ÅRSMØTE FOR ÅRET 2018
21.03.2019
Quality Hotel Strand Gjøvik
kl 18:00
SPONSORER/SAMARBEIDSPARTNERE FOR SESONGEN 2019
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Saksliste årsmøte for året 2018
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forslag til
forretningsorden
Forslag til forretningsorden:
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med
unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3
min. andre gang og 2 min. tredje gang.
4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med
representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på
saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke
settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.
7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de
avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes
som ikke avgitt.
8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og
vedtak med antall stemmer for og imot.

3. Valg av dirigent, sekretær, 2 representanter til å
undertegne protokollen, 2 til tellekorps.
4. Behandle årsmeldingen fra styret, de enkelte gruppene
og aktive rytter med personlig støtte
5. Behandle regnskapet for 2018.
6. Fastsette medlemskontingenten
7. Behandle budsjett for 2019
8. Organisasjonsplanen
9. Innkomne saker
10. Valg
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4. Årsberetning fra styret, arrangement og utvalg.
Styrets beretning
Raufoss og Gjøvik SK er en klubb i fortsatt god utvikling, både sportslig og økonomisk, men
klubben har i 2018 «mistet» en del medlemmer i forbindelse med rydding i medlemsregisteret
Rubic. Registeret inneholdt mange navn på medlemslisten som ikke ville fortsette å være medlem.
Pr 31.12.2018 har vi 137 betalende medlemmer fordelt slik: 104 enkeltmedlemskap, 31
familiemedlemskap og 3 støttemedlemmer. Totalt antall medlemmer i registeret er 277.
I forbindelse med lovkrav fra NIF (Norges Idrettsforbund), om at alle klubber innen 31.12.2019 skal
bruke NIF sitt medlemssystem har vi valgt å bytte ut Rubic med NIF systemer allerede fra 1 januar
i år. Så langt gir dette medlemssystemet mye bedre oversikt enn Rubic og det er gratis. Det
gjenstår fremdeles en del rydding da mange personer ikke gir tilbakemelding på om de vil stå
registrert eller ikke i RGSK. Alle innmeldinger og utmeldinger kan nå gjøres direkte i MinIdrett
systemet (mi.nif.no) av medlemmer selv eller ved å gi beskjed til klubben på
raufoss.gjovik.sykleklubb@gmail.com.
I løpet av 2018 har vi reforhandlet avtalen med 360 grader og inngått nye avtaler med XXL
Verksted for sykkelservice og ski-prep. Etter en del innsigelser på kvaliteten til eksisterende
klubbtøy leveranser fra GSG, bestemte klubben å bytte til nytt merke: Bioracer. Nytt design og nye
sponsorer ble avklart i løpet av høsten og første runde med webshop gjennomføres i starten av
2019. Styret bestemte også klubb-bilen selges pga høye kostnader og lite bruk. Bilen ble solgt rett
før jul. Klubbens tilhengeren blir tilgjengelig for utlån i forbindelse med ritt og andre klubb-relaterte
arrangement for medlemmene.
Styret har hatt 10 styremøter i 2018.
Året 2018 har også vært et aktivt år når det gjelder arrangementer. TTTR, Styrkeprøven,
treningsrunde i Åslendet løypa og Cyclocross NC runder.
Rent Idrettslag
RGSK var ett av de første sykkelklubbene i Norge som ble sertifisert som Rent Idrettslag. Vi er resertifisert og tar dette på største alvor. Som en følge av dette har deler av styret og samtlige aktive
utøvere, trenere, og foreldre som ønsket dekket overnatting tatt programmet Ren Utøver. Vi
oppfordrer alle medlemmer om gjennomføre gratis kurset on-line for egen opplæring og
kompetanseheving vedrørende det å være ren utøver (https://renutover.no).
Klubbens nye samarbeidspartnere i 2018 med effekt fra 2019
Vi er veldig fornøyd med å ha forhandlet frem sponsor-avtaler med følgende partnere:
Bilia Gjøvik, Cirkle K Kallerud, ThermoFloor, Toten kjøtt, Skoglund Transport og 360 grader.
Klubbens avsluttede sponsoravtaler i 2018
Klubben takker følgende spnsorer for utmerket samearbeid de siste årene:
Montèr, Servicemesteren og Torshov Sport.
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Representasjon
NCF Forbundstinget 2018: her deltok Knut Norland.
Dugnad
Det ble gjennomført dugnadsinnsats ifb TTTR og Styrkeprøven.

