
 

 

 

STYREMØTE 11/9-14 

 

Sted : Hos Erling i Skidalsheia  

 

Til stede : Geir Inge, Ole Jørgen, Lars og Erling 

Forfall : Knut og Renate 

 

 

Saker som ble behandlet : 

 

Skaldyrrittet   

Geir Inge hadde sett på det økonomiske resultatet ut fra hva som var betalt og det viser et resultat på 

et overskudd på ca 30 000. Det er bedre enn sist år, så vi er veldig godt fornøyd. Styret takker de som 

engasjerte seg i rittet i år som gjorde en stor innsats. Men vi ser også mange forbedringsmuligheter 

og styret ønsker at gruppen skal komme i gang tidlig og håper å få gruppen klar i løpet av oktober. 

 

Sponsorer :  

Knut har informert om at det går fremover, men det er blitt tyngre enn forventet. Avtale med 

treningssenter er snart i boks. Det er også noen få nye på gang. Styret ønsket avtalene skal være 

klare slik at Intersport kan ha draktene klare til 1. desember. (fine julepresang )   

 

Terreng sykkelløype : 

Gruppen jobber nå veldig mye for å finne en løsning på Ime. Området ser veldig fint ut og det er nært 

ungdommene og muligheter for garderober ved arrangementer. Styret venter spendt på resultatet. 

 

Scott Cup 16/9 start 18.30 

Erling ber Hans Jørgen sende ut SMS til medlemmene med ønske om dugnadshjelp til rittet. 

Klubben skal hjelpe til med merking av løype, vakter under rittet, nedtaging av merking og skaffe 2 

sjokoladekaker.  

 

Klubbmesterskap onsdag 24/9 

Sted og tid blir fastsatt siste helg før mesterskapet. Vil prøve å finne en løype som har en 

vanskelighetsgrad som alle kan klare. Vi vil trenge noe dugnadshjelp den dagen også. Kommer tilbake 

med informasjon.   

 

Klubbkveld 8. oktober  

På klubbkvelden vil vi antagelig være på Smoi Pizza og diskutere årets sesong og se på hva vi ønsker å 

gjennomføre til neste år. Følgende ønsker ble luftet på styremøte : eget MCK gruppe på Colorline 

tour  med tidsmål på 7.30. Noen i klubben planlegger å sykle Trondhein – Oslo.  Klubben ønsker å 

fortsette det gode samarbeidet vi har hatt med Lyngdal, Flekkefjord og Marnadal. Vi er åpne for å 

samarbeide om flere grupper Colorline Tour, Trondheim-Oslo og eventuelt andre ritt.  

 



 

Styret vil prøve å få til felles spinning timer på treningssenter gjennom vinteren for å styrke 

motivasjonen for å trene gjennom vinteren. Det planlegges også en kveld for de som er interessert i 

Colorline tour og Trondheim-Oslo. Viktig at de som skal være med vet hva de går til og alle er enige 

om målene. 

Vi regner også med at MCk stiller mannsterke opp i terrengsykkelritt, som Nordsjørittet og Birken. 

Styret håper at terrengsykkelbanen vil bli klar til våren og at ungdomsarbeidet vil bli utvidet. 

 

Sponsing av ungdommer til treningsleir 10 - 12 oktober  

Styret bestemte at klubben kan sponse deltakeravgiften til treningshelg for gruppen 13 -16 år. Den 

enkelte må selv ordne med transport.  

 

Møte hevet. 

 

  

Erling Salvesen 

Vikarierende referent. 

 


