
STYREMØTE MANDAL CYKLEKLUBB 25/8-2015. 

Sted : Kastellet 

Tilstede : Anne-Tove, Ole Jørgen, Per Erik, Erik og Erling 

 

Saker som ble tatt opp : 

 

1. Gjennomgang av gjennomføringen av Skalldyrrittet. Per Erik opplyste av det var kommet 

inn ca 60 000 på konto, og vi har ikke fått regninger enda. Mangler regning på tidtaking 

4000,- , tidsbrikker fra Eqtiming, leie Mandalshallen og muligens noe annet. Jeg regner med 

at overskuddet blir mellom 45000 og 50000. Veldig bra!! Ole Jørgen har gjort en stor og god 

jobb i forkant og på selve ritt dagen. Selve rittet gikk veldig fint, mange positive 

tilbakemeldinger. Men alt kan bli bedre, så vi kan fortsatt forbedre oss. 

 

2. Trening for terreng gruppe for ungdom. Klubben kan betale leie på Sanden for 

innetrening. Erik skal undersøke om det er mulig å leie en gymsal i kommunen. Gruppen må 

selv stå for opplegget med trener og hvordan det skal gjennomføres. Erling følger opp saken 

og snakker med Svein. 

3. Klubben prøver å få til samarbeid med andre klubber / Amersmann  og få til 3 grupper til 

CLST 2016. 7 timer , 7,5 timer og 8 timer. 

4. Det arrangeres klubbmesterskap for landevei den 10/9 kl 18.00. Ole Jørgen og Erling 

finner løype og får inn dugnadsfolk og planlegger. 

5. Barnesykkelritt i samarbeid med Sparebanken Sør arrangeres i uken 21 - 25 september. 

Erling tar kontakt med banken og finner en dag. Start og mål ved Ime skole. Prøver å få til 

klubbmesterskap for terreng samme dag i den nye terreng løypen samme dag. 

6. Scott Cupp er 15/9. Erling sender ut info til medlemmer om dugnad. 

7. Enighet om at klubben får til en spinning time for klubben, helst torsdag. Erling tar det opp 

med Sanden. 

8. Vi prøver å få til felles turer på søndager kl 09.00. Legg ut på app og facebook. 

Møte hevet. 

Erling 

referent 

 

Etter styremøte var det åpent møte for alle klubbens medlemmer.  Skalldyrrittet ble 

diskutert. Forslag : endre dag og ny trase for å øke sikkerheten. 


