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Saksliste årsmøte 2015 

1.   Valg av dirigent, sekretær, 2 representanter til å undertegne                                             

protokollen, 2 til tellekorps. 

2.   Godkjenne de stemmeberettigede. 

3.   Godkjenne innkallingen og sakslisten 

4.   Behandle årsmeldingen fra styret og de enkelte gruppene. 

5.   Behandle regnskapet for 2014 

6.  Fastsette medlemskontingenten. 

7.   Behandle budsjett for 2015.  

8.   Organisasjonsplanen 

9.     Valg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Årsberetning styre, arrangementer og utvalg 2014 

Styrets beretning. 

Raufoss og Gjøvik SK er en klubb i fortsatt god utvikling, både sportslig og økonomisk, dessverre har klubben i 2014 

opplevd et frafall i medlemsmassen og har pr. 31.12.2014 er på 303 Medlemmer. 

Styret har hatt 5 styremøter i 2014.  

Etter at man ikke lyktes med å velge en leder for klubben på det ordinære årsmøtet fungerte nestleder Halvor Bævre 

som leder inntil ekstraordinært årsmøte 21.05.2014 hvor Øystein Skoglund ble valgt som leder. 

Året 2014 har også vært et aktivt år når det gjelder arrangementer, arrangementene som TTTR, Tour Of Norway 

Kids, Tour of Norway, Styrkeprøven, Åslendet Grand Prix og Raufosskogen MTB. Vi har også arrangert 6 klubbritt i 

MTB, og et ritt for Byen Vår Gjøvik. 

Klubben har hatt stor sportslig aktivitet, men vi har hatt en merkbar nedgang på landeveg aktive, dette skyldes at 

mange av våre ryttere har flyttet for å gå på skole. Og noen har valgt til å gå til andre klubber. På MTB JR er det vekst 

i aktivitet og antall ryttere. 

Styreleder har fremforhandlet en ny klubbavtale med Torshov Sport for 2015, dette var nødvendig da vår gamle 

leverandør Intersport Gjøvik la ned driften. Avtalen ble signert 19.12.2014. Avtalen med Torshov Sport er en avtale 

som gir klubben «payback» på alle kjøp, jo mer medlemmene handler hos Torshov, jo mer kr får vi tilbake i 

klubbkassen fra sponsoravtalen. 

Klubben har i 2014 investert i en sykkelhenger da klubbussen har blitt tatt ut av drift. Bussen har blitt solgt. Det ble 

lagt opp en ny webside som er enklere og administrere, med ny layout og universell utforming. 

Klubbens samarbeidspartnere for 2014 sesongen har vært:               

Intersport Gjøvik / Torshov Sport Gjøvik, Nordbohus, Oppland Entreprenør/Tronerud Bygg, DNB, Servicemesteren, 

Buypass, Glava, AS Malermestrene og Sulland Gruppen. 

 

Utvalgenes beretning:  

Klubbritt 

Det har vært arrangert 6 klubbritt i 2014. 3 stk. før sommerferien, og 3 stk. etter sommerferien. Alle rittene har vært 

terreng ritt, og disse har vært avholdt på Raufoss Skistadion. 

Deltager antallet har vært lavt, i snitt ca. 20.stk. 

Siste klubbrittet for sesongen ble også avholdt som Klubbmesterskap, og deltagelsen i de eldre klassene var vesentlig 

større enn i tidligere klubbritt. 

Klubbritt slik som vi kjenner det gjennom mange år, vil for inneværende sesong bli erstattet av Mjøsa terrengsykkel 

cup. 

Eget klubb mesterskap vil bli arrangert på høsten. 

 

Tore Fossheim 



 

Trimtråkk Toten Rundt 

TTTR 2014 ble en kjempefin dag for oss i RGSK. Det er slike dager vi ønsker oss, for da vil folket ut å sykle. Finværet 

slo til på denne maidagen, dette var i sterk kontrast i forhold til året før. 

 Det var ca. 1150 syklende og kioskene gikk tomme for det meste av det de kunne selge. 

Det ble heller ikke registrert noen form for uhell, noe vi er glad for! 

Vi vil også få takke alle ivrige medlemmer som bidro med dugnaden!            

Regnskapet for TTTR 2014 vil bli vist sammen med klubbens øvrige regnskap. 

Erik M Jensen og Solveig Skottene 

 

Åslendet Grand prix 

Åslendet Grand Prix ble tradisjonen tro arrangert 2. onsdag i August, nytt av året var en omlegging av innkomsten av 

rittet med sti den siste kilometeren inn til mål, 56 ryttere stilte til start. Beste kvinne ble Janne Sogn fra 

TotenKranken CK med tiden 53.46, beste mann ble Oddvin Offigstad fra Lillehammer CK med tiden 44.24. Rittet ble 

gjort opp med et økonomisk overskudd. 

Øystein Skoglund, Rittleder. 

Raufosskogen MTB 

Raufoss skogen ble arrangert den 24 august.  Deltager antallet var 70stk, noe som er litt lavt. Rammen rundt rittet 

var bra, med servering av kaffe, saft og vafler til deltagerne ved målgang. 