Arrangement
Trim Tråkk Toten Rundt
TTTR, den 48. utgaven, ble gjennomført med 965 deltagere i strålende vær. Dugnadsinnsatsen på
alle tre stasjoner (Gjøvik, Lena og Raufoss) var upåklagelig og en stor takk til alle som bidro til at
arrangementet ble en suksess. Forbedringspotensialet til neste års TTTR ligger i mer fokus på
forhåndspåmelding (eqtiming/vipps) og evt flere ressurser på påmeldingen ved stasjonene. Vi må
også ha mer kioskvarer (spesielt pølser) hvis påmeldingen blir slik som i 2018.
Sponsing fra flere lokale bidragsytere på kiosk-salg samt en del inntekter fra på melding gjorde at
totale inntekter er på ca 40 000,-. Dette er meget bra tatt i betraktning at påmeldingsavgiften er
veldig lav og at dette primært er et lavterksel-tilbud for alle som ønsker å komme ut på sykkeltur i
flotte omgivelser.
Styrkeprøven Gjøvik – Oslo
Klubben har avtalen med Den Store Styrkeprøven til og med 2019 på å arrangere start fra Gjøvik
Gård og vakthold gjennom Gjøvik. Årets arrangement ble gjennomført etter planen takket være en
flott dugnadsgjeng med stor stå-på-vilje og gjennomføringsevne. RGSK stilte også med ryttere på
denne distansen som fullførte rittet med stil.
Den Store Styrkeprøven - vakthold
RGSK hadde ansvaret for vakthold på alle rundkjøringer langs traseen fra Mjøsbrua og gjennom
Gjøvik. Klubben leier inn hjelp fra to andre idrettsklubber i området for å klare å stille med nok
vakter som kreves. RGSK håndterer kun rundkjøringen ved CC Mart´n selv. Bare den
rundkjøringen krever mange personer (15 stk) over 24 timer. Vaktholdet ble gjennomført etter
planen og ritt-ledelsen er godt fornøyd med arbeidet som ble lagt ned.
Totale inntekter for RGSK ble ca 15 000,-.
Mjøskross
NCF var sent ute med å tildele Norgescup for CX i år, vi fikk ikke beskjed om tildelt arrangement
før utpå sommeren. Vi hadde egentelig søkt sammen med Vingerkross, de skulle ha lørdag og vi
søndag. De trekte seg etter en liten konflikt med forbundet ang. ett ritt de hadde hatt før. Fikk da
tilbud om å ha to dager, og åpningshelg av Norgescupen. Kort beskjed, men vi følte at dette var
noe vi kunne få til, ettersom arrangementet i fjor gikk så bra som det gjorde.
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Rittresultater kunne ikke ta påmelding og tidtaking denne helgen, så her måtte vi ha en løsning
selv. Lånte utstyr av Vind for en billig penge. Odd Erland Hansen og samboer tok på seg å være
ansvarlige for tidtaking gjennom helgen, mens Eqtiming tok seg av påmeldinger og
nummertrykking. Dette var noe som fungerte optimalt for arr. vi sparte bra med penger med å ta
tidtakingen selv.
Samme løypa skulle brukes to dager på rad, bare snu kjøreretning fra lørdag til søndag, med noen
små kosmetiske og sikkerhetsmessige endringer. Dette er noe som ble godt mottatt av rytterne.
Det ble større forskjell på løypene enn vi trodde på forhånd, og dette var tydeligvis noe rytterne
likte. Totalt påmeldte begge dagene til sammen 235 påmeldte.
Gjennomføringen ellers gikk veldig bra, gode lokaler, gode løyper. Det vi kan forbedre er tilgang til
kiosk. Parkeringen må vi også gjøre noe med. Jobbe hardere for å få all parkering bak skolen. Blir
fort trangt foran skolen, og noen tar seg veldig tilrette i parkering. Var bare en klage på parkering
fra nabo, så stor sjenanse var det nok ikke.
Har søkt om to dager høsten 2019 også, håper på litt raskere tilbakemeldning fra forbundet denne
gangen.
Vil også takke de som har stilt opp på dugnad og som sponsorer til dette arrangementet.
Kims,Ramirent , Toten kjøttmed produkter og Ole Werner med gjerdestolper.
Overskudd ble rundt 25000, potensialet er større, da med litt tidligere beskjed fra forbundet, så
kan vi selge arenareklame, og bedrive litt større reklame for arrangementet.
For arrangøren – Christer Svingen

