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                   Sandefjord Sykleklubb 2016 

Sandefjord Sykleklubb 2016/2017  

Sandefjord Sykleklubb har etter årsmøtet 30.mars 2016 hatt følgende tillitsvalgte: 
Leder   Bror-Lennart Mentzoni  
Nestleder   Tone B. Skeie  
Kasserer   Ragnar Davidsen 
Sekretær   Gro Aagaard 
Styremedlem  Tor Martin Røed  
Styremedlem  Tom Larsen  
Styremedlem  Morten Westbye 
Varamedlem  Tone Olafsson 
Varamedlem  Siv Anita T. Johannessen 
Varamedlem  Thor-Erling Jensen 
Varamedlem    Øyvind Oskarsen  
 
Revisor:    Kappa Revisjon AS  
Regnskapet føres av: Harald Henriksen og Visma Services.  
 
Valgkomité:  Tore Salomonsen, Raymond Ystenes og Line Gade. Vara: Jan Erik Svendsen 
 

Klubben hadde pr 31.12.16 308 medlemmer, hvorav 6 er æresmedlemmer og 3 

livstidsmedlemmer. Dette er en netto nedgang på 39 medlemmer i forhold til 01.01.16.  

Årsaken til nedgangen er først om fremst en nødvendig "vasking" av medlemslistene i 

forbindelse med skifte av medlemsregister. 

Klubben jobber aktivt med rekrutteringsstrategier i henhold til vedtatt strategiplan. 

 

Sandefjord Sykleklubbs styre har hatt som et overordnet mandat å følge strategiplanen 2016-

2020 som ble vedtatt på klubbens årsmøte i 2016 og også gjennomgått på medlemsmøte i april.  

For å nå klubbens strategiske målsetninger er det valgt å skille organisatorisk mellom aktivitet 

og arrangement.  Sandefjord Sykleklubb og deres tillitsvalgte jobber med medlemsaktiviteter 

som treninger, deltakelse på ritt ol., mens Sandefjord Sykleklubb Event AS (tidligere Sandefjord 

Sykkelfestival AS) retter sin fokus mot arrangement og prosjekter.  Styret er gjennom dette 

vedtaket forpliktet til å redegjøre hvilke tiltak som er satt ut i live for å imøtekomme disse 

målsettingene: 

 

Visjon (Sandefjord Sykleklubb skal gjøre sykkelsporten til den mest synlige idretten i 
Sandefjord) 

Klubben har gjennom treningsgruppene Sort, Rød, Hvit og Rekrutt organisert treninger 

som gir et tilbud til alle klubbens medlemmer. I tillegg er det gjennom samarbeid med Spinn 
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arrangert ukentlige treninger, samt at vi for sjuende året har organiserte ukentlig trening for 

Carlsen Fritzøe ansatte, kunder og leverandører. 

Gjennom SSK-Elite har klubben også i 2016 oppnådd gode sportslige resultater, og 

rytterne på Elitelaget har markert klubben på en positiv måte.  Styret mener denne satsing er i 

tråd med vår visjon og vil fortsette den videre. 

Det høye aktivitetsnivå på arrangementssiden er videreført gjennom Sandefjord 

Sykleklubb Event AS, som også i 2016 arrangerte NM på Bane.   

Sandefjord Sykleklubb fremstår utad som landets desidert mest aktive klubb og har 

vært godt synlig blant publikum på veien, i skogen og i lokale og nasjonale medier. Vi er en 

attraktiv samarbeidspartner og fremstår som en meget positiv aktør i kommunen.  

 

Misjon (Drive aktiviteter til klubbens og sykkelsportens fremme) 
Klubbens fellestreninger på søndager har vært organisert i tre ulike nivå og grupper: 

hvit, rød og svart. Hver søndag kl. 10.00 har gruppene startet fra Hvaltorget, og gruppene har 
annonsert sine turer i forkant på gruppenes Facebook-sider.  Det har vært godt oppmøte i alle 
gruppene og utesesongen gikk helt frem til oktober! Kapteinene på de ulike gruppene har gjort 
en god jobb på å lage et forutsigbart tilbud for klubbens medlemmer. 

I tillegg til søndagstreningene har det også vært annonsert fellesturer fra alle tre 
gruppene i løpet av uken gjennom hele sesongen, så her har det vært et mangfold av tilbud til 
klubbens medlemmer, og det har vært et flott syn å se Sandefjord Sykleklubbs drakt langs 
veiene i Vestfold.   

Det er arrangert egne ukentlige treninger for ca 20 rekruttene hele gjennom året, både 
på terreng og landevei.  Styret ser det som viktig å ha et godt tilbud til unge ryttere, og har 
bidratt med støtte på ulike måter.  Spesielt hyggelig er det at noen av de eldste blant 
rekruttene nå «banker på døra» til elitelaget og at de også har et godt treningsfelleskap der. 

De ulike gruppene har også vært sammen om å organisere turer for medlemmene, 
bl.a. til Strømstad med hvit gruppe, flere ryttere fra klubben dro sammen til «Vätternrundan» 
og 14 ryttere syklet 10 dager sammen i Pyreneene. I tillegg deltok mange på Mallorca-tur i 
oktober som ble arrangert for 4. gang i 2016, og primus motor for dette turen har vært Det 
Gyldne Nav v/Tore Salomonsen. 

Fatrittet ble vunnet av Marius Blålid og Catherine Svindland.  Hanna Møller Hansen ble 
Bergdronning og Per Kristian Kirkhus ble Bergkonge.   

