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Tor Martin Røed (TMR ) 
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 Innhold Ansvar 
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Rekruttering 

Styret mener at klubben må starte en jobb med å rekruttere nye medlemmer. Styret har 

foreløpig ikke funnet noen som vil påta seg ansvaret for rekruttering. 

 

BLM tar ansvaret for å starte prosessen, men diskuterer først med arrangementskomiteen 

(markedsgruppa) i NM 2018 for å avklare hvilke tiltak som evt. kan samkjøres.  

Jentene i styret tenker om de kan finne på noe for å rekruttere flere jenter inn i klubben. 

 
BLM 

 

Jobben med rekruttering har startet. Jentene i klubben har laget et jentearrangement 13. juni, hvor 

vi har invitert alle damer/jenter fra 10 år og oppover i Sandefjord, til å sykle NM løypa. 

3 stk fra SSK var tilstede på Jentebølgen på Runar og delte ut ca 100 flyers til trengingsglade jenter. 

I tillegg er det opprettet et arrangement på FB som vi deler, og vi håper at vi når flere som har lyst 

til å være med å sykle. 

I tillegg så har BLM annonsert på FB at der er mulighet for alle til å sykle NM løypa søndag 3. og 10. 

juni. Vi håper å få med oss noen på disse turene også. 

 

 

Det er viktig at vi følger opp det vi har startet etter at NM er over. Vi ønsker faste treninger, 

spennende medlemsmøter med gode foredragsholdere etc. Vi må ha noe attraktivt å tilby medlemmene 

både nye og «gamle», like viktig som å rekruttere nye er å beholde de som allerede er medlemmer. 

 

13/18 Søknader 

Styret har mottatt søknad om stipend fra Ken-Levi Eikeland og Marius Blålid. 

Styret ser positivt på søknadene, men søknadene må drøftes mer. BLM tar en prat med dem, slik at 

de som gjenytelse kan være med på; treninger, mot rekrutter, foredrag etc. 

BLM er i dialog med guttene, og håper å få til en ordning.  

 
BLM 

16/18 Klubb Fellesskap 

Styret har fått en henvendelse fra Sveinung Bertelsen om SSK kan være interessert i å starte et 

KF (Klubb Felleskap) Sveinung orienterte styret om dette. Et KF vil gi U23 ryttere mulighet til å 

sykle ritt i Norge uansett hvilke klubb de kommer fra, bare de har et felles KF. 

Styret vil undersøke med forbundet om hva dette innebærer, hvilke forpliktelser SSK får, og 

hvordan dette kan løses. 

 

 
BLM 
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Ansvarlig for klubbritt 

TMR er nå ansvarlig for å arrangere klubbrittene. Foreløpig er det bare han som har lært seg 

tidtakingsutstyret. Vi må få flere til å lære seg systemet, slik at vi har flere å spille på og ikke blir så 

sårbare. 

 

Grupper i SSK 

Vi har 4 syklegrupper i SSK på forskjellige nivåer. 

 SSK-Sort 

 SSK-Rød 

 SSK-Hvit 

 SSK-Gul 

 

Roy har løpende kommunikasjon med disse gruppene og personene som vil ta lederansvaret for 

gruppene. Han inngår avtaler og samler informasjon om treningstider og oppmøtesteder m.v. slik at 

denne informasjonen også kan settes inn på SSK nettsider og på Facebook. Konklusjon: RK og 

gruppelederne vil gi løpende informasjon om utesyklingen på SSK’s og gruppenes FB-sider. 

 

Tirsdagstreninger 

Tirsdagstreninger med Rolf Christensen fungerer veldig bra. Mange møter opp på treningene, og 

tilbakemeldingene er veldig gode. Dette er en trening hvor alle kan være med. 

 

SSK Event 

I forbindelse med at daglig leder og styreleder Rune Steinsvik trekker seg fra SSK Event, har 3 

andre også valgt å gå av. De som fratrer sine verv er: 

 

 Rune 

 Anne Gro 

 Tone 

 Jørn 

 

Brian fortsetter sitt verv i styret i SSK Event. 

 

Styremøtet bestemte seg for å utsette valg av nytt styre i SSK Event til over sommeren, hvis det 

sittende styret var villige til å sitte noe lenger. Rune Steinsvik tok dette spørsmålet med seg tilbake, 

men svaret ble nei.  

På generalforsamlingen 31. mai ble det oppnevnt et nytt ordinært styre, bestående av: 

 Bror Lennart (leder) 

 Tor Martin (nestleder) 

 Brian (styremedlem) 

 Elisabet (styremedlem) 

 Anette (varamedlem) 

 

Et eget styremøte vil bli holdt når NM er over. Styret må tenke nytt, skal Event fortsette som før, 

avvikles, eller driftes på en annen måte? Dette er spm alle må tenke igjennom før neste styremøte, 

slik at vi kan komme til en konklusjon som kan tas videre på medlemsmøtet i august. 

 

Medlemsinformasjon 

Styret ønsker å drøfte framtidig medlemsinformasjon på neste styremøte. 

 

SSK FB og klubbside 

Både FB og klubbsiden må oppdateres. 

 

Arrangement på medlemsmøte. 

Forslag: Podcast med Kari Slottsveen, foreslåtte temaer: 

 Sykkel og kaffe 

 Retrosykling 

 Kunsten å kose seg på sykkel uten å se på klokka. 