Utvalg
MTB Barne/ungdomsgruppe
Ingen informasjon mottatt fra gruppen.
MTB Junior
Simen Gulbrandsen avsluttet siste året på NTG Lillehammer denne våren og gikk inn i sin første
sessong som seniorrytter. Vintertreningen hadde ikke vært optimal for Simen, men kjørte
Norgescup tempo i sesongåpningen på Fiskum med et bra resultat, fulgt opp av to Enduro-ritt som
var motiverende og artig. Vår- og sommertreningen ble heller ikke optimal for Simen, og han
avslutett i stor grad sesongen etter Norgescup Konnerud.
Vinjar Løkken satset primært MTB Rundbane og kjørte alle Norgescuprittene. Oppsummert så
kjørte han en bra vårsesong, men var ikke i form gjennom sommeren, inkludert NM. Ut over
høsten bedret formen seg igjen, og han avsluttet Norgescupen i Halden med 8. plass. Totalt ble
Vinjar nr. 10 i Norgescupen som siste års junior. I vårsesongen kjørte han også inn til en sterk 3.
plass i Terrengsykkelrittet.
Vinjar kjørte også NM og Roserittet på landevei denne sommeren. Ny opplevelse og erfaring som
ga mersmak, og tidvis sterk kjøring på Roserittet.
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Senhøsten rykket Vinjar opp i seniorklassen i Norgescuprittene i CX. Han fikk en tung start på
hjemmebane i første runde, men kjørte bedre og bedre i påfølgende ritt og avsluttet med 10. plass
i siste ritt i Grenland. Totalt ble han nr. 16 i cupen.
Vinjar satser for fullt mot 2019 og sin første sesong som senior MTB-rytter. Han har vært i
tenkeboksen gjennom høsten på hvordan han best mulig skal løse dette, og med bakgrunn i at
han bor på Lillehammer og har sine daglige treningskompiser der, har han valgt å melde overgang
til Lillehammer CK. Dette var en vanskelig beslutning, og han takker for all støtte som RGSK har
bidratt med siden han syklet sine første klubbritt som 3-åring på Raufoss skistadion.
For gruppen - Wegar Løkken
Landeveg junior
Tobias Ugland deltok på følgende ritt i 2018:
- NC - Gylne Gutuer (tempo og felles start) jr
- NC - Spikkestad GP (fellesstart) jr
- NM - Sandefjord jr. ( ellesstart)
- Tønsberg 3 dagers (2x fellesstart) jr
- Sundvolden GP jr
- Ringerike GP jr
- Kalas Rekord mila jr.
- Rojan Rundfart (tempo, 2x fellesstart) jr.
- Roserittet Horten (tempo, 2 x fellesstart) jr.
Tobias har hatt et lite løft fra 2017 sesongen. Slet litt med sykdom i starten av sesongen som
preget han i starten. På slutten av 2018 engasjerte vi Martin Olsen som PT og han har trent mye
ut 2018.
2019 sesongen som første års senior blir spennende. Tobias trenger nok fortsatt 2-3 år til med
mye og riktig trening før han kan se hvor langt han kan komme som landeveissyklist.
Han er motivert som aldri før så fortsettelsen kan bli morsom!
For gruppen – Thor H. Ugland
Landeveg 1
Landeveisgruppe 1 gikk inn i 2018 sesongen med stor iver og tro på bra oppmøte. Treningsplan
var som tidligere år, 3 dager i uka. Etterhvert ble det klart at antall ryttere på trening ble meget
varierende fra 2 til 20 ryttere, størst fremmøte var det på intervalltreningene. Med så liten interesse
for lag-kjøring ble det fellesstart på de ritt som ble kjørt. Disse var Hamar Rittet, Randsfjorden
Rundt, med gode plasseringer, Lillehammer – Oslo, med klubbrytter Christian Simensen på flott
3.plass, Oslo-Lærdal, med Roar Sollie på 4.plass. Et ritt som kan anbefales. Ser frem mot en ny
sykkelsesong 2019, takker for fremmøte og Circle K Kallerud for kaffe og bolle etter endt trening.
For gruppen – Morten Schnell
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Landeveg 2
På årsmøtet våren 2018 ble det blåst nytt i liv i Landeveg 2, da det virket som mange i klubben
hadde savnet et lavterskelnivå.
Satsingen ble også fint omtalt i OA med reportasje fra første samling i mai.
Det ble utarbeidet en treningsplan i samarbeid med sportslig leder, Morten Korslund. Planen ble
publisert på klubbens hjemmeside og på Facebook. Påminnelser og noen små oppsummeringer
ble jevnlig lagt ut på FB.
Treningstidspunktene ble samkjørt med LV 1 og damegruppa med felles oppmøte på CircleK
Kallerud hver tirsdag, torsdag og søndag fra 3. mai og frem til slutten av juni.
Oppmøtet varierte fra 2-6 stk på hverdagene, hvor det var lagt opp til intervalltrening på tirsdagene
og rolig langtur på torsdagene. Søndagene var det alt fra 1 til 12 stk som var med. Her ble det
kjørt rolige langturer på 3 – 5 timer. Ett par ganger ble det fellestur med LV 1.
Fellesturene i LV 2 ble lagt opp slik at alle skal kunne være med. Det ble lagt inn felles stopp
underveis. Det gjorde turene enda mer sosiale. Flere nye syklister kom til, var med fast hele våren
og har meldt seg inn i klubben.
Fellessamlingene ble avsluttet etter Styrkeprøven da de fleste da går over til mtb sykkel for å kjøre
resten av sesongen med ritt som Valdresrittet, Grenserittet, Birken og lignende.
Vi som var med I 2018 håper dette er et tilbud som flere i klubben ønsker skal fortsette og at
mange flere blir med på disse flotte sykkelturene i 2019.
For gruppen - Terje Schonhovd og Hans Idar Markestad