 

Verdier (Entusiasme, idrettsglede, dugnadsånd og helse) 
Uten klubbens mange ildsjeler og deres enorme engasjement, ville ikke klubbens 

ambisjoner kunne gjennomføres. Sandefjord Sykleklubb har blitt fylkets største sykkelklubb og 

vi er fortsatt en samlet sykkelfamilie under paraplyen – Sandefjord Sykleklubb. Gjennom å stå 

samlet står vi sterkere og mer i stand til å fremme våre mål og verdier.      
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Klubbens årsfest 28.januar samlet 30 av klubbens medlemmer og der ble klubbens 
innsatspokal for 2016 tildelt Thor-Erling Buron Jensen for hans vedvarende engasjement og 
innsats for  Sandefjord Sykleklubb, og klubbens bestemannspremie ble tildelt Marius Blålid for 
hans mange gode resultater gjennom hele sesongen og at han oppnådde å tegne kontrakt med 
kontinentallaget Team Fixit,  og Sandefjord Sykleklubb får dermed to ryttere på det laget i 2017. 

 

Klubben hadde et underskudd i 2016 på kr 42000,- som er i tråd med budsjettet og 
klubben står økonomisk meget sterkt.  
 

En stor takk rettes til alle medlemmer som har bidratt til hva Sandefjord Sykleklubb er i 

dag.  En stor takk rettes også til våre sponsorer, kommunen og øvrige samarbeidspartnere. 

 

 

 

 

Sandefjord 15. mars 2017 

 

 

For Sandefjord Sykleklubb  

 

Bror-Lennart Mentzoni 

Leder 
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Medlemsutvikling 

Klubben hadde pr 31.12.16 308 medlemmer, hvorav 6 er æresmedlemmer og 3 

livstidsmedlemmer. 

Dette er en netto nedgang på 39 medlemmer i forhold til 01.01.16. Årsaken til nedgangen er 

først om fremst en nødvendig "vasking" av medlemslistene i forbindelse med skifte av 

medlemsregister og innføring av et pliktig elektronisk medlemsregister for alle klubber 

tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF). 

Klubben jobber aktivt med rekrutteringsstrategier ihht vedtatt strategiplan, hvorav 

"Rekrutteringsprosjektet" er et viktig tiltak. Klubben har satt som sin offensive målsetting: 

600 medlemmer i år 2020, med særskilt fokus på å få tak i unge medlemmer. Styret er 

optimistiske til at vi med videreføring av de tiltakene som nå er igangsatt, herunder 

"Rekrutteringsprosjektet", "Grønt prosjekt", sykkelskole, "Felles satsing Vestfold Rundt 2017" 

og en videre satsing på tilsvarende tiltak, vil nå målsettingen. 

 

Elitelaget 

I 2016 besto Elitelaget av 6 ryttere. Mats Fredholm, Jørgen Sneisen, Johan Bakken, Marius 
Blålid, Robert Macha og Per Kristian Kirkhus. 

Støtteapparatet besto av Svein Erik og Vibeke Sneisen. Syklene ble levert av Spinn Sykkelshop 
og fungerte utmerket. 

Tilhenger tilpasset sykler ble lånt store deler av sesongen av IMAP. 

Vi var representert på alle Norges Cup rundene og NM Senior i Bodø. I tillegg kan 
etapperittet U6 i Sverige nevnes. 

Marius viste seg godt frem i løpet av sesongen, med blant annet en sterk 15. plass i NM 
fellesstart og 7. plass NM gateritt. 

Dette resulterte i at han fikk tilbud fra kontinentallaget FixIT.no på høsten. Dette var andre 
året på rad Elitelaget sendte en rytter videre til kontinental-nivå. 

Elitelaget har lånt dekorert bil fra Gokstadapotekene i 2016. 

Elitelaget – Kontinental rytterne 

Marius og Ken-Levi startet for alvor opptreningen mot sesongen 2016 med en utviklingsbolk 

på senhøsten før et to-ukers opphold på Gran Canaria med god kvalitet og mye mengde.  

Gjennom vinteren trente de dermed mye likt, men mens Ken-Levi dro på to treningssamlinger 

med FixIT fra slutten av januar, så dro Marius til Gran Canaria igjen i starten av februar og 

ytterligere en felles samling med elitelaget i Calpe i starten av mars. 
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Mellom samlingene trente begge to godt i det fantastiske treningsanlegget på Imap i tillegg 

til timevis av langturer i snø, slaps og regn. 

Marius : 

Marius sitt mål for sesongen var å få flest mulig gode resultater for å kunne ha håp om å få 

en kontrakt med et kontinentallag etter sesongen. 

Sesongåpningen på Oslofjord Grand Opening resulterte med 5. plass i kriteriumsrittet og 9. 

plass på fellesstarten under svært krevende forhold. 

Videre fulgte en svært overlegen seier på Fatrittet på tiden 13.42 min og 2. plass i Ronde van 

Berg, 14. plass i Norges Cup Grenland, soloseier i Norsjø Rundt og seier i Sandefjord Tour. 

Deretter dro elitelaget til Gauldal for å kjøre tre-dagersritt, og her ble det to andreplasser, en 

tredjeplass og tredjeplass sammenlagt. 

I regionsmesterskapet ble det seier både på tempo og fellesstart og Norges Cup-helgen i 

Sandnes ble det 10. plass i gaterittet og en meget sterk 4. plass på fellesstarten.  

Dette lovet meget godt tett opptil NM i Bodø som resulterte i en sterk 6. plass i gaterittet og 

en imponerende 15. plass i senior-fellesstarten.  

