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Styrets sammensetning  

Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Lars Jensen, Frode Bokerød, Andreas Bye, Sigmund Larsen, 

Svein Rørmyr, Silje Grødahl Andresen. Vara: Anne Mette Røsstad 

Nestleder: Thor Fredrik Kollegård  

Leder: Kenneth Sneis 

Valgkomité: Tom Jørgensen, Tor Erik Høisand, Yuma Dalseng (V) 

Kontrollutvalg: Espen Magnussen, Torild Bø, Ingrid Bø(V) 

Styrets arbeid  

Styremøter  

Det er avholdt 11 styremøter. Noen av møtene er avholdt via Teams.  

Aktivitet  

Viktige aktiviteter for styret har vært:  

• Planlegging av aktiviteter og arrangement. Usikkerhet rundt Covid-19 har medført at flere  

aktiviteten ble avlyst eller utsatt. 

•  Gjennomføre Femsjøen rundt, Karl-XII-rittet (medarrangør med Idd) og klubbmesterskap  

• Bidra til å videreføre HCK Elite MTB  

• Gjennomføring av  prosjektet Idretten skaper sjanser der vi også har skapt 3 arbeidsplasser. 

• Oppfølging av inntekter og utgifter, styrke og trygge økonomien  

• Sponsorarbeid  

• Søknader og NCF‐kontakt 

Medlemsmasse 

Vi har også i 2021 en nedgang i antall medlemmer. Hovedårsaken er nok fortsatt Covid-19 og 

begrensingene pandemien også satt i 2021. Men et godt tegn er at antall betalende medlemmer er 

relativt lik. Men vi sliter fortsatt med å få inn betalinger fra alle registrerte medlemmer. Medlemmer 

som ikke har betalt på 2 år, blir utmeldt av klubben. 

Sosialt 
For voksne har vi dessverre hatt lite sosialt. Igjen får vi skylde på pandemien og begrensningene det 

satt i 2021. Men vi fikk arrangert høstens vakreste med middag på Butts. I tillegg har det vært noen 

turer som det står mer om lenger nede. 

For barn og ungdom har vi hatt noen samlinger med mat/drikke på Nyborg. For dem som har deltatt 

på Norgescup rundbane, så har det også vært noen hyggelige felles middager. 

Klubbhus 

Halden CK har i 2 år nå leid seg inn i klubblokalene til Idd SK på Aspedammen, Nyborg. Dessverre har 

pandemien satt store begrensinger for hor mye vi har kunnet bruke dette, men de fleste styremøter 



   
 

   
 

har blitt holdt der, og vi har hatt samlinger med barnegruppa i forbindelse med avslutning og 

klubbmesterskap. 

I tillegg har vi for veteraner på høsten hatt torsdagstreninger på Aspedammen hvor vi har avsluttet 

med dusj og badstu. Det har også vært mulig å kjøpe noe å drikke/spise i kiosken som har vært åpen 

på torsdager. 

Klubbhuset er tilgjengelig for medlemmer, så her er det bare å komme med forslag til bruk! 

Anlegg 
På Velodromen ble det utført grundig vasking/kosting på våren, men ellers har det vært lite brukt. 

På Nyborg ble det utført vedlikehold av rundbaneløypa hvor det ble grundig ryddet og noen nye 

bruer ble lagt ut. I tillegg ble siste “rock-garden” utvidet. 

Utstyr 

Klubben kjøpte inn 4 stk. terrengsykler til barn og ungdom for utlån. Dette var fra midler gitt av 

Halden Idrettsråd. Det ble også kjøpt inn 5 stk wattpedaler til satsegruppe 14-17 år. 

Landevei og UCI ryttere 
I 2021 hadde vi Marthe Rødsgaard på landevei (byttet til Ringerike på høsten). Dette var hennes 

første sesong på landevei og hun la ned en veldig god treningsinnsats med et helt tydelig mål om å bli 

proff. Vi ønsker Marthe lykke til med å realisere drømmen. 

I tillegg til Marthe som satseutøver, så hadde vi Emilie Moberg og Ann-Helen Olsen som UCI proffer 

med Emilie på Drops og Ann-Helen på Hitec.  

Dette var Ann-Helen sin første sesong som proff og hun fikk lov til å bryne seg mot verdenseliten i 

mange ritt både i utlandet og her hjemme! Ett av høydepunktene for Ann-Helen var nok Ladies Tour 

på hjemmebane hvor hun virkelig fikk vist seg frem! Dessverre hadde hun en stygg velt på trening på 

høsten. Dette førte til slutt at hun valgte å legge opp. Vi må få takke Ann-Helen for flere flott år i 

klubben og ønsker henne lykke til videre. 