MTB senior 2018
Etter å ikke ha hatt noe organisert trening for MTB gruppa på noen år så fikk vi en plan for dette
igjen i 2018. Vi ser et behov for å få samlet mosjonistene til felles treninger, både for
erfaringsutvekslinger og samholdet i klubben. Da prøvde vi oss på 3 dager i uken med fokus på en
dag med lavterskeltilbud, en med langtur og en med stitur som Gosti hadde ansvaret for. Vi var
heldige med sesongen og kunne starte allerede i april, da med kick-off hvor hele 16stk stilte opp.
Etter det varierte deltakelsen veldig fra 2stk på det minste til 10-12stk som normalen. Det tok
unormalt lang tid før det kunne sykles en del i skogen grunnet mye trefall etter en snørik vinter,
men vi ser at de dagene hvor det ble annonsert stitur i skogen var de mest populære. Disse
øktene var også de enkleste å få holdt gruppen samlet underveis da det blir flere muligheter til
naturlige stopp for å samle troppen.
Aktiviteten var jevn og god frem til sommerferien, da ble det utfordrende å holde aktiviteten i gang
grunnet ferieavvikling til flere av oss og fordi rittsesongen tar sin tid og fokus.
Oppsummert kan vi si at vi måtte begynne en plass og at vi hvert fall har startet i gang arbeidet
med denne gruppen, det er bedre enn ingenting slik det har vært tidligere.
Veien videre:
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Det er blitt laget en plan for 2019 omtrent på samme nivå som 2018. Men med flere ansvarlige
personer slik at det blir lettere å få avviklet. Og for å hjelpe på utfordringene med nivåforskjellene
så skal vi en dag i uka dele gruppa i to på lik linje med landeveisgruppa. Intervallene kjøres
allikevel samlet da disse som regel kjøres opp og ned den samme bakken. Så satser vi på at
sommerværet også blir like bra som i fjor, stikkord kort/kort hele tiden!
For gruppen - Thomas Hovda
Triatlon
Gruppen består av ca 20 personer som mer eller mindre er samlet på svømmetreninger i Gjøvik
Fjellhall hver søndag og tirsdag. Gruppen har i 2018 hatt egen svømmetrener i Erik Johnsen som
har gjort en meget god jobb med å heve alle svømmere flere hakk på både det tekniske og
kapasitet. Erik har masse erfaring fra tidligere topp-nivå innen svømming og triatlon – både
nasjonalt og internasjonalt – og vi er utrolig heldig i gruppen som har tilgang til en slik ressurs. I
2019 ser vi frem til å oppgradere verktøy for videoanalyser i sanntid i bassenget for effektiv læring
av teknikk. Gruppen er også spurt om å delta i et test-prosjekt for nytt tidtakingsutstyr for openwater sammen med EQTiming som blir spennende.
Kombi-øktene på 360 ble ikke videreført fra ordningen i 2017 da treningstidspunkt passet dårlig for
initiativtagerne. Treningsopplegget er fulgt individuelt av de som har hatt mulighet til det.
Årets største sports-prestasjoner var VM-kvalifisering for hhv. Beate Paulsrud til VM halv-distanse
(1. gang) i Sør-Afrika og Vidar Kvernvold til VM i fulldistanse på Hawaii for 2. året på rad. Begge
gjennomførte sine konkurranser med stil og bidrar til topp sportslig motivasjon i triatlongruppen og
forhåpentligvis klubben generelt. Kvalifisering er en stor prestasjon i seg selv og man kjemper om
en plass blant de 2-3000 beste triatleter fra alle verdens land. Kun de beste 1,2% fra alle
IronMan´s 40+ konkurranser verden over i løpet av ett år tildeles kvalifiseringsplassene (i 2018
deltok ca 58 000 menn totalt i alderen 25 -90 på en eller flere full-distanse IronMan 140.6
konkurranse). Ranking for 2018: Beate (25-29 år) nr 1 i Norge og 310 plass på verdensbasis
(totalt 4219 IronMan 70.3 triatler i aldersklassen) – Vidar (45-49) nr 1 i Norge og 8 plass på
verdensbasis (totalt 11 026 IronMan triatleter i aldersklassen).
Mange av gruppens medlemmer gjennomførte flere lokale og internasjonale konkurranser med
gode resultater – blant annet IronMan 140.6 og 70.3 i Haugesund, IronMan 140.6 i Sør-Afrika,
IronMan 70.3 i Xiamen, IronMan 70.3 i Jønkøping, Ironman 140.6 i København,
Norgesmesterskap i Trondheim, Oslo Triatlon og Hamar Triatlon. Noen debuterte i sin første
