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Styrets sammensetning 2016 
 

Leder Robin Jakobsen 
  
Nestleder Aud-Karin Hay Knudsen 
Sekretær Fredrik Bolsøy 
Kasserer Terje Toften 
Styremedlem Lars Oscar Larsen 
Styremedlem Tor Kristian Kristiansen 
Vara Charles Johannessen 
Vara Ola Novstad 
    
Valgkomite Karl Thomas Laupstad 
Valgkomite Ronny Holen 
Valgkomite Mona Anderssen 
    
Revisor Vibeke Sur 
Revisor Mona Anderssen 
 
Andre roller:  

  
Marked/sponsor Robin Jakobsen 
Birken kontakt Robin Jakobsen 
Materialforvalter Freddy Gjertsen 
Web Pål Fondevik 
  
  
  
 

  



Styrets arbeid 
Styremøter 
Det er avholdt 4 styremøter hvor 40 saker er behandlet. 

Medlemsmøter 
Det er avholdt 2 medlemsmøter.  

Klubbmøte den 21.02 kl 1700-1800 på Biltrend, Sortland. 

Bestille nye sykkelklær. Alle medlemmer fikk mulighet å prøve sykkelklær før 
bestillingen gikk inn til ny leverandør. 

Klubbmøte den 23.11 kl 19:00 – 21:00 på Biltrend, Sortland. 

Agenda: 

• Evaluering av sesongen 
• Hvilket nivå skal klubben legge seg på, hva er våre ambisjoner. 
• Neste års klubbritt 
• Eventuelt 

Klubbtøy 
Det har vært jobbet mye med ny klubbdrakt i 2016. Jobben startet i 2015 og første bestilling 
gikk inn til leverandør i feb. Det ble levert første forsendelse i april. Mange ønsket ny runde 
med bestilling så det ble organisert ny bestilling i juni. 

Stor takk til Ola Novstad for innsatsen med bestilling og leveranse av klubbtøy! 

 

Medlemsregistrering 
Styret har registrert og oppdatert medlemsregister i klubbadmin i 2016. Det var frist til 1. 
april å få kontroll på medlemsmassen i alle klubber i Norge. Medlemsregistret skal brukes 
aktivt videre for å søke midler, håndtere medlemskontingenter osv. Alle medlemmer er 
oppfordret til å sjekke medlemsinformasjon på minidrett.no for å sikre korrekt data. Nye 
medlemmer skal registrere seg på minidrett.no.  

 

 

 

 
 
  



Aktivitet 
Treningsopplegg 
(Utdrag fra treningskaleder på hjemmesiden) 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
18:00 
Trening 
Sortland - 
Rolig  
 

18:30 
Klubbritt 
2016 
 

18:00 
Trening 
Sortland 
- Rolig  
 

18:00 
Trening 
Sortland 
Bakkeinterval 

17:30 
Trening 
Melbu  
 

08:00 
Trening 
Øksnes  
 

 

18:00 Trim 
Sortland  
 

19:00 
Trening 
Sortland 
Flatintervall 

18:00 
Trening 
Øksnes - 
Rolig 

19:00 
Trening 
Øksnes 

18:00 
Trim 
Sortland 

09:00 
Sortland 
damer - 
langkjøring 

 

18:15 
Dametrening 
Sortland 

19:00 
Trening 
Øksnes 

   10:00 
Trening 
Sortland 
Langkjøring 

 

 

 

Klubbritt 
 

Det var satt opp 11 klubbritt. Alle ble gjennomført, unntatt åpent klubbritt 05.06. Her 
manglet det rittleder og tidtaker. Noen møtte opp og syklet uten tid.  
Noen ritt måtte endre trase pga veiforhold og trafikksikkerhet. I andre klubbritt har det 
manglet rittleder. Dette har ført til at noen har tatt på seg denne oppgaven flere ganger. 
Det ble arrangert 7 landeveisritt, 1 tempo og 2 terrengritt. 
 