Tore og Kai 

Sportslig aktivitet 2014 

MTB Barnegruppe 
Oppsummering MTB Barnegruppe 7-12 år 
Det ble startet opp med en egen barnegruppe på våren. 
Her har det deltatt ivrige jenter og gutter. 
Disse har hatt 2 treninger i uken på Raufoss skistadion. 
 
Det har vært stabilt med 7 – 10 stk på treningen gjennom sesongen. 
Gruppen har totalt vært på 12 stk.  
 
I tillegg til treningen har disse deltatt på klubbritt. 
 
Treningsinnhold har vært rettet mot basis ferdigheter på sykkel. 
Og mye lek og moro. 
 
Eivind Jensen har hatt hovedansvaret for denne gruppen. 
 
Utfordring for klubben er og få rekruttert flere som vil ta på seg litt trener ansvar, slik at vi kan jobbe godt med og få 
rekruttert flere barn og unge. 
 



Tore Fossheim 
Sportslig leder 
 
MTB Junior 
Oppsummering MTB UNGDOM  13-16 ÅR Sesongen 2014 
 
Dette er an aktiv gjeng som har syklet sammen nå i et par års tid. 
Nivået begynner å bli bra. Både når det gjelder det tekniske og fysiske.  
 
Gruppen består av 7 stk  
I tillegg har vi en rytter i Junior klassen. 
 
Sesongen begynte med samling i begynnelsen av april. Denne ble avholdt på slettestrand i Danmark. 
Her hadde vi noen flotte dager med bra trening. 
 
Våren og sommeren har det gått slag i slag med div ritt. 
Vi har hatt deltagelse på de fleste NC rundbane ritt, samt NM/UM 
I tillegg har det vært syklet en del lokale ritt i vår region. 
 
Dette er en ivrig gjeng med ungdommer, som viser stor idretts glede, og er flotte representanter for RGSK. 
 
Wegar og Tore 

 

MTB Master/ Aktive 
Årsberetning MTB-gruppa 2014 og planer for 2015 

I 2014 som i de tidligere år ble det utarbeidet en treningsplan som ble lagt ut på hjemmesiden rett før påske. Den tok 

utgangspunkt i tre fellestreninger i uka, to intervaller og en langtur. Samtidig var det forsøkt å ta hensyn til ritt i 

Innlandet som også ble lagt inn som alternativer i planen.  

Siden det i 2014 ble satset en del mot Styrkeprøven Lillehammer-Oslo med RGSK Red Edition, og mange av de mest 

aktive MTB-syklistene var med her, ble det dårlig med aktivitet på disse oppsatte treningene. Forsøkte å få folk til å 

avtale via facebook, og også da legge ut og invitere til fellestreninger, uten at jeg kan si dette lykkes. Etter hva jeg vet 

ble det i stedet avtalt mindre grupper og treningskamerater alt etter hva som passet i hverdagen til de enkelte.  

På tross av dette skal det sies at RGSK Red edition ga et løft for de MTB-syklistene som var med her, samt de som 

tidligere også har vært med på Styrkeprøven og landeveissyklingen. Selv om det i 2015 var optimale forhold under 

Birkebeinerrittet, må det ha vært tidenes resultater med MANGE under 3 timer, toppet av Vidar Mehl med 6.plass. I 

tillegg var det også mange gode resultater på andre ritt. Vidar tok med seg en 6.plass i CykelVasan og sin første 

pallplass i norgescup med tredjeplass på Skarverittet. Det var også mange gode resultater under Grenserittet. Videre 

deltok Kjartan Aass, Olav Sveum og Roar Sollie på Master VM på Birkebeiner Stadion. Klubben hadde 70 ryttere til 

start på Birken. 

Det må gjøres et løft og man må ta mer initiativ og ha «leder» på fellestreningene for at dette skal lykkes. Dette er 

noe Øystein Skoglund og Roar Sollie ønsker å ta tak i i 2015 sesongen. Vi skal forsøke å få til to-tre fellestreninger i 

uka, og forhåpentligvis også dele opp gruppen i to nivåer, dersom oppmøte er bra. Håper også at noen av juniorene 

vil møte opp på dette. Innlandscupen blir da også baket inn i treningsplanen, og et kjærkomment tilskudd for de som 

elsker teknisk sykling med høy puls. 

Roar Sollie 

 

 



Elisabeth Sveum  

Det har vært en fantastisk sesong og jeg har utviklet meg som terrengsyklist. Jeg har blitt sterkere mentalt og bedre 

fysisk. Høydepunktet for sesongen var VM på hjemmebane, det var stort! Sprint er min sterkeste øvelse og jeg har 

satset mot sprint i år. Det var veldig moro å lykkes i VM-sprinten. Tusen takk til alle sponsorer, samarbeidspartnere, 

venner og familie som har støttet meg igjennom sesongen! 