triatlon konkurranse og noen debuterte på nye distanser. I 2019 tar flere enda et steg opp og skal
debutere i IronMan sirkuset – blant annet i Barcelona i høstferien – gruppen ønsker alle lykke til i
alle fremtidige konkurranser!
NB! Alle RGSK medlemmer oppfordres til å møte på svømming-trening – enten for å få en
alternativ treningsøkt eller for å lære crawl-teknikk.
For gruppen – Tom Gullberg
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Oppsummering fra utøvere med støtte
Beate Paulsrud
Min debut i triatlon var sommeren 2018 hvor jeg deltok på totalt 7 triatlon-konkurranser deriblant
VM i Sør-Afrika. Ettersom dette var min første sesong og kun hadde gjort halvdistanse én gang,
hadde jeg ikke kjempestore forventninger til egen prestasjon eller hva som ventet meg.
Da jeg ankom i Sør-Afrika innså jeg raskt at dette er et annerledes land enn Norge på mange
måter. Det som ga størst inntrykk er alle forhåndsregler man må ta mtp sikkerhet og dette preget
oppholdet noe. Stemningen i Port-Elizabeth var helt fantastisk takket være Ironman-sirkuset som
hadde inntatt byen. De beste i verden skulle gjennom den samme konkurransen som meg og jeg
følte meg bare veldig heldig som fikk muligheten til å delta. Det ble en hard konkurranse for min
del hvor svømmingen gikk bra etterfulgt av en hard sykkeletappe på ruglete asfalt som medførte
noe dårlig form og mørbanka bein. I tillegg hadde jeg nok undervurdert sykkelløypen og hadde
forventninger om å sykle fortere enn i Haugesund. Det ble hardt på løping med kjørt muskulatur og
en varme som satte meg litt ut av spill. Jeg kom i mål rundt samme tid som i Haugesund og sett i
ettertid så er jeg fornøyd med det da dette bare var begynnelsen. Debuten har gitt mersmak og jeg
er så heldig å skal delta på Norseman i 2019.
Jeg vil takke klubben for støtten jeg fikk til VM i Sør-Afrika, og ikke minst til triatlon-gjengen som
jeg er så heldig å få trene med!
Beate
Martin Røste Omdahl
Startet sesongen i slutten av februar med 6-dagers etapperittet Andalucía Bike Race. Endte der
tilslutt på 64 plass sammenlagt i et sterkt internasjonalt felt. Videre utover sesongen syklet jeg
blant annet inn til 6 plass i Terningenrittet, 8 plass i Valdresrittet, 48 plass i Birken og 6 plass i
Lygna opp. Avsluttet sesongen i oktober med 3 dagers rittet Andorra Bike Race med 8 plass totalt
etter to punkteringer! Etter en tur i bakken etter siste etappe ble det bråstopp på sesongen med 3
måneder gips på et brekt bein. Sesongen besto av oppturer og nedturer, men tar med meg masse
motivasjon mot flere oppturer i 2019!
Martin
Vidar Mehl
Jeg hadde en bra sesong i 2018 hvor mye gikk min vei. Høydepunktet var uten tvil min første
Norgescup seier i MTB maraton. Den kom på Nordsjørittet som var første rittet i cupen. Ikle sei
Laksetrøyen på pallen sammen med legenden Gunn-Rita Dahle Flesjå var stort!
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Fikk sykle Furusjøen rundt i Laksetrøyen, og forsvarte den med en 4 plass der. Trøyen forsvant
likevel pga at jeg stilte til start på Helterittet. Ny 4 plass på siste NC Stomperudrittet var likevel nok
til en fin-fin 2 plass i sammendraget.
Kopiere seieren på Grenserittet fra 2017 var også ganske så utrolig. Små marginer så utrolig kult
å ta to på rad på Grenserittet!
Trans Østerdalen tre-dagers var utrolig moro. Vant første etappe etter spurt. Andre etappe ble en
hard dag hvor jeg til slutt klarte å riste av meg alle andre i sammendraget med ny seier. Dag 3
som var jaktstart handlet mest om å bare holde unna. Noe jeg gjorde og seier sammenlagt. Moro
med mange fra RGSK til start i Trans Ø!
Ellers mange bra ritt og prestasjoner listet opp nedenfor.
Oppsummering av høydepunktene for 2018:
1 plass NC maraton Nordsjørittet
1 Plass Grenserittet
1 plass Trans Østerdalen sammenlagt + etappeseier 1 og 2etappe
2 Plass NC maraton sammenlagt
5 Plass NM Maraton
1 Plass Valdresrittet
1 Plass Finnskogkureren
2 Plass Skaidi Extreme
2 Plass Aalborg MTB maraton
3 Plass Terningenrittet
11 plass totalt i Birken, 2plass M30
13 plass NC landevei Grenland
Vidar