19.04. Arr: Alexander Bjørnsund og Line Ann Hansen. 
Sortland –Smines – Munningsletta, lang løype. Kort løype med vending i Gåsfjorden. Totalt 
18 deltakere, hvorav Magdalene Lind på 14 og John Ivar Karlsen på 15.. Noen deltok på mtb. 
Samla felt til vikbrua, hvor 7 ryttere kjørte fra resten og knivet om seieren. Vinner lang løype 
Jahn Otto Ø.Larsen og Stine Selstø kort løype. Ronny Holen var uheldig og veltet. Ellers et 
godt gjennomført ritt. 
 
26.04. Arr: Ståle Fredriksen, Ronny Holen og Eivind Tømmerås.  
Hadseløya rundt. Start taxien og målgang ved rådhuset. Her ble planlagt målgang endret fra 
opus til rådhuset.  20 deltakere. 17 samlet til mål. Forsøk på støting underveis uten å 
sprenge feltet. Charles J satte ny rekord på mtb rundt øya. Vinnere ble Jahn Otto og Janicke. 
 
10.05 Arr. Tore Hjellbakk og Charles Johannessen. Stig Harald og Ola var filmcrew.  
Ny trase. Start veistasjonen –Lifjorden- Alsvåg- Myrekrysset- Roa og målgang ved skitrekket. 
16 deltakere. En gruppe rykket opp Frøskelandsfjellet og fikk luke på resten. Resten av feltet 
samlet se g etter fjellet og klarte å ta litt inn på tetgruppa. Flere måtte gi tapt for hammeren 

http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/11/1063/-/trening-sortland-rolig?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/11/1063/-/trening-sortland-rolig?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/11/1063/-/trening-sortland-rolig?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/11/1063/-/trening-sortland-rolig?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/12/1116/-/klubbritt-2015?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/12/1116/-/klubbritt-2015?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/12/1116/-/klubbritt-2015?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/13/1087/-/trening-sortland-rolig?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/13/1087/-/trening-sortland-rolig?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/13/1087/-/trening-sortland-rolig?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/13/1087/-/trening-sortland-rolig?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/15/936/-/trening-melbu?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/15/936/-/trening-melbu?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/15/936/-/trening-melbu?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/16/866/-/trening-oksnes?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/16/866/-/trening-oksnes?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/16/866/-/trening-oksnes?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/11/1049/-/trim-sortland?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/11/1049/-/trim-sortland?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/13/974/-/trening-oksnes-rolig?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/13/974/-/trening-oksnes-rolig?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/13/974/-/trening-oksnes-rolig?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/13/974/-/trening-oksnes-rolig?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/14/831/-/trening-oksnes?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/14/831/-/trening-oksnes?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/14/831/-/trening-oksnes?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/15/1050/-/trim-sortland?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/15/1050/-/trim-sortland?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/15/1050/-/trim-sortland?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/16/1109/-/sortland-damer-langkjoring?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/16/1109/-/sortland-damer-langkjoring?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/16/1109/-/sortland-damer-langkjoring?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/16/1109/-/sortland-damer-langkjoring?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/11/625/-/dametrening-sortland?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/11/625/-/dametrening-sortland?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/11/625/-/dametrening-sortland?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/12/727/-/trening-oksnes?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/12/727/-/trening-oksnes?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/12/727/-/trening-oksnes?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/16/897/-/trening-sortland-langkjoring?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/16/897/-/trening-sortland-langkjoring?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/16/897/-/trening-sortland-langkjoring?Itemid=0
http://vesk.no/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/05/16/897/-/trening-sortland-langkjoring?Itemid=0


på retur og feltet ble mer spredt. Et artig og variert ritt der man fikk kjenne på melkesyra. 
Vinnere Ronny og Janicke. 
 
24.05 Arr. Sveinung Olsen og Eirik Nikolaisen.  
Klubbmesterskap i tempo i 7 grader og regn. Smines til Storvika.  Vinnere i racerklassen ble 
Janicke, Jahn Otto og Magnus. Guttene hadde samme tid og delte første plassen. Fredrik 
Hansen vant i tempoklassen.  
 