Turen gikk videre til U6 Cycle Tour der det ble både solobrudd og eikebrudd, men alt i alt en 

god opplevelse der.Tilbake i Norge ble det mye trening før turen gikk til Trondheim for den 

tøffe Norges Cup #4 som endte med en 12. plass.  

I ritthelgen i Sandefjord ble det 7. plass i gaterittet, 2. plass i Grand Challenge MTB og 9. 

plass i Sandefjord Grand Tour.  

Veldig ofte gjennom sesongen 2016 var Marius sin utfordring at han gjerne satt isolert i de 

fleste ritt som eneste Sandefjordrytter. Dette betød at han måtte kjøre svært nøkternt for å 

få en best mulig plassering i alle ritt for å overbevise aktuelle kontinentallag. Sesongen ble 

avsluttet med 2. plass i Super Dokka, 13. plass i Norges Cup #5 i Bergen og sist og ikke minst 

med en plass på laget til kontinentallaget FixIT 
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Marius Blålid, klubbens 2. rytter som signerer for TeamFixIT 

Ken-Levi: 

Ken-Levi åpnet sesongen sin i Portugal. Det ble et hardt møte med et nytt nivå. Som en del 

av et lag kjørte han ikke lenger alltid for egne sjanser, men som en brikke i laget. Ofte skulle 

han være offensiv fra start og prøve å komme i brudd for å spare laget frem mot avgjørelsen 

skulle falle mot slutten. 

Med en god spurt fikk han 8. plass i Omloop van Vankolonien, 7. plass i rankingritt i 

Grenland, 7. plass i Carpathian Couries prolog og seier på siste etappe! En impulstur til 

Sport1mila på Harestua ga tiden 12.50 min på 10 km tempo. 

Viktigere var 9. plassen i spurten i Scandinavian Race etter å ha kjørt offensivt hele dagen. 

Tour of Norway ble en kjempeopplevelse for Ken-Levi som ble heiet gjennom Vestfold på 

den første etappen. Dessverre ble han syk etter andre etappe og måtte bryte rittet. 

Frisk og fin stilte Ken- Levi til start i Vestfold Rundt. Her tok ha en fin 2. plass etter Elias 

Spikseth som kjørte solobrudd store deler av dagen. En sterk 2. plass ble det også på 

Retempon på lag med Marius og Adrian Gjølberg, men en snittfart på godt over 52 km/t!  

Ken-Levi er født bruddvillig og i U23 NM var han stort sett i flere brudd hele dagen. Uflaks 

gjør at ingen av bruddene holdt inn, og han endte til slutt på en 22. plass.  

I NM gateritt ble det knall og fall og fellesstarten er heller ikke Kens beste dag. 

Han trente godt gjennom sommeren og viste sin offensive kjørestil i Sandefjord GP ved å 

være i solobrudd i 50 min og vinne poengtrøya! I Grand Tour blir det 7. plass. 

Tour des Fjords ble en beinhard erfaring som Ken-Levi fullførte med stil, og kom i 

kjempeform. Neste helg ble det 3. plass på første fellesstart i Roserittet. 
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Klubbmesterskapet fellesstart ble barnesykkelritt for unge Eikeland. Han gikk tidlig i brudd 

med en småsyk Marius på fellesstarten og avsluttet den med seier. Det samme skjedde to 

dager etterpå i temporittet der Ken-Levi stilte opp på landeveissykkelen og knuste all 

motstand med den råsterke tiden 12.54 min på 10 km. 

Etter dette tok Ken fysiske tester ved Høgskolen i Bergen som viste at han hadde hevet nivået 

betraktelig gjennom sommeren og høsten. 

Dette beviste han ved å sykle inn til 3. plass på rankingritt tempo i Øygarden og 4. plass i 

Norges Cup #5 i Bergen dagen etter! 

Etter dette bar det rett sydover før han kom hjem og maltrakterte klubbens medlemmer i 

klubbmesterskapet i terreng. 

 

Klubben har all grunn til å være stolt av Ken-Levi Eikeland i 2016 
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Sandefjord Sykleklubb / Sandefjord Sykkelfestival – Arrangement 

12 – 14. februar – NM Bane: 

Sandefjord Sykleklubb arrangerte for fjerde gang NM Bane og det ble arrangert i år på 

Thorvald Ellegaard Arena i Odense i Danmark. Sportslig sett ble det også i år særdeles 

vellykket til tross for nedgang i deltakerantallet i forhold til tidligere år. Ryttere fra 

Sandefjord tok to sølv og en bronse, samt sølv i den uoffisielle øvelsen Team Sprint. 

Økonomisk ble det dessverre et underskudd pga. lavere deltakelse enn budsjettert. 

2 – 3. april - Oslofjord Grand Opening: 

Vi åpnet utendørssesongen med nykommeren Oslofjord Grand Opening. Arrangementet var 

en del av NCF Master og rankingcup og ble avholdt i Stokke på Oslofjord Convention Center. 

Ca 175 utøvere i alle aldre deltok. Arrangementsteknisk ble rittet en stor suksess med tv 

overført sending og start og mål inne i konferansesalen. Tilbakemeldingene fra 

støtteapparat, utøvere og dommere var ubetinget positive og samarbeidet med Oslofjord 

Convention Center fungerte meget tilfredsstillende. Økonomisk gikk arrangementet i 

balanse siden OCC bar mye av kostnadene.  

12. april – Fatrittet sykkelbyen Sandefjord: 

Klubbens tradisjonelle åpningsritt for sesongen ble i år arrangert for 70. gang. 32 syklister 

stilte til start i flott vårsol og gode forhold. Dette gjenspeilte også tidene som ble satt. I 

dameklassen vant Catherine Svindland med tiden 18:07,8. Vinner av herreklassen ble Marius 

Blålid med den sterke tiden 13:45,9.  

