spinning! 

 

I 2014/2015 deltok 15 stk. damer og 3 juniorer (jenter og gutt) på spinning. Det har vært høy 

stemning og effektiv trening. Dessverre klarte vi ikke å beholde gruppas motivasjonen under 

sommeren. Det medfør at vi ikke har deltatt i felles ritt denne sesongen.  

Men, vi har hatt deltakere fra gruppa i Raumerrittet, Grenserittet og Birken. Juniorene har 

deltatt på en rekke ritt og gjort det meget bra. Vi er veldig stolte av dem.  

 

Gruppeleder Damene 

Annica Øygard 

 



 

 
 

10 

Årsmelding Resultatregnskap 2015 
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Årsmelding Balanse 2015 
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Tusen takk til våre 

sponsorer: 

 

 