14.06. Arr. Janicke Selnes og Stig Harald Andreassen. 
Veistasjonen – Smines – Munningsletta. 18 deltakere. Realt bruddforsøk av Bård etter 
vending. Ble hentet inn av et samlet felt ca 3-4 km før mål. Fredrik Hansen vant rittet etter et 
spurtoppgjør. Liv Helga deltok som eneste dame. 
 
21.06. Arr: Stig Harald Andreassen og Rune Nikolaisen. 
Dette rittet skulle egentlig være Sigerfjordtunnellen- Kaldjora tur/retur, men ble lagt til 
Langøya rundt pga arbeid i Brokløystunnelen. Ny trase ble Sortland- Skagenkrysset – Roa 
med målgang ved skitrekket. 12 ryttere til start, 1 brøt pga punktering. Ved Skagenkrysset 
ble det satt fart og delte feltet i to. Sveinung kom først over mål på toppen av 
Holmstaddalen. 
 
 
 
 
02.08 Arr:  Karl Thomas Laupstad og Remi Sverre Andersen. 
Øknesrunden. 7 stk syklet 2 runder. 3 stk syklet 1 runde, blant annet John Håvard K. Larsen 
på 10 år!  Hovedgruppa støtet og ertet hverandre i rundene rundt Øksnes, men endte opp 
med samlet flokk til mål. Fredrik Hansen vant lang trase og. Lars O. Larsen vant kort trase. 
 
09.08 Arr: Jahn Otto Ø. Larsen.  
Ulvøyritt- traseen. 8 stk som møtte opp. 6 stk tok det som en treningstur, mens Robin og 
Ted- Asle satte konkurransefart fra start og ble borte for resten av gjengen. Det ble en fin 
treningstur i marka med en del mekaniske utfordringer. 
 
16.08. Arr: Frank Steiro, Kristine Pedersen og Ola Novstad.  
Klubbmesterskap i terreng. Skibua – Gombogen- skibua. Tøft ritt for både sykkel og rytter. 
Det ble kjørt hardt allerede fra da feltet ble sluppet og til mål. Flere hadde problemer med 
sykkel og mistet mye tid. Ronny vant i herreklassen, selv etter å ha kjørt feil. Janicke vant nok 
en gang dameklassen. To stk brøt. 10 stk fullførte. 
 
11.09 Arr: Håkon Kristiansen og Mona Andreassen.  
Klubbmesterskap i landevei. Holmstadrunden 1 eller 2 runder.  Rittet ble noe preget av et 
aldeles dritt vær med mye regn og vind. Magdalene Lind 14 år syklet en runde alene og ble 
klubbmester kort løype. Janicke vant langløype. I herreklassen var feltet samlet helt til 
hermetikkhytta, hvor Ronny og Sveinung støtet. Ronny gikk til slutt seirende ut av rittet. 
 
  



 

VSK`s ritt deltagelse 2016 

 

Festvågrittet 1.mai 

Lørdagens motbakketempo var 1,3 kilometer langt og hadde en stigning på 114 meter. Her 
klokket Sveinung inn på 04.07, Ronny på 04.57, Torben på 04.59 og Håkon på 05.00. Her vant 
Daniel Årnes fra Sandessjøen OCK med strålende 03.53. 

Søndagens noe lengre landeveisritt gikk fra byen ut til Festvåg og tilbake, med målgang 
samme sted som lørdagens bakketempo. Sveinung kom inn til 3 plass totalt med tiden 
1.40.54, Ronny 1.41.29, Håkon 1.43.39 og Torben 1.44.58. 

 

Vestbygdrittet 22.mai 

Klubben hadde til sammen 24 deltakere i år. 

I klassen kvinner 120km tok Liv-Helga Sørensen 2.plass og Janicke Selnes 3.plass. I 
herreklassen var det Fredrik Hansen som fikk beste tid av våre deltakere. Han endte på 
4.plass. Robin Jakobsen 8.plass, Sveinung Olsen 10.  

På 60km hadde vi to deltakere: Jahn Ivar Karlsen og John Eirik Karlsen, som tok 3. og 4. plass 
blant herrene. 