Resultater Dameklassen: 

1. Catherine Signe Svindland  18:07.8  0:00.0  

2. Line Terese Gade  18:51.0  0:43.2  

3. Cathrine Karlsen  19:20.6  1:12.8  

4 Marthe Kirkhus             20:07.1         1:59.3 

Resultater herreklassen: 

1.   Marius Blålid   13:45.9  0:00.0  

2.   Per Kristian Kirkhus  14:19.8  0:33.9  

3.   Mats Fredholm  14:39.2  0:53.3  

4.   Øyvind Røed   14:39.4  0:53.5  

5.   Robert Macha   14:40.2  0:54.3 

6.   Ole-Morten Gilbu  14:43.1  0:57.2  

7.   Jørgen Bang Sneisen  14:50.9  1:05.0  

8.   Morten Gulliksen  15:05.5  1:19.6  
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9.   Johan Bakken   15:21.3  1:35.4  

10. Sveinung Bertelsen  15:21.5  1:35.6  

11. Arild Andersen   15:21.8 1:35.9  

12. Gabriel Oppebøen-Bjerke 15:24.9  1:39.0  

13. Anders Lind   15:31.1  1:45.2  

14. Iver Torgeir Andersen 15:44.6  1:58.7  

15. Glenn Undseth   15:44.9  1:59.0  

16. Trond Andreassen  15:47.3  2:01.4  

17. Bruno Ottesen   16:04.7 2:18.8  

18. Tinius Trøim    16:05.0 2:19.1  

19. Martin Bjørvik   16:16.1  2:30.2  

20. Vidar Løvås   16:25.8  2:39.9  

21. Bent Hvitstein   16:27.3  2:41.4  

22. Jon Even Corneliussen 16:37.6  2:51.7  

23. Normann Hansen  16:47.2  3:01.3  

24. Tom Rune Teigum  17:04.4  3:18.5  

25. Kristian Arvesen  17:37.0  3:51.1  

26. Håkon Arvesen  17:38.5  3:52.6  

27. Øystein Reikvam  19:09.0  5:23.1  

28. Adrian Einvik Jensen  19:10.4  5:24.5  

      Rune Steinsvik  DNS 

 

Furustad Grand Prix / Klubbmesterskap: 

I løpet av sesongen ble det avviklet fire klubbritt med fellesstart på Furustad 

med til sammen ca. 60 deltagere. Disse rittene ble avviklet over samme lest som 

klubbmesterskapet de siste årene, hvor alle starter samtidig uansett alder hvor 

de yngste kjørte ferdig sine runder før neste klasse ble sluppet fri. 

 

Det siste klubbrittet på høsten hadde også status som klubbmesterskap 

Fellesstart. 23 medlemmer stilte til start under klubbmesterskapet den 13. 

september. 

Følgende ble klubbmestere: 
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K13-14: 

Hanna Møller Hansen 

M11-12: 

Martin Arvesen 

M13-14:  

Kristian Arvesen 

M15-16: 

Herman Sundbøe 

M Junior: 

Tinius Trøim 

M Senior: 

Ken Levi Eikeland 

Fullstendige resultater finnes her:  

http://live.eqtiming.no/21530#result:60473-216401-914967-1-1- 

Klubbmesterskap tempo 15. september stilte 20 medlemmer til start i flott høstvær på 

Skalleberg og leverte mange gode prestasjoner, mens andre serverte sjokoladekake og Pepsi 

Max til deltakere og funksjonærer. 

Følgende ble klubbmestere: 

M11-12: 

Nikolai Einvik Jensen  18:22,3 

M13-14: 

Kristian Arvesen  16:26,9 

M15-16: 

Sindre Andersen  15:49,2 

M Senior: 

Ken Levi Eikeland  12:54,9 

Fullstendige resultater finnes her: http://live.eqtiming.no/31351 

3. mai og 7. juni – Hedrumrittet I og II: 

Hedrumrittet I og II var tenkt som et alternativ til Spinn Cup som i 2016 ikke ble arrangert. 

Rittet ble arrangert for alle aldersklasser og hadde NCF ranking status. Begge utgavene ble 

arrangert i Rødbøl løypa. Deltakelsen var dessverre begrenset med hhv. 63 og 69 deltakere.  

Økonomisk gikk arrangementet med overskudd.  

http://live.eqtiming.no/21530#result:60473-216401-914967-1-1-
http://live.eqtiming.no/31351
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Resultatene kan leses her: 

Hedrumrittet I: http://live.eqtiming.no/21522 

Hedrumrittet II: http://live.eqtiming.no/21523 

16. mai – Sandefjord Tour:  

Sandefjord Tour ble arrangert for 14. gang. I tillegg til tur- og masterklasser ble det også 

arrangert i klassene MK 13-14 og MK 15-16 år. Med sine 256 deltakere fremstår Sandefjord 

Tour som ett av de største landeveisrittene i Vestfold etter Vestfold Rundt. Med sin 

utfordrende og lite trafikkerte løype er rittet høyt verdsatt blant sykkelfolket. Økonomisk gikk 

arrangementet med et solid overskudd. 

Komplett resultatliste finner du her: https://live.eqtiming.no/21526#result:91448-0-0-1-1- 

2. august – Bergkongen 

Klubbens tradisjonelle bakkeritt – markerte som vanlig starten på høstsesongen, og årets 

Bergdronning ble Hanna Møller Hansen med tiden 5:43,7 og årets Bergkonge ble Per Kristian 

Kirkhus med tiden 3:30,7. 

