ÅRSBERETNING 2018 - KONNERUD IL SYKKEL
Følgende personer har hatt tillitsverv i sykkelgruppa i 2018:
Leder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
(i kulissene)

Ole A. Garnvik
Vibeke Blom
Svein Olav Lindtveit (Sportslig leder)
Øystein Alnes Eriksen
Harald Bergmann (Løypeansvarlig)
Ole Martin Anmarkrud

Sportslig aktiviteter:
Det var gjennom våren, sommeren og høsten fellestreninger hver tirsdag med
oppmøte på Sletta. Vi har hatt et organisert treningstilbud for unger fra 6 år til 16 år.
Den organiserte barne -og ungdomstreningen hadde et lite opphold i skoleferien
Det var også i 2018 organisert voksentrening i regi av sykkelgruppa. Terje
Thorstensen med Erik Gustavsen og Jan Fredrik Ørmen som hjelpere, delte på og ta
ansvar for treningene. Det var et godt oppmøte på alle treninger gjennom sesongen.
Trenere for aldersgrupper:
 Ole Martin Anmarkrud
 Harald Bergmann
 Svein Olav Lindtveit
 Christian Appel
 Jørgen Botilsrud
 Ådne Anmarkrud (trenerkontrakt)
 William Akselsen (trenerkontrakt)
 Hel Trening v/Aina Østlund Prestholt (trenerkontrakt)

Prestasjoner i rundbaneritt i 2018:
Sykkelgruppas prestasjoner og resultater fra rundbaneritt på nasjonalt og
internasjonalt nivå:
Håvard Bergmann (M14)
 Håvard hadde flere topplasseringer i Norgescupen 2018. En ung og talentfull
terrengsyklist som det skal bli spennende å følge i årene fremover.
Jørgen Anmarkrud (18 år - junior):
 Har representert terrenglandslaget i både EM og VM
 Ble nummer 18 i EM i Østerrike
 Nummer 18 i VM i Sveits
 2 førsteplasser i Norgescupen
 Norgesmester XCO på Lillehammer
 Andreplass NM i XCC på Lillehammer
 Andreplass i Dansk Cup
2018 ble en litt tøff sesong for Jørgen på grunn av skade i kneet. Han ble i februar
operert for å ta bort løs brusk. Vinter og vårsesongen ble brukt til gjennopptrening.
Sykkelgruppa er stolte av disse unge og lovende syklistene. De representerer både
Konnerud IL og terrengsykkelsporten på veldig god og positiv og måte.

Arrangementer i 2018:
NC rundbaneritt (XCO/XCC) den 9 og 10.juni
Dette ble en veldig hektisk og morsom helg for nesten hele sykkelgruppas
medlemmer. Det ble vist stor dugnadsvilje internt i sykkelgruppa. Vi fikk veldig gode
tilbakemeldinger på både løyper og arrangementet, samt flotte tilbakemeldinger fra
kommissærer og representanter fra NCF som var tilstede.

TeVeBu Cup og Klubbmesterskap
Sykkelgruppa arrangert et ritt i TEVEBU Cupen 2018, samt et klubbmesterskap.
Klubbmesterskapet ble gjennomført som en jaktstart. Del 1 med tekniske øvelser
som dannet startposisjoner del 2 som var et runbaneritt. Det ble et godt arrangement
med bra oppmøte.
Anlegg:
Det har ikke vært utført noen utvidelser av betydning i vår sykkeløype utover vanlig
vedlikehold i 2018.
Medlemmer:
Sykkelgruppa hadde ved årsslutt 2018 et medlemstall på 75. Det er 10 medlemmer
mindre enn ved årsslutt 2017.

Styremøter:
Det er gjennomført 2 styremøter, samt årlig gruppemøte i 2018.

Økonomi:
 Driftsresultatet for 2018 viser et overskudd på kr. 109 262, Styret anser likviditeten og den økonomiske situasjonen til sykkelgruppa å
være god
For mer detaljert informasjon om sykkelgruppa økonomi vises det til fremlagt balanse
-og resultatregnskap.

11. mars 2019
Ole A. Garnvik
Leder Konnerud IL Sykkel