Emilie har blitt en meget erfaren proffsyklist og har deltatt i proffsirkuset i mange år. I år deltok hun 

på flere store ritt i utlandet og fikk flere gode resultater, blant annet en 2. plass i NM fellesstart! 

Et annet høydepunkt fra landeveien var NM lagtempo. 

Her stilte Marthe, Emilie og Ingrid (som byttet ut 

terrengsykkelen for noen dager). Her viste de en flott 

lagmoral og samarbeidsvilje og kom inn til en fin 5. 

plass! Halden CK har alltid hatt flotte jenter som 

representerer klubben på beste vis! 

 

 

 

  



   
 

   
 

ÅRSRAPPORT HALDEN CK ELITE MTB 2021-SESONGEN 
 

I 2021 sesongen har HCK MTB elite  

bestått av følgende ryttere:  

Ingrid Bøe Jacobsen (K senior) 

Marius Grødahl Andresen (M senior) 

Lars Narvestad (M senior) 

Lagleder/trener: 

Tomas Andresen 

Støtteapperat/oppmann/mekaniker: 

Rolf Arne Skaug  

Generelt 

2021-sesongen ble en ny sesong preget av Covid-19 pandemien, med færre ritt, strenge restriksjoner 

når vi først kom oss på ritt og utenlands-ritta vi drømte om gikk i vasken. Når det er sagt fikk vi 

deltatt på mange Norges Cup ritt og NM terreng, samt at Ingrid fikk lufta seg med tynne hjul under 

Norges Cupen Tour te Fjells. Senhøstes fikk gutta prøvd seg godt i gjørma på CX-sykkelen, og hele 

laget er motivert for 2022-sesongen. 

I skrivende stund er det klart at Ole Rekdahl kommer tilbake til klubben og elitelaget, samtidig som vi 

har signert med Ole Fredrik Aamodt, som kommer fra Sarpsborg CK. Fra Sarpsborg SK kommer også 

Mathilde Synnøve Bengtson, men hun vil bare representere HCK under terrengritt. Hennes fokus er 

landevei, og hun vil her konkurrere for CK Victoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrid 

2021 sesongen ble en litt kortere sesong en 

planlagt, og med veldig få ritt utenlands. Allikevel er 

jeg fornøyd med hvordan sesongen gikk, og tar med 

meg mange erfaringer på veien tilbake etter fødsel. 

Her er noen av årets høydepunkter for min del: 

-NM gull terreng kortbane 

-Sammenlagtseier Norges Cup terreng 

-Seier i Norges Cup på hjemmebane, det var helt 

rått! 

-NM lagtempo med HCK. Utrolig kult å konkurrere 

som et lag, og en herlig tur. 

-Seier Norges Cup landevei (4. etappe Tour te Fjells) 

Veldig morro med en avveksling på landeveien 

! Kort oppsummering av sesongen kommer her; 

Det ble en litt kortere sesong enn 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lars 

2021 sesongen var preget av mange 

morsomme ritt. 

Jeg føler at formutviklingen virkelig har gått 

riktig vei fra NC Vigrestad og ut sesongen. 

Høydepunkter var 4. plass XCC Vigrestad, 4. 

plass i Stenhogger-rittet og resultatene fra 

NC Føyka-cross der jeg også fikk med meg 

noen UCI-poeng☺ 

 

 

 

 

 

 

Marius 

Sesongen 2021, fortsatt preget av pandemien og 

lite på ritt-kalendern på vår parten. Hadde en fin 

treningsvår derimot og følte at kroppen 

responderte bedre enn fra tidligere år med 

sykdom. Kjørte noen norges cup ritt og nm 

rundbane før sommeren, og føler det var god 

gjennomkjøring. Hadde fokus på gjennomføringen 

i stedet for resultatene. Sommeren var preget av 

mye jobbing og forkjølelse som hang igjen utover 

høsten, så ble ingen terrengritt etter sommeren 

for min del. Byttet jobb på 1. september og fikk 

mere tid til trening. Fikk også tak i en cx sykkel til 

sutt, noe som ikke vært lett under pandemien. 