God deltagelse med 16 medlemmer til start. 

Resultatliste: http://live.eqtiming.no/21531 

19 – 21. august: Sandefjord Sykkelfestival: 

Sandefjord Grand Prix 

For 11. året på rad ble sykkelfestivalen åpnet med det særdeles publikumsvennlige 

kriteriumsrittet Sandefjord Grand Prix. Traseen var endret noe fra tidligere år og målområdet 

var flyttet ned til Hvalfangstmonumentet. Først ut var K-Elite. Startfeltet bar dessverre preg 

av at det samtidig gikk et UCI ritt i Sverige. Kun tolv deltakere stilte til start. Vibeke Dybwad 

fra CK Victoria kom alene til mål og vant foran Ingvild Gåskjenn fra Horten som vant spurten i 

hovedfeltet. 

I M-Elite var alle de 60 inviterte plassene besatt. Wold Tour ryttere som Lars Petter Nordhaug 

fra Team Sky, Sondre Holst Enger fra IAM Cycling og Vegard Breen fra Fortuneo Vital Concept 

stilte til start og skulle bryne seg på mange av de beste norske amatør- og kontinentalryttere. 

Vår egen Ken-Levi Eikeland tok tidlig kommandoen og gikk i et brudd som skulle vare i over 

45 minutter. Han ble etter hvert tatt igjen av lagkameraten fra Team Fixit Sindre Eid 

Hermansen og Sondre Holst Enger. Førstnevnte kom seg løs i nest siste runde og vant 5 

sekunder foran Enger. Eikeland endte til slutt på respektable 14. plass. 

Komplett resultatliste finner du her: https://live.eqtiming.no/20997#result:96112-0-0-41-1- 

Sandefjord Petit Prix/Tour of Noway for Kids  

Ble også i år en stor suksess med ca. 500 deltakere. Løypen var lagt til Sandefjordrittets trase 

http://live.eqtiming.no/21522
http://live.eqtiming.no/21523
https://live.eqtiming.no/21526#result:91448-0-0-1-1-
http://live.eqtiming.no/21531
https://live.eqtiming.no/20997#result:96112-0-0-41-1-
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inne i Badeparken.  Tour of Norway for Kids var ansvarlig for den tekniske og praktiske 

gjennomføringen av arrangementet, hvor Sandefjord Sykleklubb bisto med vakter. Klubbens 

honorar fra Tour of Norway for Kids på kr 5 000,- ble øremerket rekruttgruppen. 

Sandefjord Grand Challange (Sandefjordrittet) 

Det var i år lagt mye ressurser på å løfte klubbens terrengritt til nye høyder. løypene ble både 

kortere og mer deltakervennlig. Det ble også lagt mye ressurser i markedsføring i tillegg til å 

flytte rittet ut av den tradisjonelle festivalhelgen i slutten av fellesferien. Dessverre opplevde 

vi over en halvering av deltakerantallet og et betydelig underskudd. Som følge av dette er det 

besluttet å ikke arrangere rittet i 2017. 

Torjus Bern Hansen fra SK Rye vant M-Elite foran Sandefjords Marius Blålid og Per Kristian 

Kirkhus. I K-Elite vant Janette Persson fra CK Nittedal foran Thrude Natholmen fra Sandefjord 

SK. 

Komplett resultatliste finner du her: http://www.eqtiming.no/Result/?eventUID=5272 

Sandefjord Grand Classic 

Som følge av en internasjonal trend arrangerte klubben Sandefjord Grand Classic, et 

sykkelritt med gamle syker og bekledning hvor det sosiale var i sentrum og tidtaking 

fraværende. Dette er første i sitt slag i Norge og ble tatt meget godt imot av de tyvetalls 

deltakerne som gjennomførte de 75 km i variert Vestfoldnatur. Matstasjonen midtveis var 

noe utenom det vanlige. Tradisjonell italiensk mat og drikke ble servert. Det hele ble avsluttet 

med bankett i Fon Teltet i Badeparken.  

 

Sandefjord Grand Tour  

Var årets nykommer i Sykkelfestivalen. Rittet var planlagt med klasser for Tur, Master og NCF 

Ranking ritt. Dessverre måtte Tur og Master klassene avlyses pga for lav påmelding. Rittet 

ble gjennomført som et NCF Rankingritt for juniorer og seniorer i rundløpe om Verningen, 

med start og mål i Badeparken. Totalt 103 deltakere fordelt på M-junior 20 deltakere, M-

senior 75 deltakere og K-senior 8 deltakere.  Vinnere ble: M-junior Jon Anders Bekken 

Tønsberg CK, M-senior Herman Dahl Kristiansand CK, K-senior Birgitte Ravndal Grimstad CK. 

Arrangementsteknisk ble rittet en suksess, og arrangementet fikk meget gode 

tilbakemeldinger fra dommere og utøvere. Rittet har et stort potensiale for videre utvikling 

og som en fast aktivitet i Sykkelfestivalen. Løypetraseen krever mobilisering av vakthold med 

totalt 62 vakter, og årets arrangement måtte kjøpe 40 eksterne vakter. Økonomisk gav 

arrangementet et underskudd pga avlyste deltakerklasser og innleide vakter. 

 

http://www.eqtiming.no/Result/?eventUID=5272
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Sykler for Afrika 

Prosjektet Sykler for Afrika er klubbens humanitære prosjekt som til nå har samlet inn over 

1200 brukte sykler, ca 100 datamaskiner, rullestoler, sykkeltøy og annet nødvendig materiell. 

Innsamlingen fra 2015 ble sendt i januar 2016 og innsamlingen fortsatte og ny container ble 

fylt i løpet av høsten. 

