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Styrets arbeid

Styremøter
Det er avholdt 12 styremøter hvor en rekke saker er behandlet.

Aktivitet
Viktige aktiviteter for styret har vært:
- Planlegging av aktiviteter og arrangement
- Gjennomføre ritt og andre arrangementer
- Klubbutvikling, her mye arbeid med å se på organisasjonsstrukturen og videreføre arbeidet
vi startet høsten 2018.
- Bidra med å videreutvikle Ladies Tour of Norway og mosjonsrittet Ladies på Tur
- Bidra til å videreføre HCK Elite MTB
- Oppfølging av inntekter og utgifter, styrke og trygge økonomien
- Sponsorarbeid
- Søknader og NCF-kontakt
-Jobbet for å videreføre samarbeid med Idd Sportsklubb og ønske om å leie deler av Nyborg
til klubbhus for HCK
Vi har en klubb i sunn utvikling, både sportslig og økonomisk. Sportslig har vi også i år hatt
stor glede av elitesatsingen på terreng under kyndig styring av Tomas Andresen. Som for
2018 satte vi av et betydelig beløp til dette. Satsningen på landevei har klubben også hatt
stor glede av, og her har det skjedd mye spennende i løpet av året. Hele 3 HCK-ryttere på
kvinnesiden er nå på proffkontrakt.
Dessverre har våre 2 ryttere på herresiden valgt å bytte klubb til Lillehammer CK. De
studerer begge ved NTG på Lillehammer og får et treningsmiljø og andre
utviklingsmuligheter enn hva HCK kan tilby.
Inntekter fra ritt svinger fra år til år, avhengig av antall startende. Vi er derfor forsiktige med
å budsjettere inntekter fra slike arrangementer. Med dette utgangspunktet har vi i år fått en
inntekt på dette grunnet lavere kostnader på arrangementene, samt værgudene på vår side.

Vi er en klubb for alle, det betyr at det er mange gode formål å bruke pengene på. Vi ønsker
å gi mest tilbake til ungdomsgruppa. For å være en klubb i utvikling trenger vi ungdommer
som konkurrerer og viser klubbfargene ute, og som stiller opp når vi arrangerer ritt for
veteranene.
Trenerne: uvurderlig kompetanse!
Halden CK har alltid hatt gode, kompetente trenere. Det er en utfordring å tilby
treningsopplegg tilpasset den enkeltes nivå. Derfor deler vi ungdomsgruppa inn i grupper litt
avhengig av alder og ambisjonsnivå. Målet vårt er at alle i barne- og ungdomsgruppa skal
føle seg velkomne og ha et opplegg tilpasset deres ønsker og ferdigheter. I tillegg til
interessant og meningsfylt fritid, prøver vi å tilby trenerutdanning og et trenerkollegium som
støtte til å legge opp treningene. Tusen takk til alle som har lagt ned mange timer her! I
tillegg til mange ivrige foreldre som stadig stiller som støttemannskap på treningene. Tusen
takk til dere.
For å utvikle og beholde medlemmer som trenere skal vi i 2020 tilby en økonomisk
kompensasjon til ungdommene som ønsker å være med i trenergruppa.
Våre dugnader og ritt
Høiåsrittet

For andre året på rad sto vi som arrangør av dette rittet. Det er en
del av HA-karusellen. God deltakelse og god gjennomføring både
fra veteraner og barn.
Barnerittet foregår på Høias i forkant av hovedrittet, som har
målgang på Høiås.

Grenserittet

HCK deltok her med stasjonær/løypevakter.
I tillegg hadde klubben ansvar for barnerittet.
Samarbeidet videreføres i 2020.

Ladies Tour of

Årets utgave av Ladies Tour of Norway ble arrangert i august. HCK

Norway

arrangerer Ladies på tur og får alle inntekter av dette. Vi hadde
god publikumsoppslutning, og mange som deltok på dugnad.

Dette hadde vi ikke fått til uten så mange positive medlemmer!
Igjen en stor takk til Roy Moberg som har planlagt og styrt hele
arrangementet, sammen med resten av organisasjonskomiteen.
Femsjøen rundt

I år ble Femsjøen Rundt arrangert som turritt, uten masterklasser.
Dette var ikke til hinder for økt deltakelse og vi hadde 218 syklister
til start.
Det ble inngått samarbeid med Kirkens Bymisjon som var speakere
og sto for kiosksalg. Dette fungerte meget godt og vi planlegger å
gjøre dette i 2020 også.

Norges cup

I september arrangerte klubben, sammen med Idd SK, Norgescup

rundbane

terreng rundbane og sprint, også i år med UCI-status.
Arrangementet var vellykket og vi hadde økt deltakerantall samt
publikumsoppslutning.

Klubbmesterskap

Det har blitt arrangert ulike klubbmesterskap gjennom sesongen.
Tempo, Landevei, HCK Mesternes Mester og Terreng. Både
barn/ungdom og veteraner var representert.
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Oversikten viser betalende medlemmer.

Æresmedlemmer
Antall: 1

Administrative systemer
Klubbens medlemsregister, lisensregistreringer og rittadministrasjon styres gjennom
idrettens/ forbundets systemer. Det forenkler det administrative arbeidet vesentlig. I 2015
anskaffet vi bankterminal og skiftet til nettbasert regnskapssystem. Salg av klubbtøy blir
administrert gjennom Sportssenteret. Dette forenkler i vesentlig grad administrasjon av
klubbens aktiviteter. Klubben har også Vipps. I 2020 skal vi arbeide for å utvikle klubbens
hjemmesider og sosiale medier (Facebook, Instagram) for å få bedre informasjonsflyt i
klubben.

Veien videre
Med utgangspunkt i at vi skal være en klubb som tar vare på alle, ønsker styret å fokusere på
trygge treningsforhold. Vi ønsker å utvikle samarbeid på tvers av klubber i Østfold samt
stimulere til bredde både blant barn og voksne, landevei og terreng. For å skape både topp
og bredde er det viktig å videreutvikle fellesskapsfølelsen i klubben; man skal være stolt av å
sykle i klubbfargene!
Gjennom en ny struktur og organisering av styret som ble opprettet i 2019, håper vi å få
engasjert flere i klubben. Vi ønsker en god breddeutvikling, men også ha et tilbud for
elitesatsing. Videre satsing på rittene vi arrangerer er viktig for rekruttering og inntekter for
klubben.

Økonomisk situasjon
Klubben har fortsatt en god økonomisk situasjon. Klubben har god likviditet og har en
egenkapital på rundt 550 000 ved årsskiftet. Sponsorinntekter og medlemskontingenter
utgjør en viktig og forutsigbar økonomisk basis.
Takk til våre trofaste sponsorer! Spenst, Sportssenteret, Teknotherm, Comfort Jørgensen,
Elektrikertjenesten og Ecus i 2019. MTB Elite har i tillegg inngått sponsoravtale med TDM
Barnehager og Dahles Auto Halden for sin satsing gjennom 2019-sesongen.
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