Men fikk da kjørt masse cx norgescup og mere 

trening i hverdagen. Det resulterte i mange gode 

ritt på gjørme sykkelen og noen topp 5 

plasseringer i norges cup i alt fra Halden, Drøbak, 

Asker og Kristiansand med god framgang på hvert 

ritt. Også en tur til Sandnes på NM cx som endte 

med en 9. plass i storslagent selskap av norske cx 

ryttere. Så oppsummert 2021: litt trå terreng 

sesong, men veldig fornøyd med cx sesongen☺ 

Har fått trent i vinter, og ser frem imot en ny 

sesong i klubbens farger, og gleder meg litt extra 

til en ny cx sesong til høsten! 

 



   
 

   
 

Blink-skudd fra sesongen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ingrid under Norges Cup Tour te Fjells!    

 

Gutta boys etter målgang på                                

Stenhogger-rittet 2021! 

 

 

 

 

 

             Pause ved Strømsfoss under langtur☺ 

 

 

 

Fin bil☺                             

 

 

                                                                                  NM-trøya til Ingrid - NM gull kortbane 



   
 

   
 

Veteranene 

Nok et år har vært sterkt preget av Corona for Halden CKs veteraner. Likevel har det vært lagt opp til 

ukentlige treninger. Tirsdag og torsdag har vi hatt faste treninger. Tirsdagene har vi syklet 

Boksjørunen på MTB, og på torsdager har vi syklet Sandbekkrunden på Racer. På lørdagene har vi 

lagt ut på en litt lengre tur på Racer. Lengden på disse turene har ligget på 8-15mil. Vi måtte vente 

langt ut på sensommeren før vi kunne vende nesa mot Sverige på grunn av Corona-stengte grenser. 

Heldig vis rakk vi noen besøk på Caffedoppet i Strømstad. Som et alternativ til ritt som det har vært 

lite av i 2021, har vi som i 2020, reist over fjorden og syklet litt på denne siden.  

Landevei 

Som et av høydepunktene må vi trekke frem 17-mils turen rundt Gaustatoppen i strålende sol vi 

hadde i mai måned. En fantastisk tur over to fjell med til sammen nesten 2800hm. Satser på å få til 

denne turen i år også, og at flere blir med på denne turen også i år. 

   

 



   
 

   
 

På tirsdagene har det også ved flere anledninger vært et tilbud med bakkedrag i Bøklevene med 

Racer 

Når det gjelder ritt, ble 2020 som 2021. De fleste ritt ble avlyst i Norge. Noe mer aktivitet var det i 

Sverige. Alt i alt var nok rittdeltaglesen relativt laber for Halden CKs veteraner. Av lokale ritt får vi 

trekke frem Grenserittet light og vårt eget Femsjøen rundt. To vellykket ritt som ble godt 

representert av Halden CK. 

Kenneth Sneis har også invitert Halden CK med på et 300-Brev 

Terreng 

På terrengsiden har veteranene ofte hatt fellestrening samtidig med barn- og ungdomsgruppa på 

mandager og torsdager. Dette er da på Aspedammen på mandager og Venås på torsdager. Her er det 

stisykling som står i fokus, og av-og-til noen hardere intervalløkter i terreng. 

I tillegg blir det av og til lagt opp til felles stiturer i helgene hvor vi gjerne er ute på stier i 3-4 timer. 

Nå på vinteren prøver vi også å få til lyktetur på Aspedammen på torsdager siden vi da også har 

tilgang til varm badstu og åpen kiosk etterpå 

Idretten skaper sjanser 
Halden CKs engasjement med ISS er nå over. Halden CK loset sine 10 deltagere elegant gjennom det 

store målet Arctic Race og Norway. Dette var en ukes eventyr i nord. Eventyret startet på Nordkapp. I 

forkant av Arctic Race, syklet gjengen 2 etapper mot Tromsø før selv Arctic Race of Norway startet. 

ISS gjengen syklet gjennom hele Arctic Race of Norway fordelt på 5 dager. En av etappene ble delt 

opp i 2 etapper.  Været på turen startet i øsende regn fra Nordkapp. Heldigvis bedret været seg, slik 

at det fleste etappene ble gjennomført i strålende sol. 

I tillegg til Halden CK med sin gjeng, var det også en gjeng fra Arendal (Arendal CK) og fra Bergen 

(Bergen CK). Totalt var det 22 deltagere som syklet.  