Prosjektet finansieres gjennom økonomisk og materiell støtte fra næringslivet og private, 

samt gjennom juletresalg. Prosjektet er selvfinansierende og står økonomisk på egne ben. 

Brunlanesrittet 9. august og Oslofjord Grand Finale ble begge avlyst 

Rekruttgruppa, barn og unge 

Vinteren 2016 hadde vi inne trening på Framnes med mellom 6-14 rekrutter hver gang. En 

kombinasjon av lek og styrketrening og ikke minst det å holde i gang det sosiale i gruppa. Og 

det var som regel en pappa som sto for treningen. Dette gikk litt på rundgang. 

Siste helgen i mars dro 22 stykker til Slettestrand i Danmark pÅ treningsleir. Der hadde vi 2-3 

flotte dager på bygde stier. Glenn trente litt mere enn oss andre, men de aller fleste hadde 2 

økter om dagen. Flott utbytte og veldig sosialt for både barn og foreldre. 

Utetreningene begynte i april. Oppmøte på Store Bergan på mandager og hos Arvesen på 

onsdager. Karoline sto for treningene med litt hjelp fra noen foreldre. Rekruttene virket 

veldig fornøyd med Karoline som trener. 

Onsdagene hadde vi trening med racer fra Arvesen på Furustad. Og da var vi noen foreldre 

som byttet på å stå for trening. Bra oppmøte her også. 

I løpet av sesongen har vi vært representert på ritt i Danmark, Norges cup, klubbritt, 

Helterittet, Valdresrittet, Grensesnitt pluss mange til. Vi vil også i 2017 prøve å få mest mulig 

ritterfaring, pluss at det sosiale står i høysetet. 

I september var vi en gjeng på over 20 stykker som dro en langweekend til Trysil for å prøve 

stisykling der. Og hvis de syntes det var bra i Danmark, så slo dette alt. Dette var rått. Ikke 

minst Magic Mouse som går fra toppen av heisen og helt ned. Med doserte svinger og hopp 

 

Avslutning ble holdt i november med pizza og brus. Der stilte også Ken Levi og Marius Opp 

for å dele ut premier til rekruttene. Takk skal dere ha. 

Oppsummert ble det fin sesong. Men antall rekrutter er dessverre synkende. Noe vi håper vil 

rette seg i 2017. 

Klubben har også vært flink til å hjelpe til økonomisk for rekruttene og det hjelper godt. 
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Hilsen rekrutterne 

 

 

 

Sort gruppe 

Aktiviteten i sort gruppe var fokusert rundt søndagsturene. På våren ble tirsdagsturene 

videreført ut i april I tillegg har det vært en del sporadisk aktivitet annonsert på Facebook av 

gruppens medlemmer. Oppslutningen rundt sort gruppe har vært forholdsvis lav, ofte ikke 

mer enn 5 stykker. En del søndager har de aktuelle deltagerne vært opptatt med ritt og da 

ble det heller ikke lagt opp til e trening i sort gruppe. Etter sommerferien har det vært liten 

aktivitet. Dog fikk vi på plass en flott søndagsavslutning første helg i oktober. Da med boller 

og kaffe hos Fredholm i Vivestad.   

Rød gruppe  

Rød gruppe er et tilbud til syklister som ønsker en flott søndagstur på vel 10 mil med en 

snittfart mellom 26-28 km/t. Rød gruppe har hatt annonserte fellestreninger fra Torvet kl. 

10.00 hver søndag fra slutten av mars til midten av oktober, inkludert fellestreninger i 

fellesferien! Oppmøte har variert mellom 10-30 personer, med en “hard kjerne” syklister på 

6-8 syklister som lojalt og entusiastisk har stilt opp på omtrent samtlige av søndagsturene.  

Rød gruppe har på søndagstreningene vekslet mellom  

a. å kjøre belgisk rulle med låsing i front i ett par minutter 
b. å  ha sterke drahester i front (Roger og Trond) gjennom store deler av turen 

Dette har fungert veldig bra og alle i gruppa har fått vært med og bidratt i front. Det jobbes 

kontinuerlig med å holde farten innenfor oppsatte parametre slik at turene er forutsigbare 

for alle. 
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Turene til Rød gruppe blir i forkant lagt ut på facebook-siden til Rød gruppe, med både 

lengde, fart og trase. Rød gruppe har syklet på kryss og tvers i Vestfold, og har også hatt 

turer i Telemark over Vindfjell. De gangene turene har inneholdt kaffestopp, er det 

Åsgårdstrand og Nevlunghavn som er “favorittene”, men også bensinstasjonene på Revetal 

og Kodal er blitt flittig benyttet gjennom sesongen.  

Syklister fra Rød gruppe er i stor grad representert på utenlandsturene til Mallorca (vår og 

høst) og på klubbens sykkeltur på sommeren som i fjor gikk til Pyreneene. I tillegg er mange 

aktive på ulike ritt, bl.a. Vestfold Rundt, Kristiansand-Hovden, Telemark Tours, Grenserittet, 

Lillehammer-Oslo, og Femsjøen Rundt. Det er mye god kjørestyrke i Rød gruppe, og det er 

hyggelig å se at det nå er flere jenter som er med og sykler i Rød gruppe.  

Rød gruppe er opptatt av at alle skal få en hyggelig opplevelse av å være med på sykkeltur og 

Rød gruppe ønsker å være med på å skape et godt sykkelmiljø for klubbens medlemmer.  

 

Den røde gruppa har som regel flest deltagere. Her på Furustad etter endt tur.   

