
Referat fra medlemsmøte i VSK 29.10.11 

Tilstede 28 medlemmer. 

Jan ønsket velkommen 

 

Saksliste for medlemsmøte: 

 Ritthelgen 1.-3. juli. Evaluering. (her er det rom for alle meningsutvekslinger, og alle meninger 
skal bli tatt høyde for og noteres)  

 Hva gjør vi neste år med ritthelgen...hvilke ritt, dato og arrangementsopplegg  
 Klubbritt 2012  
 Sikkerhet og opplegg er nøkkelord for våre klubbritt  
 Presentasjon av grupper. Terreng, landevei, dame og rekruttgruppe 

 

Evaluering ritthelg 1.-3. juli 

Jan innledet med at årets ritthelg ga et overskudd på vel 10 000,-  

 

 Eirik: Ulvøyrittet fungerer veldig bra og dette bør vi bygge videre på. Bakketempoen er også 

meget bra og bør videreføres. Landeveisrittet: Her sliter vi md å få nok deltager og vi bør vurdere 

fremtiden til dette rittet 

 Lofotrittet har ca 130 deltagere. Hva er det som gjør at de klarer å trekke så mye folk. God trase? 

 Årets ritt kolliderte med Insomnia, dette bør vi unngå. 

 Tony: Vi bør konsentrer oss om det vi er gode på og det vi får til: terreng og bakketempo 

 Eirik: Vi bør ha en langsiktig strategi samen med andre klubber i forhold til terminliste for at vi 

skal kunne få til landeveisritt. 

 Terje: Traseen til Lofoten er meget bra. Det ville vært bra for oss å ha tilsvarende rundbane trase 

på vårt landeveisritt. Ulvøyrittet har en av Norges beste traser. 

 Magne: Det er en utfordring å kombinere landeveisritt og terrengritt på ei helg. Vi får ikke nok 

folk til alle rittene. Vi bør bestemme oss for en av delene. 

 Det ble stilt spørsmål om hvorfor vi ikke skal tjene penger på ritthelgen. (det ble fremstilt som 

om om vi ikke skulle gjøre det i starten.) Jan svarte at det ikke er noe galt i at vi sitter med et 

overskudd, men at vi pga tids og arbeidspress i år bl.a ikke brukte noe på markedsføring av 

rittene. 

 Hans Jørgen: For å få mer folk på Ulvøyrittet bør vi åpne dette for mosjonister. I dag er et kun en 

eliteklasse. Kan vi legge om rittet slik at det først og fremst er et mosjonsritt med en eliteklasse? 

 Tony: Kan vi sammen med andre idrettslag i området få til å arrangere en TRIPPEL: 

Ulvøyrenn/Ulvøyritt/Ulvøyløp på Ski/sykkel/løp. Vi har gode traseer for å arrangere et løp. (Lars 

kommenterte at dette forslaget ble nevnt av Inger Bårdsen(Hadsel Marton) i sommer.) 

Vi bør i tillegg gå ut til store bedrifter for å få folk til mosjonistklassene. 

 Vibeke: Ulvøyritt traseen vil være for lang til mosjonister 

 Ole Jonny: Vi har mange trasemuligheter. 

 Håvard: Vi må fortsette å ha Ulvøyrittet på lørdag og evt bakktempo på fredag. 



 Eirik: Stilte spørsmål om det ble for hardt for noen å kjøre bakketempo på fredag og så kjøre 

Ulvøyritt på lørdag? 

 Bård: Vi bør kunne gjøre traseen til mosjonisten lettere 

 Håvard: Vi har et konsept som fungerer veldig bra når det gjelder terreng og vi bør derfor ikke 

forandre for mye på det som fungerer, slik at folk mister det kjente. 

 Jan: Terrenggruppa vil nå arbeide videre med forberedelser til ritthelga sammen med komiteen 

som har vært fra tidligere. 

 Ole Jonny: Kan vi flytte bakketempo til søndag? 

 Eirik: Vi bør ikke forlate landeveisrittet helt. Kan vi isteden arrangere et temporitt? Vi har gode 

temporyttere og vi bør se på en slik løsning. 

 Sveinung: Ingen hadde ondt av å kjøre bakketempo på fredag og så Ulvøyrittet dagen derpå. 

 Charles: Tror heller ikke at det er noen ulempe med bakketempo på fredag. ”En dobbel” vil 

trekke mer folk til arrangementet. 

 Tony: Kan vi isteden for å arrangere et eget landeveisritt bare åpne et av klubbrittene våre for 

andre klubber. 

 Jan oppsummerte: 

Ulvøyrittet utvikles videre, gjerne med bedriftsklasse og mosjonistklasse 

Vi fortsetter med bakketempo på fredag 

Vi må jobbe med rekruttering og bruke profiler som f.eks Geir Lien 

 Det ble bestemt at vi arrangerer rittet helga 6.-7. juli 2012 (Insomnia er helga før og Tour de 

Andørja er helga etter.) 

 Arvid: I forhold til å få bedrifter bør vi ikke gå til ledelsen, men heller direkte til de ansatte 

 Håvard: Vi må være tidlig ute med info til bedrifter 

 Terje: Vi må legge nivået lavt for å få med massene 

 Liv Helga: De som ”mosjonerer” bruker sin vanlige sykkel i en trase som er kjent og ikke er for 

vanskelig  

 Stine: Har ikke tro på at vi skal tilby vanlig Ulvøyritt og i tillegg et enkelt mosjonistritt langs veien. 