Underveis fikk ISS gjengen også godt følge med Thor Hushovd, Jan-Oddvar Sørnes og Eirik Røste. Thor 

Hushovd, Jan-Oddvar Sørnes og Eirik Røste var med på etappen fra Nordkjosbotn og inn til Finland. 

Dessverre lunne ikke alle sykle inn til Klipisjärvi i Finland. Samme dag som Finnlandsetappen skulle 

sykles, ble det strengere Korona restriksjoner. Kun de med Koronavaksine fikk sykle helt til mål i 

Finland.  De som ikke var vaksinert avsluttet etappen på grensa til Finland. 

Gjengen syklet i alt imponerende 950km, fordelt på 7 dager. 700 av disse km ble gjennomført i selve 

Arctic Race og Norway. Det var en stolt gjeng som passerte målstreken i Harstad 8.august. Takket 

være sterkt kollektivt samarbeid, og iherdig innsats før rittet og under rittet greide gjengen å 

gjennomføre hele turen med imponerende stil.  

I forkant av turen i Nord, hadde Halden CK trent ISS-gjengen godt. Det var ukentlig 2-4 fellesøkter.  

Det var til tider krevende å få til treninger med de strenge restriksjonene vi hadde i første halvdel av 

2021. Det var til tider ikke lov å krysse kommune grenser, og det var begrensninger på hvor mange 

som kunne være samlet. Trenerteamet løste dette med å oppsøke de enkelte deltagerne i de aktuelle 

kommunene. Det ble også arrangert møter på Teams hvor det ble gjennomført styrkeøvelser 

hjemme. ISS-gjengen sto på, trente også mye for seg selv. Og de trente godt!!! 

Trond Henriksen var med på turen og lagde en film for Kirkens Bymisjon. Anbefalere alle å se den 

filmen. Den finnes på Youtube. Søk opp «Gategutta – Veien mot Arctic Race» 



   
 

   
 

    

  

  

  

  



   
 

   
 

Årsberetning barne- og ungdomsgruppa 2021 
 

Vintersesong januar til april 
Treningen har bestått av rulleøkter i gymsal Folkvang/Nyborg (tirsdag), basistrening i gymsal Folkvang 
skole (fredag) og langtur i helgen for de viderekomne utøverne ca. 13-16 år. 
I tillegg har satsegruppen hatt økter med styrke på Spenst.  
 
Trenere har vært: 

• Rulleøkt: Tomas Andresen og Fredrik Kollegård 

• Basistrening: Fredrik Kollegård 

• Langtur: Tomas Andresen/Fredrik Kollegård 
 
Denne vinteren har også vært preget av et samfunn som i perioder har vært nedstengt og det ikke 
har vært lov å gjennomføre fellesøkter i ulike perioder. 
 
Basistreningen med innslag av lek, ballspill, styrke m.m. har det vært oppimot 15 stk. når det har 
vært flest tilstede. Vi har med oss utøvere fra ca. 7 år – 15 år. Det er et stort aldersspenn men det 
trenes godt. 
 
Rulleøkten er for de som er motiverte og ønsker å trene mer målrettet, så denne treningen har vært 
mer forpliktende. I tillegg har vi kunnet gjennomføre fellestreninger på Zwift-app (virtuell 
sykkelverden), der man kan sitte hjemme hos seg selv og sykle fellesøkter allikevel. 
  

Utesesong april-september 
Vi har som tidligere hatt 2 faste økter i uka for alle utøverne. Mandager med teknisk trening i 
rundbaneløypa på Nyborg. Torsdager med oppmøte på Venås, der vi har hatt fokus på utholdenhet 
med bruk av stier og lysløype. 
 
Trenere har vært: 

• Marius Grødahl Andresen 

• Lars Narvestad 

• Anders Bekkevard 

• Torstein Fjøren 

• Tomas Andresen 

• Sigmund Larsen 

• Fredrik Kollegård 
 
For utesesongen har vi registrert treningsoppmøte, og enkelte av utøverne har deltatt på nesten 
samtlige treninger. 
  