Roar Sollie
Syklet i 2018 landevei med Aurora Borealis, hvor jeg var veldig fornøyd med å sitte med i rulla inn
på alle ritt. Dette ga også motivasjon til å sykle bra på oslo-Lærdal sammen med Morten Schnell,
noe som resulterte i en 4.plass totalt av 200 startende.
Andre ting å nevne i 2018 var en strålende tur, opplevelse og erfaring å reise med Martin Røste
Omdahl til Androrra Bike race, med 3 etapper på høye mellom 2000-2500 m.o.h.
Noen resultater fra 2018:
- Trans Østerdalen 3.dagers: 9.plass i elite
- Hedmarksvidda rundt: 6.plass elite og klasseseier
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- Furusjøen rundt 70km: 3.plass elite og klasseseier
- Valdresrittet: 10.plass elite
- Kongsvegrittet: 2.plass
- Kongerittet: 9.plass elite
- Birkebeinerrittet: 2.41 30.plass elite og 2.plass M35-39
- Oslo-Lærdal: 4.plass totalt
- Norgescup maraton Stomperrudrittet: 10.plass elite
- Andorra Bike Race 3 dagers: 6.plass elite sammenlagt
Forsøk på å holde invitere til fellestreninger når det var muligheter for det, og som vanlig når det
nærmet seg Birken var vi på det meste 18 mann på intervall. Vil også nevne det solide og positive
treningssamarbeidet og samholdet blant oss fire aktive på terrengsykkel i høst og vinter.
Fikk deltatt på Mjøskross, men på tross av at jeg slo opp igjen ribbeinsbrist første dag, følte jeg
dag to gikk veldig bra. Klarte dessverre å pådra meg tre påfølgende ribbeinsbrist i høst og hadde
ca 3 mnd sammenhengende med brist.
Håper på en sykdoms- og skadefri sesong slik at jeg kan få tatt del i alt det morsomme som skjer
på terreng og syklekross.
Roar
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5. REGNSKAP OG BALANSE

