ÅRSMELDING 2015 – RAUMA SYKKELKLUBB
Årsmøtet for 2014 ble avholdt onsdag 4.2.15 på Grand Hotell. Pga av at valgkomiteen
ikkje klarte å legge fram en innstilling til Årsmøtet ble det besluttet et ektraordinært
Årsmøte 12.3.15 på Kroken Caravan.

Styret for 2015 har bestått av:
Leder Vebjørn Bale
Nestleder Jan Roger Brokstad
Styremedlem Nils Bjarne Krohn
Styremedlem Yngve Andre Grüner
Styremedlem Sveinung Talberg
Varamedlem Harald Grøtta
Regnskap:
Harald Bakke
Revisor:
Sveinung Talberg

I 2015 har vi hatt følgende sponsorer:
Sparebank 1 SMN
Fritzøe Engros
Rauma Energi
AakSafety
Plasto
Timpex
I 2015 klarte vi å få på plass nye avtaler med sponsorene våre. Det sikrer stabil og god
økonomi. Avtalene gjelder for årene 2015 – 2016 – 2017.
Sparebank 1 SMN er hovedsponsor og de resterende er likeverdigene.

Medlemstall

Pr 1.1.16 er det nå 194 betalende medlemmer i klubben. Medlemstallet er stabilt, noen
kommer noen går. Som tidligere har vi en jevn fordeling av medlemmer som bor i
Rauma og utflytta raumaværinger som representerer klubben der de bor. Vi er glad for
at medlemmer ønsker å representere oss andre steder i landet.

Arbeidet i styret

Arbeidsfordelingen i styret er god, styret har selv tatt hovedtyngden av arbeidet både i
forbindelse med arrangementene våre og den sportslige aktiviteten. Vi flyter på rutinen
og tidligere års innsats. I tillegg har vi en kjerne av medlemmer som bidrar svært godt.
Gjennom de senere årene har vi registrert ønsker fra medlemmene om å endre utseende
på klubbdrakten vår. Tidlig på året tok vi en beslutning om å gjøre noe med dette. Det
passet bra siden vi også skulle ha nye logoer på trøyene våre. Tilbakemeldingane på den
nye drakten har vært svært bra. Veldig mange har kjøpt seg nye klubbklær i 2015.
I forbindelse med den nye drakten ble det også besluttet at vi skulle håndtere salget av
klær selv. Grunnen til dette var at draktene kostet for mye, løsningen vi valgte medførte
en halvering av kostnaden. Ulempen med løsningen er en noe dårligere tilgjengelighet
for å kjøpe, samt at vi binder opp kapital i varelager. Det siste er ikke noe problem da vi
har en solid økonomi.

Egne arrangement
Lørdag 27.6.15 arrangerte vi Trollstigrittet. Her var deltakelsen god, 185 ryttere
deltok. Vi arrangerte klasser for ungdom 11-16 år, turittklasser og masterklasser. Rittet
ble arrangert som fellesstart fra Åndalsnes Samfunnshus. Det ble kjørt følgebil til
Åndalsnes camping, tidtakinga starta når feltet ble sluppet der.
I begynnelsen av 2015 fikk vi en henvendelse fra Norges Cykleforbund om vi kunne
tenke oss å arrangere Norgesmesterskap i temposykling for Master. De ønsket at vi
gjorde dette samtidig med Isfjordstempoen. Etter litt diskusjon bestemte vi oss for å ta
imot utfordringen. Dessverre gikk dette på bekostning av ungdomscupen. Vi hadde ikke
kapasitet til å organisere 2 løyper. 2 løyper ble skrinlagt på bakgrunn av rigid
regeltolkning og urimelige krav fra sjefskommiser fra NCF.
NM tempo for master gikk av stabelen søndag 28.6.15. Deltakelsen var veldig god,
119 ryttere fra hele landet deltok. Det var kun masterklasser under Isfjordstempoen i
2015. Vi fikk særdeles gode tilbakemeldingar både fra Noregs Cykleforbund og
deltakerene.
Tiltross for gode tilbakemeldingar blir vi ikke fristet til å arrangere NM master på et
senere tidspunkt slik det er i dag. Cykleforbundet må ha noen ”gulrøtter” til klubber som
tar på seg nasjonale arrangement. Slik det fremstår i dag så er det mer krav og utgifter
enn økonomiske fordeler å hente. Det er veldig opp til arrangør å skaffe seg ekstra
sponsorinntekter. Cykleforbundet er gitt tilbakemelding om at hvis de vil ha klubber til å
arrangere, så må de avstå sine økonomiske krav til klubben og heller lokke med
arrangementsstøtte.
I 2015 arrangerte vi også Terrengkarusell på Setnesmoen. Karusellen var et tilbud til
både barn og voksne. Totalt 31 barn og 16 voksne har deltatt på en eller flere av 7
onsdagene karusellen ble arrangert. Det var gratis å delta for alle.
Alle barn som hadde deltatt minimum 5 av 7 ganger fikk en klubbdrakt i premie.

Det ble også kåret en sammenlagt vinner blant de voksne, i 2015 ble dette Per Johnny
Døving.
I år ble det kun arrangert klubbmesterskap i terreng. Det ble gjort i forbindelse med det
siste rittet i terrengkarusellen på Setnesmoen. 17(!) barn og 7 voksne deltok. Det må
sies å være veldig god deltakelse! Klubbmestre ble: Yngve Grüner (voksne) Phillip
Storbråten (gutter) og Hanne Kjos (jenter).
For landevei og tempo ble det gitt et tilbud i august, men vi må erkjenne at vi igjen ble
litt seint ute på sesongen. Ingen meldte seg på innen fristen og dermed ble rittene avlyst.
Tour of Norway for Kids ble arrangert 17.6.15. 246 barn deltok på dette
arrangementet. Som tidligere år gikk løypa rundt ”Svenskebyen” med start og mål ved
Åndalsnes Samfunnshus.
Vi har hatt ryttere som har deltatt i store turritt både på landeveg og terreng i andre
regioner samt i aktive ritt både nasjonalt og utenfor landets grenser.
Viser til resultatlister som ligger ute på klubbens hjemmesider.

Utstyr til utlån

Vi har gjennom flere år investert i forskjellig utstyr som er relatert til aktiviteten i
klubben. Det er spesielt verdt å nevne rekrutteringssykler for barn og ungdom og
fatbiker for de som er litt større barn. Hvis noen skal ut å reise så har vi også to stk
sykkelkofferter til utlån.
På vegne av styret vil jeg takke sponsorer og medlemmer for innsatsen i 2015!
Isfjorden, 4.2.16
Vebjørn Bale
Leder