 

Regionmesterskap 3.-5. juni 

Her deltok Fredrik Hansen. På fellesstarten 4. juni tok han 8. plass i M elite. 

5. juni var det gateritt hvor Fredrik kom på 9. plass.  

 

Midnattsolrittet 11.juni 

Midnattsolrittet ble arrangert lørdag 11. juni 2016, og er et sykkelritt med start og målgang i 
Bodø. 9 rytter fra klubben deltok i rittet. 

I eliteklassen kom Ronny Holen på en flott 2. plass, Sveinung Olsen kom på 9. plass. 

Aud Karin Hay Knudsen ble nummer 4 i sin klasse i VB rittet 53 km. 

 

Reistadrittet 25.juni 

I klasse M40-49 ble Ronny Holen nr 3, Tedd Asle Stranda nr 6, og Torben Jensen ble nr 7 i 
klasse M30-39. 



 

Lofoten Insomnia 1.juli 

Ståle Fredriksen ble nr 4 i klasse M40, Roger Vagle nr 11 fra Laukvik, og Freddy Gjertsen nr 9 i 
touring klassen. 

 

Lofotrittet 5. og 6. august 

Fredag 5.august gikk lofottempoen av stabelen på Leknes. VSK stilte med 3 ryttere som 
gjorde meget sterke tider på tempo. 

Janicke vant dameklassen og Kristine ble nummer 3. Håkon fikk en fin 9. plass i et sterkt felt. 

Lørdag 6.august var det klart for selveste Lofotrittet. VSK stilte med 9 ryttere til start på 
fellesstarten. 

Fredrik Hansen, Robin Jakobsen og Charles Johannessen ble hhv 6. 8. 14. mann i mål Kristine 
Pedersen tok en sterk 2. plass i dameklassen. 

 

Lavkarittet 13. august 

Sveinung Olsen ble nr 3, Ronny Holen nr 6 

 

The Arctic Triple – Lofoten Triathlon  

20. august 2016 ble den første offisielle The Arctic Triple – Lofoten Triathlon arrangert, og 
der vant Bård Meløe. 

Etter å ha svømt 1000 meter, syklet 50 kilometer og løpt 12 kilometer inkludert en 
fjellpassering over Tjeldbergtinden ble Meløe klokket inn på 2 timer 46 min og 49 sekund. 
Han var om lag seks minutt foran nummer to – Sveinung Hegge fra Tverrlandet. 

 

NNM Terreng Harstad 19.-21. august 

På søndag ble maraton terrengrittet arrangert med løype på 50km med 5 rytter fra klubben 
vår på startstreken. 

Sveinung Olsen vant NNM i sin klasse M50-59 og hadde også best totaltid av samtligere 
deltakere. 

Ronny Holen ble nummer to i klassen M40-49 og hadde også den 4 beste tiden totalt. I 
klassen M30-39 ble Torben Jensen nummer 4. Aud Karin Hay Knudsen ble nummer 3 i K19-
39 og John Håvard Knudsen Larsen ble nummer 3 i klassen M11-12. 



 

Birkebeinerrittet 27. august 

Mange fra klubben deltok i Brikebeienrrittet som gikk fra Rena til Lillehammer lørdag 27. 
august 2016. I år var løype endret noe i forhold til tidligere noe som gjorde at den var 86km i 
år mot 92km tidligere år. 

Det var et flott vær med sol fra skyfri himmel, men en del motvind opp på fjellet. Mange 
flotte resultater og kan nevne at Sveinung Olsen med tiden 2.55.01 ble nummer 3 i sin 
klasse, Charles Johannessen med tiden 3.16.08 ble nummer 4 i sin klasse. Robin Jakobsen var 
den andre i klubben som kom under 3 timer, han hadde 2.59.24 og var nummer 26 i sin 
klasse. 

 

Ulvøytråkket 17. september 

På lang løype kom Ronny Holen på delt 2. plass med Johnny Strømnes fra Lofoten Sk, 03.06 
etter vinneren Ørjan Bohinen fra Harstad CK. Tedd Asle Stranda ble nr 5, Torben Jenssen ble 
nr 2 i sin klasse og nr 9 totalt,  

Linda A. Norum tok 2. plass i kvinneklassen. 