 

Info 
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27/18 SSK’s styre har fått spm om å arrangere bane NM 12.-14. oktober i Danmark. Styret vedtok å sende en  
søknad i 

BLM 

 all hast. Forberedelsene har allerede begynt. Rolf Morgan er ansvarlig for å arrangere dette.  

 Vi kommer til å spørre Sola Sykkelklubb om å bistå under arrangementet.  

 BLM sender søknad og holder kontakt med Rolf Morgan.  

28/18 Årsfest er satt til 27. oktober kl 18.00 på Locus. Vi leier hjelp til å rydde og vaske, 2 alkoholenheter 

til hver, resten må hver enkelt ta med selv. Thor Erling får noen til å ordne musikk, samt noen til å 

Info 

 arrangere quiz.  

29/18 Pokalene til Bergdronningen og Bergkongen er nå kommet til rette. De må tas til premiesenteret for å Info 
 få gravert inn navn på de som har vunnet 2015, 2016, 2017 og 2018. Tone tar pokalene til  

 premiesenteret.  

30/18 Årsfesten heretter kommer til å bli arrangert på høsten. Info 

31/18 Lager: BLM 
 SSK/Event har en avtale med Wenma om å leie lageret. SSK har fått tilbud om å låne lokale hos 

Sveinung 

 

 Bertelsen.  

32/18 Materialforvalter. SSK må finne en person som kan ta denne jobben etter at Thor-Erling trakk seg. BLM 

33/18 Klubbtøy som ligger på Idrettens hus må klubben prøve å bli kvitt enten ved sal eller ved en eller annen 

form for gunstig tilbod til nye medlemmer av klubben. 

BLM 

34/18 Klubbritt 2019 BLM 
 Det er for stor jobb for en person å arrangere klubbritt. SSK må utfordre noen til å stå for tidtaking  

 under klubbrittene og Wenmacup’ene.  

 Styret spør Kjell Nilsen, Jørgen Sneisen og Raymond Ystenes, om de kan tenke seg å bidra til å ta 
denne 

 

 jobben.  

35/18 BLM spør Tor Martin Røed om å sette opp kalender for klubbrittene neste år. BLM 

36/18 Enkelte medlemmer i SSK har tatt initiativ til en fellestur til Mallorca i april, Tore Salomonsen 

forhandler priser nå, og vi får mer informasjon når han kommer tilbake. 

BLM 

37/18 4.-5. mai har klubben planer om Storåstur. Anette organiserer denne turen, bestiller rom etc. AE 

38/18 SSK satsning 2019 
Vestfold Rundt 26. mai 2019 vil være et satsingsområde til medlemmene. Vi kommer til å stille med 

 

 forskjellige lag/grupper. BLM 
 Alle nye som vi rekrutterer har også da en mulighet til å melde seg på og være med på den korteste  

 turen som er 56km.  

 Hvem kan være ansvarlig for de forskjellige gruppene?  

 

Den store styrkeprøven og Vettern, vil begge være ritt som SSK kommer til å satse på. BLM 

 

Vi kommer til å samarbeide med Runar ekspressen når det gjelder den store styrkeprøven. 
 

 

Roger Næss har tilbudt å være kontaktperson mellom SSK og Runarekspressen. RN 

 
BLM har vært i kontakt med Vätternorganisasjhon og har fått reservere 30 plasser 15.-16. juni 2019 BLM 

 
Trondheim – Oslo, 15t sortsort 

 

 Trondheim – Oslo, 18-19t rød  

 
Styret lodder stemningen i hvit og rød gruppe til søndag om noen kunne tenkt seg å være med på 18.-
19. 

 

 timer.  

 
SSK tur til franske alper medio juli, ca 10 dager, fly til Toulouse eller Lyon. Dette blir en tur for de TO 

 spesielt interesserte.  

 Tone står for dette arrangementet.  



39/18 Treningstilbud til medlemmene. BLM 
 BLM har vært i kontakt med 3 forskjellige treningssentre i byen. Styret er ikke ute etter et  

 gratis tilbud, men mulighet for å trene en time i uka på et senter hvis en har medlemskap et sted.  

 Medlemstilbudet fra E2 er 459,- pr mnd., og da vi kan fryse medlemskap 2 mnd. på sommeren.  

40/18 De forskjellige avtalene SSK har: 

Kristiansen briller, 20% på briller og sykkelbriller. 

Info 

41/18 Vedrørende ansattilbud har vi nå lagt rammen for at klubben skal ha en sponsoravtale med et foretak 

for vi evt. får et ansattilbud som vi da publiserer på SSK nettsiden. 

Info 

42/18 Klubbdrakter skal forhandles nye i løpet av 2019. Info 

43/18 Møteplan: Info 
 Torsdag 25. oktober kl 19  

 Torsdag 22. nov kl 19 (julebord)  

 Mandag 21. jan kl 19  

 Mandag 11. feb kl 19  

44/18 Medlemsmøte: 

Torsdag 27. september 18.30 Komplett arena 

Info 

45/18 Årsmøte den 21.mars 2019 ? Info 

46/18 Styremøte/julebord blir 22. november. Info 

  

Neste styremøte torsdag 25. oktober kl. 19.00 

 

 