   

Hvit gruppe: 

Hvit gruppe startet treningsturene 13. Mars 2016 med tur til Nevlunghavn. 
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Det har vært søndagstreninger frem til 30 september. 

Antall deltagere har variert fra 5 til 30 stk , flest når det er fint vær. 

Ruter som er benyttet var til: 

 Nevlunghavn Bakeri (med kaffeavtale) 

 Rundt Skien-Porsgrunn. 

 Rundt Kopstad- Horten. 

 Rundt Åsgårdstrand (kaffeavtale hos MP). 

 Lysebo-runden. 

 Tønsberg Torg (kaffeavtale hos Nøtterøy Bakeri). 

 Rundt omkring på Nøtterøy og Tjøme. 
Det er også gjennomført treninger på hverdager som er tingyst på FB 

Gruppen her syklet til Strømstad 5 ganger i løpet av sesongen. 

Treningsopphold på Mallorca i april og i oktober for dem som hadde anledning til å være 

med på dette. 

Noen deltagere fra Hvit Gruppe har syklet Limfjorden rundt i Danmark i juni. 

Vi har deltatt og vært ledere på Carlsen Fritzøes tur til Strømstad i august. 

Flere av gruppens medlemmer har deltatt som vakter på sykkelløp i regi av Sandefjord 

Sykkelfestival. 

Noen i gruppen har deltatt i turløp som Vestfold Rundt, Kristiansand-Hovden, Vetternrunden 

og Lillehammer-Oslo. 

 

Kafestopp og det sosiale er viktig i den hvite gruppa! 
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REKRUTTERINGSPROSJEKTET 

Innledning 

På klubbens medlemsmøte ble det vedtatt en ambisiøs målsetting for medlemstallet i 

klubben; nemlig 600 medlemmer i klubben i år 2020. På det samme møtet ville fire 

medlemmer være med i dette viktige klubbarbeidet; nemlig Rune Steinsvik, Line Terese Gade, 

Ragnar Davidsen og Tom Grankel. 28. august fikk alle klubbens medlemmer forespørsel om 

de ønsket å være med i rekrutteringsarbeidet og Petter Blaasvær, Amy Edvardsen, Oddvar 

Nilsen og Thor-Erling Buron-Jensen meldte seg. 

Arbeidsform 

Utvalget fastslo at dette var et langsiktig prosjekt og at vi skulle unngå «stuntpregede tiltak» 

og forsøke å jobbe med tiltak som ga klubben positive effekter over lang tid. 

Rekrutteringsutvalget har pr. mars 2017 hatt 8 møter. Det er sent to korte rapporter til styret 

om gruppens arbeid og møtereferater er sendt til styrets leder og Gro. 

Arbeidsområder 

Rekrutteringsutvalget har jobbet med følgende områder: 

1. Fast samlingspunkt/klubbhus 
2. Sykkelskole – vår 2017 
3. Skolemesterskap på sykkel – september 2017 
4. Informasjon på barne- og ungdomsskoler med sykkelprofil pluss klubbrepresentant 
5. Kontakt med klubbens samarbeidspartnere 
6. Nye nettsider for klubben 
7. Klubbens Facebook-grupper 
8. Informasjonsfolder/aktivitetskalender for SSK 
9. Pumptrack/Singeltrack 
10.  Grønt Prosjekt 

 

Kort om arbeidsområdene pr mars 2017 

1. Fast samlingspunkt/klubbhus 
Oddvar Nilsen og Ragnar Davidsen har ledet dette arbeidet. Mange alternativer er 

vurdert, dog er det ikke konkludert. Pr. mars 2017 har styret alternativet Fevang 

Grendehus til vurdering. 

2. Sykkelskole – vår 2017 
Ansvarlig ressursperson er Morten Westbye. Aktivitetsplan er etablert og arbeidet er i 

gang.  
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3. Skolemesterskap på sykkel – september 2017 
Dette arbeidet er på idé/planleggingsstadiet. Rekrutteringsutvalget har kontakt med 

noen «skolefolk» i klubben og er på jakt etter flere – for å etablere kunnskaper om 

hvordan vi jobber opp mot skolene/kommunen for å etablere dette prosjektet.  

4. Informasjon på barne- og ungdomsskoler med sykkelprofil pluss klubbrepresentant. 
Samme situasjon som arbeidsområde nr 3. 

5. Kontakt med klubbens samarbeidspartnere 
Rekrutteringsutvalget regner med at en del av klubbens samarbeidspartnere kunne 

være interessert i å jobbe sammen med klubben om rekrutteringsarbeid. Etter avtale 

med styret er dette arbeidet lagt «på vent» til utvalget får nærmere føringer fra 

styret. 

6. Nye nettsider for klubben 
Per Kristian Kirkhus har her, sammen med utvalgte klubbmedlemmer, gjort en meget 

solid jobb. De nye klubbsidene er nå etablert med mer spennende utseende og bedre 

opplevd funksjonalitet. 

Sammen med styret jobber nå utvalget med å finne «informasjonsansvarlig» i hver av 

klubbens grupper samt et person som kan være en koordinator/web-redaktør for 

disse. 

7. Klubbens Facebook-grupper. 
Utvalget vurderte det som svært viktig at klubben åpnet sine lukkede facebook-sider. 

Etter vurderinger sammen med styret har Per Kristian Kirkhus sørget for at klubbens 

FB-sider nå er offentlige. I tillegg har Grønt Prosjekt (arbeidsområde 10) fått egen FB-

side.  