 

Vurdering av aktiviteter i forhold til mål, 2016 
 

1. Klubbritt 

Rittplanen besto av 11 ritt. 10 av disse ble gjennomført. Avlysningen av det ene rittet henger 

sammen med mangel på vakter. 

8 av rittene var på vei, hvorav ett var temporitt. 2 var terrengritt. Det er gjennomført 

klubbmesterskap i alle grener med kåring av klubbmestere både på herre og damesiden. 

Totalt har det vært 136 startende i rittene; 118 av menn, 15 av damer og 3 av juniorer. 

Styret mener at tallene viser et utviklingspotensial for aktivering av flere damer og juniorer.  

 

2. Ulvøyrittet 

Planlagt samarbeid med Ulvøytrippelen førte ikke frem. Ulvøyrittet ble derfor ikke 

gjennomført i 2016. Mange medlemmer deltok allikevel i Ulvøytråkket den 17. september. 

 

3. Vesterålen Summer Games 



Planen åpnet for et samarbeid med VSG om hjelp til å gjennomføre sykkeldelen av 

arrangementet. Det var ingen som representerte VSK på deltakersiden i dette rittet. 

 

4. Barneritt 

VSK stilte som vanlig opp med syklister og dugnadsgjeng under Tour of Norway for Kids. 

Arrangementet på Stokmarknes har i flere år markert seg som det i landet med flest 

deltakere. 

 

5. Rekruttering/stipend 

Støtte/stipend til rekrutter var planlagt håndtert gjennom ny organisering og nytt utvalg. 

Dette har uteblitt, jvf. punkt 8. Det har derfor ikke vært utbetalinger til rekrutter i 2016. 

Noen seniorer, etter søknad, støttet med utgifter i forbindelse med deltakelse i NM og RM.  

 

6. Sosialt 

Det er arrangert ett medlemsmøte med tema evaluering av sesongen og veien videre. 21 

medlemmer deltok. 

Pedalfesten ble avlyst på grunn av for få påmeldte. 

På dette punktet har vi mye å gå på til neste år. 

 

7. Vestbygdrittet 

Klubben videreførte ikke ordningen fra 2015 der vi betalte startkontingent til VSK-

medlemmer. 

24 fra VSK deltok. 

 

8. Organisasjons-/treningsstruktur 

Det forrige årsmøtet vedtok en organisasjonsstruktur der planen var å opprette sportslig 

utvalg, medlemsutvalg, materialforvalter, kapteiner og rekruttrenere. Oppgavene for de 

enkelte var godt definert i diverse punkter. 

Det nye styret ble gitt i oppgave å jobbe videre med dette. Hovedutfordringen har vært å få 

satt navn på de sentrale vervene og rollene. 

Styret må erkjenne at det ikke har lykkes med dette. Arbeidet ble derfor lagt på is, ettersom 

det viser seg tilnærmet umulig å rekruttere medlemmer til slike verv og roller. 



Økonomi 
Klubben har god økonomi og har i 2016 et resultat på kr. 32 348,- 

 

 

Medlemstall 
 
Medlemstall for 2016 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 
eldre 

Totalt 

Kvinner   1 2 1 19 23 
Menn  1 4 1 77 83 
Totalt  2 6 2 96 106 

 

Medlemsutvikling 
 2014 2015 2016 
Kvinner 26 27 23 
Menn 80 84 83 
Totalt 106 111 106 

 

 

Aktivitetsplan VSK 2017 
 

Styret foreslår følgende aktiviteter i 2017: 

1. Klubbritt. Det må tenkes nytt rundt klubbritt for å ta hensyn til nye regler ifm ritt på 
veg. Flere ritt i terreng og løyper på landevei som ikke krever mange vakter. 

2. Ulvøyrittet. Styret ber Ulvøyrittkomite å organisere Ulvøyrittet som tidligere år. Det 
er satt av dato for 2017 litt tidligere enn før. 