Rittsesongen ble også begrenset i 2021, der lokale ritt (HA-karusellen) ble avlyst. 
Norges Cup Rundbane som er hovedmålet for mange av utøverne ble avviklet regionsmessig for 
aldersklassene fra 16 og yngre i første del av sesongen, slik at første ritt var NM terreng rundbane og 
kortbane i Brumunddal. Alle gjorde en kjempeinnsats i sine klasser og vi hadde utøvere på pallen i 
begge disipliner. Flere av de andre rytterne kom også inn blant topp 10. 
Fra starten av august ble det arrangert Norgescup terreng rundbane på 4 steder (Vigrestad, 
Skullerud, Nyborg og Kjelsåsløkka), og vi hadde med utøvere på alle rundene. Ekstra mange var det 
på hjemmebane under Karl XII-rittet hvor vi hadde med utøvere fra yngste til eldste klassene for 
barn/ungdom. 
Vi har også avviklet klubbmesterskap, HCK Mesternes Mester og Rundbane med god deltakelse. 



   
 

   
 

Det ble arrangert Norgescup i sykkelkross på Remmen i oktober. HCK stilte også med ryttere på 
startstreken til dette rittet. 
 

Vintersesong oktober til desember 
Treningen har bestått av rulleøkter i gymsal Folkvang/Nyborg (tirsdag), basistrening i gymsal Folkvang 
skole (fredag) og langtur i helgen for de viderekomne utøverne ca. 13-16 år. 
I tillegg har satsegruppen hatt økter med styrke på Spenst.  
  
Trenere har vært: 

• Rulleøkt: Tomas Andresen og Fredrik Kollegård 

• Basistrening: Fredrik Kollegård 

• Langtur: Fredrik Kollegård/Tomas Andresen 
  
Vi har fått med flere nye utøvere gjennom utesesongen, som også er med på basistreningene. Dette 
er gledelig å se, på tross av en spesiell tid med flere nedstenginger av samfunnet. 
Tomas som hovedtrener og Fredrik som medhjelper, har fortsatt treningsopplegget for de eldste 
utøverne 14 år og eldre, 1 jente og 4 gutter. I tillegg har vi 2 utøvere i klassen 13 år som også har 
etablert gode treningsrutiner. 
De eldste har individuelle treningsprogram med 6 eller flere økter i uken. Dette er både intervalløkter 
og langturer. Guttene i klassen 13 år har 5 økter i uken. Fellesøktene er med her, i tillegg er det 
egentrening med styrke og rulleøkt. Vi ser at dette er et godt verktøy og treningsgrunnlag gjennom 
sesongen. Det gjennomføres også FTP-tester på rulla og utendørs for å måle utvikling og progresjon. 
Klubben har valgt å satse på rekrutteringen ved å kjøpe inn og låne ut watt-pedaler til de eldste 
utøverne. Dette gjør at utøverne kan jobbe riktig når de trener, gjennom å få riktige watt-soner å 
forholde seg til. 
Dette motiverer utøverne og gjør de godt forberedt til 2022-sesongen. Tomas gjør en flott jobb med 
dette. 
  
Basistreningen fredag ettermiddag har vist seg, på tross av tidspunktet helt i slutten av uken, å 
fungere bra. Det er stort sett 10 eller flere utøvere på treningene. Et viktig element her er en 
styrkeøkt med øvelser som er viktig for syklister. I tillegg er det variasjon med ballspill, lek og moro. 
 

 
 



   
 

   
 

Ritt 

Høiåsrittet og Ladies på Tur ble dessverre avlyst i år. 

Karl-XII-rittet, NC Terreng rundbane/kortbane (medarrangør med Idd), ble gjennomført 

11-12 september med et godt antall deltakere og meget vel gjennomført arrangement. På grunn av 

gjeldende koronarestriksjoner på tidspunktet for arrangementet ble antall publikum færre enn 

normalt, som igjen påvirket inntektssiden negativt. Samtidig er dette ritt som har UCI-status og 

medfører et utgifter til premiepenger og avgifter. 

Femsjøen Rundt ble igjen arrangert med start og mål på skistadion på Erte. Dette ble meget vellykket 

og ga klubben en god inntekt. Folk var sugne på ritt senhøstes i år! 

Trenerne: uvurderlig ressurs!  
Det er ingen tvil – uten trenere, ingen klubbaktivitet! Tusen takk til dere som stiller opp mange timer 

i uka. Halden CK har alltid hatt gode, kompetente trenere – og vi setter vår ære i å kunne tilby 

treningsopplegg tilpasset den enkeltes nivå.  

Barne- og ungdomsgruppa gjennomfører treninger i grupper på bakgrunn av alder og ferdigheter. 

Det er et mål om at vi skal være inkluderende slik at alle føler seg velkomne, og kunne tilby et 

opplegg tilpasset deres ønsker og ambisjonsnivå. I tillegg til interessant og meningsfylt fritid, prøver 

vi å tilby trenerutdanning og et trenerkollegium som støtte til å legge opp treningene.  