8. Informasjonsfolder/aktivitetskalender for SSK 
Arbeidet med dette er overført til klubbens styre. 

9. Pumptrack/singeltrack 
Pumptrack = en bane hvor fart skapes gjennom pumpende bevegelser. 

utvalget hadde betydd særdeles mye for rekrutteringen til klubben av yngre 

medlemmer. Singeltrack = et naturlig opparbeidet område med stier og hindre. 

Utvalget vurderer dette som en meget spennende og viktig arbeidsområde for 

klubben. Petter Blaasvær har her gjort et meget solid arbeid gjennom å etablere et 

profesjonelt forprosjekt. Et pumptrack-anlegg sentralt i byen og en singeltrack i et 

velegnet naturområde, mener 

Styret får en egen rapport fra leder av forprosjektet Petter Blaasvær før årsmøte 27.3. 
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10. Grønt Prosjekt 
Prosjektet er etablert av Tom Larsen og Tom Grankel som et «underprosjekt» av 

klubbens fellessatsing ledet av Gro Aagaard, nemlig Vestfold Rundt i 2017. 

«Grønt prosjekt» er et lavterskeltilbud med inne-spinning og utesykling for alle som 

ønsker å komme i form og bli med i et sosialt fellesskap. Prosjektet startet 1. 

november 2016 og avsluttes med sykling i felles gruppe i den korte løypen i Vestfold 

Rundt 28.5.2017. Prosjektets deltagere behøver ikke være medlem av Sykleklubben. 

e2 treningssenter har velvilligst gitt prosjektet en gratis spinningtime i deres sykkelsal 

og deltagerne behøver ikke melde seg inn i e2. Pr. mars 2017 er det 63 deltagere i 

prosjektet, på spinningtimene har deltagelsen variert mellom 30-40 og 35 deltagere 

er (før utesyklingen starter) påmeld til Vestfold Rundt. 

 

«Grønt prosjekt»: 

 
Innledning 

Ideen til prosjektet kom fra Tom Larsen og Tom Grankel som en del av klubbens ambisiøse 

målsetting knyttet til et aktivt rekrutteringsarbeid. Grønt Prosjekt ble også en del av klubbens 

store fellessatsing i 2017, ledet av Gro Aagaard, nemlig Vestfold Rundt. Prosjektet ble startet 

1. november 2016 og avsluttes 28.5.2017 ved å kjøre den korte løypa i Vestfold Rundt. 

Hovedfokus 

Hovedfokus var å etablere et lavterskeltilbud for alle som ønsket å komme i form og bli med i 

et sosialt fellesskap knyttet til sykling. Tilbudet skulle være åpent for alle og man behøvde 

ikke være medlem av Sykleklubben for å delta. 

Treningsplan 

Treningsplanen var delt i to; innetrening med spinning fra 15. november 2016 og utesykling 

på landveissykkel fra 23. mars 2017. Spinningen har foregått på e2 treningssenter, som 

velvilligst har stilt sykkelsalen gratis til disposisjon en time i uke og deltagerne har ikke 

behøvd å melde seg inn i e2 for å delta i denne «grønne spinningtimen». Mona Christensen 

og Marion Bråten har på frivillig basis vært spinninginstruktører. Når det gjelder utesyklingen 

vil prosjektet knytte til seg flere/mange av klubbens medlemmer som instruktører, veiledere 

og gruppeledere. 
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Det er fem av deltagerne som har ønsket å prøve å sykle ute, men som ikke har egen sykkel. 

Flere av klubbens medlemmer har stilt lånesykler til rådighet; så alle som har lyst til å prøve 

en landveissykkel, får låne en sykkel i riktig størrelse. 

Målsettingen 

Prosjektets målsetting er at deltagerne skal sykle i samlet gruppe på Vestfold Rundt – løypen 

på 56 km og få en hyggelig sykkeltur sammen med trivelige folk. 

Prosjektet har vurdert å ha en felles identifikasjon på gruppen som sykler Vestfold Rundt. Det 

er vurdert flere alternativer og vi i prosjektet har rådført oss med styret i klubben. Prosjektet 

er endt opp med at alle deltagerne får en refleksvest og sykler med denne. Vi har fått 

refleksvester fra Sykkelbyen Sandefjord. Klubbmedlemmer som sykler sammen med Grønt 

Prosjekt som instruktører og gruppeledere, sykler i klubbens nye, flotte drakt. 

Økonomi 

Etter søknad til Sandefjord Kommune har prosjektet fått tildelt midler fra Sykkelbyen 

Sandefjord. Deltagerne har også fått kjøpe sykkelbukser fra Sykleklubben til en gunstig pris. 

Alle deltagerne får et «grønt kort» og dette kortet gir rabatt på deler og arbeid på sykkelen 

på Solum Sykkelverksted v/Bjørn Hval. 

Informasjon 

I februar ble det avholdt et informasjonsmøte for prosjektet med enkel servering og nyttig 

informasjon til deltagerne. Tone Skei ga tips og råd om trening og sykling, Tore Salomonsen 

ga nyttige råd vedrørende kjøp av landveissykkel for første gang og Nina Brynhildsen 

orienterte om e2Reises tilbud til «Grønn treningsleir» på Mallorca i april. Deltagerne fikk 

skriftlig informasjon etter alle innleggene.  

Sandefjords Blad har hatt to oppslag i avisa om prosjektet. 

Foreløpig resultat 

Pr. mars 2017 er det 63 personer som har meldt seg inn i Grønt Prosjekt. På spinningtimene 

har antallet variert fra «overfylt sykkelsal» til minimum 30. Før den første utesyklingen er 

avholdt, er det 35 deltagere som har meldt seg på Vestfold Rundt. 

          TG/mars 2017 

 
 
 
  