3. Vesterålen summer Games. Klubben ønsker å hjelpe til å arrangere hvis vi blir 
forespurt. 

4. Barneritt. Vi er positive til å være med i Tour Of  Norway for kids hvis det blir arr i 
2017.  

5. Sosialt. Vi ønsker å gjennomføre et par medlemskvelder med evt. Foredragsholdere, 
sykkelleveranør o.l 

6. Etablere rundbaneløype.  Det er noen medlemmer som ønsker å få til en 
rundbaneløype i Vesterålen. Sortland kan vøre et alternativ i området lysløypa. 

7. Aktivitetshjul. Utarbeide aktivitetshjul i klubben slik at det blir lettere å få oversikt 
over hva som skjer i løpet av året og når. 

 



Regnskap og budsjett 2016 
RESULTAT Noter: 2 016   Budsjett  

    
Medlemskontigent    kr                      31 000   kr              32 000,00  
Annen inntekt 2  kr                      18 288   kr              10 000,00  
Klubbritt    kr                        3 300   kr                 3 500,00  
Sponsormidler 1  kr                      51 000   kr              51 000,00  
Ulvøyrittet      kr                 8 000,00  
Mva. Kompensasjon     kr                        6 346   kr                 6 000,00  
        
        
Sum salgsinntekt    kr                   109 934   kr            110 500,00  
        
Regnskap     kr                        5 235   kr                 6 000,00  
Oppdatering 
hjemmeside    kr                      11 051   kr              12 000,00  
Ulvøyritt 3  kr                      11 808   kr              10 000,00  
Klubbrittpremier      kr                 5 000,00  
Klubbmesterskappremier      kr                 6 000,00  
Lisens NCF    kr                        5 565   kr                 6 000,00  
Triatlon    kr                        1 450   kr                 2 000,00  
Medlemsaktiviteter 4  kr                        6 538   kr              30 000,00  
Stipend 5  kr                      16 024   kr              20 000,00  
Rekvisita    kr                           850    
Bank / kortgeb.    kr                        2 655   kr                 3 000,00  
Tap på fordringer 6  kr                        7 000    
Avskrivning sykler    kr                        9 252   kr                 9 200,00  
Diverse kostn.    kr                           245   kr                 1 000,00  
        
Sum kostnader:     kr                      77 673   kr            110 200,00  
        
Renteinntekter    kr                              97    
RESULTAT     kr                      32 358   kr                    300,00  

    
BALANSE   kr                        2 016   
Kundefordringer        
Bank    kr                   217 842    
Bank    kr                              24    
Kasse       
Sykler    kr                      27 438    
        
sum eiendeler     kr                   245 304    
        
Leverandørgjeld       
Annen egenkapital     kr                   208 369    



Periodisering    kr                        4 577    
Årets resultat    kr                      32 358    
sum gjeld og 
egenkapital    kr                   245 304    

    
 
 
 
Noter:     
    
Sponsormidler 1   
Sport 1  kr                10 000,00    
Stamina Hot  kr                   6 000,00    
Alsvåg plater  kr                10 000,00    
Sparebank 1  kr                25 000,00    
    
sum:   kr                51 000,00    
    
    
LAM -midler 2   
    
sum:   kr                18 288,00    
    
Ulvøyrittet 2015 3   
    
Premier  kr                10 463,00    
Teknisk Hadsel  kr                   1 345,00    
    
    
sum:   kr                11 808,00    
    
Medlemsaktiviteter 4   
    
Årsmøte romleie  kr                   4 239,00    
Blomst Kjell Åge  kr                      475,00    
Medlemsmøte 
brus/kaffe  kr                      407,00    
Leie HH 2015  kr                      667,00    
Refusjon VB -ritt  kr                      750,00    
    
sum:   kr                   6 538,00    
    
Stipend 5   
    
Bård , Liv - Helga NM  kr                   8 000,00    
Fredrik  RM 16  kr                   4 023,95    
Sveinung NM 4 000,00   



sum:   kr                16 023,95    
    
Tap på fordringer 6   
    
Sykkelklær solgt via 
klubb  kr                   7 000,00    
    
(litt restbeholdning selges 2017)   
sum:   kr                   7 000,00    
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