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Året 2013 har bydd på noen triste hendelser, hvor klubben har mistet to gode medlemmer.
Bjørn Gunnar Sørli og Håvard Rognerud var to spreke karer i sin beste alder, som gikk bort alt for
tidlig.
Medlemstallet ved enden av 2013, er på 240 medlemmer. Dette er et noe usikkert antall da alle
medlemmer er registrert i nytt system, og alle betalende medlemmer i 2012 og 2013 er lagt inn.
Dette vil justere seg i 2014, da man får bedre kontroll på hvem som er medlemmer eller ikke.
Uansett et godt antall medlemmer!
Arbeidsfordelingen i styret det siste året har vært meget bra. Som leder har jeg stått for det meste av
det administrative, samt hatt oversikt over aktiviteten i klubben. Nestleder og Styremedlemmene har
i særdeles stor grad bidratt til at 2013 på mange måter har vært et veldig godt år for sykkelklubben.
Hvor vi i 2013 blant annet kastet oss rundt på vårparten for å få inn et nytt og spennende ritt på
kalenderen, nemlig Isfjordstempoen.
I 2013 kjørte klubben på med fellestreninger fra og med våren og frem til styrkeprøven. Dette ble
gjennomført kl. 18 på tirsdager, anført av Vebjørn Bale. Her var det bra med deltakelse, +/- 10. stk.
På hver trening. Det ble lenge diskutert for å sette opp en skikkelig satsning for et lag fra Rauma SK
til styrkeprøven. Mange gode diskusjoner og inspirerende foredrag av Fred Voldset var ikke nok til
at dette ble gjennomført. Jo Andre Herje gjennomførte Trondheim-Oslo på solide 17 timer og 46
minutter.
Klubben har vært representert ved nesten alle turritt i fylket, for det meste av den yngre garde.
I birkebeinerrittet hadde klubben 33 medlemmer som fullførte.
Tour of Norway for kids hadde i 2013, 180 deltakere til tross for at det styrtregnet under
arrangementet. Her var vi en god gjeng som var med å arrangere, og fikk gjennomført det hele på en
god måte. Raske til å rigge opp og ned.
Våre ritt i 2013 bydde på en skikkelig opptur. Etter at styret besluttet å prøve noe helt nytt, med å
innføre et temporitt - isfjordstempoen, isteden for Isfjorden rundt. Det tradisjonelle Trollstigrittet
hadde i 2013 hele 177 fullførende ryttere, og enda flere påmeldte (over 200?). Værmessig var det
skikkelig dårlig sommervær – regn og lav temperatur. Bare noen grader på toppen!

Isfjordstempoen hadde 66 fullførende, og ble arrangert i et strålende sommervær. Et ritt med et
veldig stort potensiale! Forventer økende antall deltakere i 2014.
Isfjorden rundt som i de siste årene har vært arrangert dagen etter Trollstigrittet, ble til slutt
arrangert helgen før birken, som et åpent klubbmesterskap. (Resultater i eget vedlegg).
Det ble arrangert på veldig kort varsel, så det var kun deltakere i fra Rauma SK. 17 stk til start.
I 2014 skal det også arrangeres helgen før birken, men legges inn i terminliste tidlig på året.
Det ble ikke gjennomført klubbmesterskap i landevei og tempo.
Dette skal rettes opp i til 2014, da vi satser på å gjennomføre dette før vår egen ritthelg.
Økonomien i klubben er meget sunn. Det er også i 2013 blitt praktisert de samme retningslinjene
for økonomisk støtte, som i 2012. Klubben har mange rekrutteringssykler til utlån. Alle syklene har
i 2013 vært lånt ut til unge medlemmer som ønsker å prøve seg på racersykkel.
På vegne av styret vil jeg takke sponsorer og medlemmer for innsatsen på våre arrangement i 2013
– og ser frem til et godt sykkelår i 2014!
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