 Sveinung: Ulvøyrittet er ikke spesielt tøft. Han har kjørt ritt som er betydelig tøffere og hvor 

logistikken er vanskeligere. Folk kommer likevel 

 Charles: Vi har glemt ungene. Hvis vi finner en fin trase i lysløypa så har vi et godt potensial her. 

 Bjørn: Ritt for ungene bør fint kunne kombineres med Ulvøyrittet. 

 Jan presiserte at vi er heldige som har Tour of Norway for Kids og at vi kan bruke dette 

arrangementet ifm markedsføring. 

 Håvard: Mente at nå ble det mye nytt. Vi må ta et steg av gangen, slik at vi ikke forandrer på alt 

samtidig. Vi må ha en langsiktig plan. 

 

 

2. Klubbritt 

 Jan: Klubbrittene har i år hatt svært god deltagelse og dette er veldig bra! Men dette har igjen 

ført til sikkerhetsmessige utfordringer som vi må ta på alvor. Det ble referert spesielt til et 

fellesstart ritt hvor vi hadde velt og hvor vi ikke forholdt oss bra i forhold til trafikken.  

Frode (bror til Eirik) er med i en klubb hvor de måtte gjøre tiltak for å endre på klubbrittene. De 

valgte å kjøre innledende temporitt og så startet man på landeveisritt i forhold til hvordan man 

kjørte på tempoen. De dårligste starter først og de beste sist. 



 Eirik: Dette er et godt konsept 

 Stine: Er enig i at det er en god løsning og at den spesielt tar hensyn til de svakeste. 

 Jan: Vi har mange gode traseer hvor vi kan kjøre et slikt opplegg. 

 Magne: Unngå tempo mellom St.nes og Sortland. Vi må finne mindre trafikkerte veier. 

 Vibeke: Vi må ha et opplegg for de svakeste også. Rittet rundt Holmstad er bra for her kan noen 

velge en runde, mens andre kan kjøre to runder. 

 Jan: Kan vi lage opplegg til nye medlemmer som ikke tør å kjøre klubbritt? Korte sprintritt på f. 

eks. 6km?  

 Tony: Terskelen hos oss er noe høy. En to-deling er bra. 

 Vibeke: Vi må ta hensyn til damegruppa og lage muligheter for dem. Er samtidig imponert over 

det høye nivået i klubben. 

 Jan: Enig i at nivået er høyt. Vi må jobbe med traseer som gir tilbud til alle. 

 Hans Jørgen: Damegruppa må få si sin mening når klubbrittene skal settes opp. 

 Terje: Vi må ha klubbritt som trening. Vi må ikke tenke for mye taktikk når det er klubbritt. Dette 

gir bare farlige situasjoner. 

 Eirik: Sykkel er taktikk. Folk glemmer alt når de kommer på et sykkelsete. Løsningen er å kjøre 

tempo. 

 

Presentasjon av gruppene: Landevei/terreng/rekrutt/damegruppene ble presentert.  Alt er ikke klart 

ennå. 

 Jan: Informerte om at klubben har kjøpt inn 2 stativ og en verktøykoffert. Det vil bli avholdt 

mekkekvelder både for store og små. 

 Erik: Hvem setter opp klubbrittene 

 Jan: Gruppene som nå er presentert skal gjøre dette. 

 Bård: Vi bør delta mer på ritt hos andre klubber. Dette var bedre før. Kan vi samle oss om ett ritt? 

 Ken: Mener at det har vært bra deltagelse fra oss også i år. 

 NNM blir arrangert i Harstad til neste år. 

 Håvard: Klubbrittene er blitt så avanserte at vi ikke ”trenger” å reise ut til andre. Det er kanskje 

det som er feilen? 

 Jan: Fellesstart på klubbrittene kommer ikke til å bli som før 

 Bjørn: Vi må lære å sykle i grupper/felt 

 Eirik: Dette er en todelt problematikk. Lagsykling: Da har alle sin plass. Fellesstart: Da har ingen 

en bestemt plass og da blir det mer kaotisk. 

 Tony: Vi bør ha et sett regler for klubbritt. Nye ryttere må informeres om hvordan man sykler i 

felt. 

 Magne: Treninger hvor det stiller 25-30 personer er ofte også et problem i forhold til sikkerhet 

 Jan: Informerte om at klubben har kjøpt inn en stor førstehjelpskoffert. Brukes på klubbritt og 

lignende. 

 Ken: Folk må bli flinkere til å varsle andre i feltet om trafikkfarlige ting. 

 Håvard: Nye medlemmer bør instrueres 

 Eirik: Vi må ikke snakke for mye underveis 

 Arvid: Da må treningene stoppe slik at det kan gis korrigeringer når man står i ro. 

 Eirik: enig 



Forlag til ny nettside ble presentert 

Lars viste forslaget til nye nettside som er utarbeidet av Opus Hadsel etter ønsker fra oss. 

 Det ble diskusjon om diskusjonsforumet skulle være åpent for alle eller bare åpent for 

medlemmer. Utgangspunktet var at det skulle være lukket. Noen mener at det bør være åpent 

mens andre mener at ikke alle (ikkemedlemmer)bør kunne skrive inn sine meninger om VSK. 

Hans Jørgen foreslo at alle kan se, men at bare medlemmer kan skrive. Vi ser videre på denne 

løsningen. 

 Det er ønskelig med 5 web redaktører. Det må være en redaktør for hver gruppe 

(terreng/landevei/dame/rekrutt). 

 Vi må ha mulighet for kjøp og salg 

 

 

Referent  

Lars Aasheim 

 

 