Raufoss og Gjøvik Sykkelklubb
Resultatregnskap
Medlemskontingenter
NM
Trimtråkk
Åslendet Grand Prix
Raufosskogen MTB
Dugnader
Styrkeprøven
Grasrotandelen
Sponsorinntekter
Salg av klubbtøy
Egenandeler aktive
Andre inntekter
Renteinntekter
SUM INNTEKTER
Utgifter
Påmelding aktive ritt
Reisekostnader aktive
Kostnad klubbtøy
Egne Stevneutgifter
Trenings og miljøsamling
Stipend/ekstra støtte
Kjøp av premier
Turgruppen
Styrkeprøven arrangement
Avskrivinger
Leie lokaler
Annonser
Leie postboks
Rep og vedlikehold
Fremedetjenester
Gaver
Kontorrekvisita
Div Adm Kost
Porto
Drift servicebil
Lagskontingent
Lisenser

Budsjett
2016

Regnskap
2016

60 000,00

41 742,00
17 678,00
157 753,00
10 829,35
34 680,00
42 634,80
18 532,11
92 382,00
120 100,50
67 172,00
2 182,66
605 686,42

160 000,00
10 000,00
20 000,00
10 000,00
40 000,00
15 000,00
80 000,00
60 000,00
30 000,00
95 000,00
5 000,00
585 000,00

70 000,00
40 000,00
90 000,00
45 000,00
36 000,00
60 000,00
35 000,00
25 000,00
35 000,00
10 000,00
1 500,00
5 000,00
10 000,00
5 000,00
10 000,00
30 000,00
2 000,00
7 500,00
5 000,00
15 000,00

26 347,00
44 707,10
155 307,50
16 810,05
14 823,17
12 400,00
84 629,65
67 733,20
30 829,72
32 000,00
4 921,00
1 050,00
3 751,20
8 000,00
3 400,00
833,00
41 737,82
23 795,90
5 500,00
12

Tap på fordringer

14 955,00
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6. MEDLEMSKONTINGENTEN 2020
Det foreslås å holde kontingenten uendret for aktive enkeltmedlemmer kr. 500,- og for
familiemedlemskapet kr 700,-. Videre foreslås det støttemedlemskap/passivt medlemskap
pålydende kr 200,-.
Treningsavgift for triatlon-gruppen: styret innstiller at gruppen selv bestemmer avgiften ut ifra
ønsket aktivitet/deltakelse. Gjeldende satser pr år er for 2019: senior 1200,-, junior (under 20)
600,- og student 700,-.
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7. Budsjett
Inntekter
Sponsorinntekter
Egne arrangement
Tilskudd/refusjon
Grasrotandelen
Gevinst salg av bil
Medlemskontingenter
Treningsavgift Triatlon
Egenandel Birkenbuss
SUM INNTEKTER
Utgifter
Innkjøp varer for videresalg
Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling
Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar
Leie lokaler
Renovasjon, vann, avløp mv.
Leie postboks
Leie datasystemer(tidtaging)
Leie transportmidler
Leie dugnadshjelp
Lagskontingent
Kjøp datautstyr
Driftsmaterialer
Rekvisita
Treningsklær trenere
Idrettsutstyr
Datakostnad
Trykksaker
Porto
Drivstoff
Vedlikehold transportmidler
Forsikring og avgifter
Bilgodtgjørelse
Refusjon påmeldingsavgift aktive
Refusjon overnatting aktive
Refusjon overnatting ledsager
Stipend/ekstra støtte
Reiseregning kommissær
Klær aktive
Bespisning
Reklamekostnader
Trenings og miljøsamlinger
Bidrag treningsklær medlemmer
Øreavrunding
Kontingent, ikke fradragsberettiget

Regnskap
2018

Budsjett
2019

84 882,00
183 013,76
62 938,00
29 139,32
76 576,87
16 300,00
6 500,00
459 349,95

83 000,00
160 000,00
60 000,00
30 000,00
20 000,00
80 000,00
16 400,00
5 000,00
454 400,00