Mer om Elisabeth sin sesong og blogg:  
http://www.makenewsmail.com/nyhetsbrev/?a=66169&b=3436DF5D-D583-4878-ADFC-65E4BEB7E1E4 
www.elisabethsveum.no 
 

Vidar Mehl 

2014 sesongen har kanskje eller mest trulig vært den mest spesielle sesongen eg noken gang har hatt! Den har 

virkelig innholdt det meste! 

Les mer om Vidar sin sesongoppdatering på: http://vidarmehl.com/?p=2213 

Landeveg aktive ungdom 
Oppsummering Landevei ungdom 2014 
 
Det har vært lav aktivitet i gruppen denne sesongen i forhold til tidligere år 
 
Vi har hatt 2 aktive utøvere i M 15-16, og 3 i M junior.  
Disse har stått uten trener, og har stort sett styrt seg selv. 
 
Rekruttering til Landevei for yngres, er noe vi som klubb må jobbe sammen om for å bygge opp et godt miljø igjen, 
 
Tore Fossheim 
Sportslig leder 

 

Landeveg Master 
Landeveg Master har i 2014 vært klubbens 2. lag, med varierende oppslutning på trening søkte vi samarbeid med 
Lillehammer CK 2 til Randsfjorden Rundt. Da interessen økte betraktelig mot Lillehammer - Oslo valgte vi å starte 
med et eget lag med til sammen 19 ryttere. 
 
Øystein Skoglund, Lagleder. 
 

Landeveg Red Edition 
Red Edition ble skapt av noen ildsjeler som mente det var mere å hente av ivrige sykelister i RGSK. Alle medlemmer 

fikk muligheten å kjøpe seg plass på laget som ble selvfinansiert med en lik andel av hver + sponsorer som fikk plass 

på trøyer, gensere, t-skjorter.  Alle de gamle sponsorer fikk samme plass som før. Pengene ble brukt til ernæring 

under ritt/følgebiler nye drakter og hjelmer. Etter Lillehammer-Oslo ble resten av pengene gitt til barneavd. 

Sykehuset og yngres avd. RGSK. Satsingen ble en god blanding av mtb’ere og landeveisgutter (karer) 34 stk med mye 

treningsgiver og ambisjoner. Etter mange gode og trivelige treningsturer kom rittene som ga klubbrekorder i alle ritt. 

Vi avsluttet rittsesongen med Lillehammer-Oslo som var målet for Red, 30 mann til start og klar ny rekord med tiden 

4,08 som vi må være godt fornøyd med. Håper dette ga mange medlemmer lyst til å satse i 2015, rekorder er til å 

knuses! 

Morten Schnell. 

 

 

http://www.makenewsmail.com/nyhetsbrev/?a=66169&b=3436DF5D-D583-4878-ADFC-65E4BEB7E1E4
http://www.elisabethsveum.no/
http://vidarmehl.com/?p=2213


5. REGNSKAP OG BALANSE 

             



                                             

 



6. MEDLEMSKONTINGENTEN 2015. 

Det foreslås å holde kontingenten uendret for enkeltmedlemmer, kr. 400,- og for familiemedlemskapet kr 

600,- 

7. BUDSJETT 2015 

Kasserer Solveig Skotten legger frem budsjett for 2015. 

8. ORGANISASJONSPLAN:  

Styrets sammensetning i 2014 

Leder:  Øystein Skoglund   Ikke på valg ( Har også fungert som sekretær.) 

Nestleder: Halvor Bævre    Ikke på valg 

Kasserer: Solveig Skottene   På valg 

Styremedlem: Gunn Steen Schnell   Ikke på valg 

Styremedlem/Sportslig leder Tore Fossheim Ikke på valg 

Styremedlem: Erik Jensen    På valg 

Styremedlem: Roar Skoglund    På valg 

Styremedlem: Jonas Bergli    På valg 

Varamedlem: Eivind Jensen    Ikke på valg  

Valgkomite: Johannes Skaug, Morten Korslund 

Revisor: Johannes Skaug, Morten Korslund 

 

Øvrige ansvarlige 2014 

MTB Barnegruppe:   Eivind Jensen 

MTB JR:    Tore Fossheim / Wegar Løkken 

MTB Master:    Roar Sollie 

MTB Aktive:     

Landeveg Yngres:    

Landeveg Aktive: 

Landeveg Master Red Edition: Hans Ivar Festad / Morten Schnell / Thor Halvar Ugland 

Landeveg Master Gruppe 2:  Øystein Skoglund 



NM Gateritt:    Solveig Skottene / Halvor Bævre 

Tour Of Norway Kids:   Christer Svingen / Solveig Skottene 

Trim Tråkk Toten Rundt:  Erik Jensen 

Styrkeprøven:    Solveig Skottene 

Åslendet GP:    Øystein Skoglund 

Raufosskogen MTB:   Tore Fossheim / Kai Olav Pinslund 

Sykkelritt Byen Vår Gjøvik:  Halvor Bævre 

Web ansvarlig:   Roar Sollie 

 

9. VALG 

Valgkomiteen legger frem sin innstilling. 

 

  

 

 

 