For å utvikle og beholde medlemmer som trenere har vi 2021 gitt ungdommene som bidrar som 

trenere en økonomisk kompensasjon. 

Våre dugnader og ritt 

Høiåsrittet  

 

Avlyst 

Grenserittet Avlyst (Arrangert i light-utgave uten behov for dugnad fra HCK) 

Ladies Tour of 

Norway 

Dette ble arrangert 12.-15.08 og ble igjen en sykkelfest med start i 
Halden på første etappe, og målgang i Halden på siste etappe. HCK stilte 
med 82 dugnadstimer totalt. 
Det ble i forbindelse med dette arrangert Grønn sykkelskole på 
festningen der de eldste utøverne i ungdomsgruppa var instruktører. I 
tillegg var de på plass og syklet foran/bak i barnerittet Tour of Kids som 
ble arrangert i byen søndag 15.08. 

Femsjøen rundt  

 

I år ble Femsjøen Rundt igjen arrangert som turritt i ny løype, etter 
gjeldende Covid-restriksjoner. Start og mål på Ertemoen. Dette ble en 
ubetinget suksess som også ga gode penger i kassa. 

Norges cup 

rundbane 

 

Karl XII-rittet 11-12.09 (medarrangør IDD SK). Rundbane og kortbane 
med UCI-status i tillegg til Norges Cup. 
Et stort og krevende arrangement som krever mye dugnadstimer. I 
forkant av rittet til løype og underveis med vakter og arrangementet 
generelt. Godt samarbeid med IDD SK og en dyktig arrangementskomité, 
sammen med alle som stilte opp under rittet, fikk skryt for et godt 
gjennomført arrangement. 



   
 

   
 

Klubbmesterskap Det har blitt arrangert følgende: 
23.08 Terreng Mesternes mester på Nyborg 
02.09 Landevei fellesstart, start/mål på Nyborg 
06.09 Terreng rundbane, Nyborg  

 

Medlemstall pr. 31.12.21 
 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt  

Kvinner 0 6 3 7 28 44 

Menn 0 11 13 5 138 167 

Totalt 0 17 16 12 166 211 

 

Medlemsutvikling 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Kvinner 64 66 64 52 44 

Menn 224 283 239 205 167 

Totalt 289 348 304 257 211 

Oversikten viser antallet registrerte medlemmer, men i 2021 var det 163 betalende medlemmer. 

Dersom betalingen av medlemsavgift for de resterende medlemmene uteblir i 2022 vil de bli strøket 

fra medlemslistene i henhold til NIFs lov. 

Æresmedlemmer 

Antall: 2 

Administrative systemer  
Klubbens medlemsregister, lisensregistreringer og rittadministrasjon styres gjennom idrettens/ 

forbundets systemer. Vi har et nettbasert regnskapssystem, Visma. Salg av klubbtøy blir administrert 

gjennom Sportssenteret.  Klubben har også Vipps. I 2022 skal vi arbeide for å utvikle klubbens 

hjemmesider og sosiale medier for å bli bedre på å vise hva vi driver med.  Informasjonsflyten går nå 

mye på Facebook, Spond, etc og dette er enkelt  for å informere om og avtale aktiviteter. 

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 god økonomi med god likviditet og en egenkapital på  808 000 ved årsskiftet. 

Sponsorinntekter og medlemskontingenter utgjør en viktig og forutsigbar økonomisk basis.  

Vi har også et bra overskudd fra arrangement av stevner.  

Takk til våre trofaste sponsorer! Spenst, Sportsenteret, Comfort Jørgensen, Halden Farvehandel, 

Elektrikertjenesten og Dahles Auto Halden i 2021. MTB Elite har i tillegg inngått sponsoravtale med 

TDM Barnehager, Motz og Dahles Auto for sin satsing gjennom 2021-sesongen. 

 

Halden, 10.02.2022 

 

 

 

 

 

Kenneth Sneis  Thor Fredrik Kollegård  Andreas Bye  Frode Bokerød 

Styreleder  Nestleder   Økonomiansvarlig   Sportslig ansvarlig 

       

Silje Grødahl Andresen  Sigmund Larsen  Lars Jensen  Svein Rørmyr 

 

Styremedlem  Markedsansvarlig  Ritt/arr. ansvarlig  Styremedlem 

 


