
Referat fra styremøte i VSK 18.9.2011 

Tilstede: Jan, Hans Jørgen, Lars, Mona, Linda, 

 

Referat fra forrige møte ble delt ut og godkjent 

18. Økonomi: Vi gikk igjennom regnskapet for perioden jan-aug. Vi har ca 120 000,- på konto pr 

august. Det gjenstår fortsatt noe utgifter til nettside, men ellers er det ingen store planlagte 

store utgifter. Noen har ennå ikke betalt kontingent og kr 100,- for klubbrittene. Her bør vi 

sende en påminnelse/giro. 

 

19. Evaluering av sesongen 2011 så langt: 

Klubbritt: Har vært en stor suksess med tanke på antall deltagere. Dette har derimot ført til en 

del utfordringer av sikkerhetsmessig art. 

- Det blir et stort felt, når alle er samlet. Det ble diskutert om vi kunne dele feltet, slik at de 

svakeste startet først.  

- Det blir for lite med 2 stk i arrangementkomiteen. Av og til er det nødvendig med bil foran.  

- Noen legger mye i klubbrittene og da går det ofte hardt for seg i spurten, noe som fører til velt. 

Det ble diskutert om vi kan definere hvem som får spurte om seieren. 

Det ble nevnt opplegg som Ørnulf og Frode Selbo har vært igjennom i annen klubb og det ble 

diskutert om vi skulle få Frode til å fortelle om sine erfaringer. 

Ulvøyritt/VGP: 

- Brukbar deltagelse 

- Gode tilbakemeldinger på bakketempoen 

- Det fungerte bra å arrangere alt på Stokmarknes 

- Rittet gikk samtidig som Insomniaen og dette er noe uheldig. Det ble diskutert hvilken helg vi 

skal ha til neste år. Dette tar vi opp på medlemsmøtet som også må bestemme i hvilken for dette 

skal arrangeres til neste år. 

- Vi diskuterte forlengelse av ulvøyritt traseen og om vi skal lage en eliteklasse, tur/trimklasse. 

Rekrutt: Svein Roar har kjørt i gang sykkelkarusell på Stokmarknes. Veldig bra oppslutning i 

starten. Kjøres nå hver onsdag.  

Damegruppa: Håvard har trukket seg som ”trener” for damegruppa. Det ble diskutert hvordan vi 

løser dette. Damegruppa i Hadsel fungerer. Det ble diskutert om man kan kjøre felles treninger 

mellom Sortland/Hadsel. Mona foreslo å annonsere i avisen om at det er dametrening. Hun fikk 

ansvar for å ordne dette. Det kom forslag om at folk kan melde seg nå og slippe kontingent for 

2011, som vi gjorde i fjor.  

Noen ryttere har meldt seg inn i klubben, men de er ikke så interessert i å kjøre ritt. Dette er 

selvsagt ok og vi burde finne en måte å fange opp disse på. 

Emit/tidtagersystem: Lars redegjorde for status. Systemet fungerer som det skal. Vi har kjørt det 

både på flere klubbritt og på VGP. Systemet krever derimot mye øving og vi savner fortsatt litt 

folk som kan være med. Noen av de som har fått opplæring har ikke vært med videre og det har 

derfor vært en del jobb med å kjøre flere opplæringer. Utenom Lars er Ole Johnny, Knut 

Lindberg, Kjell Gunnar med. Mona sa hun hadde meldt sin interesse, men hadde ikke hørt noe. 

Lars beklaget at dette ikke var fanget opp og lovet at hun blir innkalt på neste opplæring. 



20. Undergruppene: 

Rekrutt: 

Svein Roar er klar 

Vibeke –Mona spør  

Jarle – Mona spør  

Håvard – Mona spør 

Jon Eirik - ? 

 

Landeveisgruppe: 

Ørnulf er klar 

Knut Heen Hansen er klar 

Hans Jørgen finner en 3. person 

 

Terreng: 

Kjell Gunnar Henriksen er klar 

Terje Toften er klar 

Pål Tore – Jan spør  

Charles har sagt nei 

Frank Hansen – Jan spør 

 

 

21. Nettside: Lars, Kjell Gunnar og Finn Sture skal jobbe frem et forslag til layout. Dette skal 

legges frem på neste styremøte (Medlemsmøte) 

 

 

22. Årsmøte: Dato for årsmøte ble bestemt til onsd 25. jan kl 1800 (Sortland) 

 

 

23. Eventuelt:  

- Medlemsmøte og høstfest: dato 22.okt 2011. Medlemsmøte fra 1900 til 2100 fest fra kl 

2100 (Datoen er endret til 29. i etterkant) 

- Helg for Ulvøyritt må bestemmes på neste medlemsmøte 

 

- Per Gunnar Hansen kan arrangerer dommerkurs. Her bør vi gå sammen med 

Lødingen/Harstad for å få til et kurs. Jan sjekker dette. 

- Jan sjekker også mulighet for å få Rune Høydal nordover (verdensmester i terrengsykkel). 

Bør også her samarbeide med andre klubber for å få dette til. 

  

 

Referent: Lars Aasheim 

 