-10803,41
-34000,00
-11000,00
-42387,00
-420,00
-1130,00
-21220,63
-7280,00
-27267,00
0,00
-1197,00
-2138,65
-2281,20
-4567,00
-9003,00
-20259,79
-6820,00
-145,00
-4523,60
-3150,25
-11102,00
-6160,50
-24156,00
-22739,00
-3000,00
-39000,00
-1921,00
-8017,00
-2065,06
-32781,90
0,00
0,00
-3,00
-2500,00

-12 000,00
-34 000,00
-6 000,00
-32 000,00
-500,00
-1 200,00
-25 000,00
-8 000,00
-30 000,00
-5 000,00
-9 000,00
-3 000,00
-3 000,00
-5 000,00
-17 000,00
-20 000,00
-5 000,00
-500,00
-10 000,00
-20 000,00
-20 000,00
-3 000,00
-50 000,00
-2 000,00
-7 500,00
-4 000,00
-20 000,00
-40 000,00
-81 000,00
-2 500,00
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8. ORGANISASJONSPLAN
Styrets sammensetning i 2018
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem
Styremedlem/Sportslig leder
Styremedlem (ung):
Styremedlem:
Varamedlem:

Tom Gullberg
Gunn Steen Schnell
Thomas Hovda
Roar Sollie
Knut Norland
Morten Korslund
Erling Owren
Heidi Soløy Svingen
Silje S. Skottene

Valgkomite:
Revisor:

Christer Svingen og Solveig Skottene
Johannes Skaug

Øvrige gruppekontakter 2018
MTB Barnegruppe:
MTB JR:
MTB Master:
Landeveg Yngres:
Landeveg Master Gruppe 1
Landeveg Master Gruppe 2
Landeveg Damer
Triatlon
Trim Tråkk Toten Rundt:
Styrkeprøven:
Cyclocross NC:
Web ansvarlig/klubbtøy:
Medlems- og lisensansvarlig

Tore Fossheim
Wegar Løkken
Thomas Hovda
Thor H. Ugland
Morten Schnell
Hans I. Markestad og Terje Schonhovd
Beate Paulsrud
Jan Olav Endrerud, Brit Einseth og Tom Gullberg
Tom Gullberg
Tom Gullberg
Christer Svingen og Vidar Mehl
Roar Sollie
Tom Gullberg
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9. INNKOMNE SAKER

9.1

Styrehonorarer
Styret mener det er viktig å belønne styreverv og den innsatsen som kreves for å ivareta
RGSK klubben på best mulig måte. Styret innstiller på følgende honorarer fra 2020:
Styreleder: reduseres fra kr 16 000,- til kr 10 000,- pr år
Kasserer: uforandret på kr 8 000,- pr år
Styreverv (unntatt vara): uforandret – får klubb-tøy til en verdi av kr 2 000,- pr
år (forutsetter deltagelse på minst halvparten av styremøtene i løpet av året)

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet gir tilslutning til foreslåtte honorarer fra og med
årsmøtet i 2020 (ved neste styrevalg).

9.2

Bytte klubb-navn
Det foreslås å bytte navn fra:
Raufoss og Gjøvik Sykleklubb
til:
Raufoss og Gjøvik Sykkelklubb

Sistnevnte navn brukes i daglig tale og på logoer på klubbtøy og biler.

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet gir tilslutning til foreslåtte navneendring fra og med
årsmøtets dato.
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10. VALG
Valgkomiteen legger frem følgende innstilling.
Styret
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Sportslig leder
Styremedlem
Styremedlem (under 26)
Styremedlem
Varamedlem
Valgkomite
Leder

Revisor
Johannes Skaug

Tom Gullberg
Gunn Steen Schnell
Thomas Hovda
Roar Sollie
Morten Korslund
Vidar Mehl
Karoline Røste Omdahl
Heidi Soløy Svingen
Knut Norland

Ikke på valg
Gjenvalg 2 år
Ikke på valg
Gjenvalg 2 år
Ikke på valg
Ny 2 år (inn for Knut Norland)
Ny 2 år (inn for Erling Owren)
Ikke på valg
Ny 2 år (inn for Silje S. Skottene)

Christer Svingen
Solveig Skottene

Ikke på valg
Ikke på valg

1 år

Representanter til Ting og andre møter
Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter der klubben har representasjonsrett.

For Valgkomiteen
Christer Svingen

Solveig Skottene
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