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SSK’s nettside
PKK har oppdatert klubbens nettside.

Leie av lageret på Skolmar er sagt opp, og SSK slipper å betale leie så snart lageret er flyttet.
Styret har besluttet å inngå avtale om å leie lageret på Fevang, og Steinar Linløkken trommer sammen
en gruppe for å sette opp veggene for å lage ferdig lageret.
Noen av hyllene på Skolmar kan vi ta med oss videre til Fevang.
Vi har fortsatt lager på Hundstok gård, RA sjekker hva som er der.
Avtalen på Idrettens hus er også sagt opp, alt blir flyttet til Fevang.

Svein Erik Sneisen kan bidra på Wenma cup som ansatt i EQ-Timing. Dette koster kr 3.200,- pr. ritt.
Styret må evt. beslutte dette, samt fastsette antall ritt og datoer, men vi har en utfordring med at vi
ikke har noen som kan være rittansvarlig for cup’en
TCK har sagt seg villig til å arrangere 2 ritt, men ikke til å være rittleder (som styret antar de mener
er det S.E. Sneisen har gjort).

Opplæring i bruk av EQ-timing er utført.

Grand Prix vil ikke bli arrangert i år.

Wenma cup er ikke meldt inn. Cup’en skulle egentlig vært kjørt i regi av CK Torp, men da dette ikke
ble noe av, må styret finne andre løsninger.
Tor Martin sjekker om vi kan ha første rittet på Storås.
Tønsberg har sagt seg villige til å ta 2 ritt, venter tilbakemelding fra Tønsberg på om dette er ok.
Vi må finne en sponsor til cup’en. Styret må sjekke om vi har videre forpliktelser til Wenma.

Tour of Norway 31. mai. SSK skal supplere med vakter til Tour’en, og vi trenger ca 100 vakter. Vi får
kr 200,- pr vakt for strekningen Larvik - Sandefjord, og kr 300,- for de som står i rundløypa.

SSK må utdanne flere vakter, Raymond Ystenes har mulighet til å ta opplæring av vakter.
RA har snakket med Raymond, og er villig til å lære opp klubbens

Det bør lages et enkelt skjema som gjør det enklere for nye medlemmer å melde seg inn i klubben.

Årsmøtet vedtok å oppnevne en arrangementskomitè, som skal stå ansvarlig for rittene i klubben.
Denne saken er ikke løst, og må derfor tas opp igjen på neste styremøte.

SSK trenger en skylagring av dokumenter. PKK har ansvaret for å finne et system som vi alle kan
bruke.

SSK har fått 8 nye medlemmer siste 14 dager.
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Tilstede:
Rune Andresen (RA)
Håkon Arvesen (HA)
Jørn Undseth (JU)
Elisabet Trevland (ET)
Anette Eriksen (AE)
Roy Kjønnerød (RK)
Per Kristian Kirkhus (PKK)

Møtetid:
Torsdag, 11. april 2019

Forfall:
Steinar Ytrevik (SY)
Ole Petter Sølvesen (OPS)
Tone Olafsson (TO)

Sted:
University AS, Skolmar

Referent:
Elisabet Trevland
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RK godkjenner personer som ønsker å være medlemmer på SSK FB gruppen. JU godkjenner på elites
FB og HA på rekrutt FB.
Det er ikke fritt frem å bli medlem av FB gruppen til rekruttene, kun de som har noe der å gjøre blir
godkjent.

PKK legger inn en link til helårslisens, slik at dette er enkelt for medlemmene. For å få lisens må du
være medlem i en klubb.
Det er ikke behov for lisens for de under 12 år.

Jørn informerer om elite.
Presentasjonen blir lagt ut på SSK nettside under elite.

Håkon informerte om rekruttene.
Rekruttgruppen er i vekst, og har behov for flere trenere. Det er håp om at noen som er med barnet
sitt etter hvert ønsker å være trener. Pr. nå så er det 4 trenere for rekruttene: Morten Vestby, Tore
Carlsen, Håkon Arvesen,
Gabriel Oppebøen Bjerke.
Når rekruttene er ute i skogen på terrengsykkel, er det viktig å ha mange voksne som kan være med.
Situasjoner kan oppstå, og da er det viktig at det ikke er langt til en voksen.
HA kunne også informere om at de prøver å få til trening for de som er mellom 6 og 8 år også.
Rekruttene består nå av ca. 35 unge ryttere, men antallet kan variere noe, da noen kommer innom for
å prøve.
De siste treninger har blitt delt opp i 4 grupper, etter nivå.

Rekruttene har også tidligere hatt landeveistrening, men det er liten aktivitet der akkurat nå.

Klubben har 5-6 lånesykler (landevei), og styret vedtok at disse kan lånes ut til noen som ønsker å
teste landeveissykling.

Forslag om at rekrutter som vil sykle landevei også kan være med på Petacchi trening, samt evt. få til
en lørdagstur.

Ritt for rekrutter er egne klubbritt, og f.eks. Tønsberg 3-dagers og Roserittet.

TeVeBu cup i terreng er også et tilbud som rekruttene kan være med på.
Kan SSK holde et av disse rittene?

Aldersgrense Junior er 17 og 18 år, f.o.m. 19 år er de seniorer

Rekruttene har vært på 1 samling foreløpig i år, de har vært i Danmark.
Håkon må fremskaffe en liste over de som var med der, slik at vi kan sende ut purring til de som ikke
har betalt.

Både elite og rekrutt gruppene må forholde seg til det budsjettet som er fremlagt og godkjent på
årsmøtet.

Elite gruppen består nå av 5 ryttere, men vil få det samme budsjettet selv om de er 2 mindre.

SSK har mottatt 2 dugnadsoppdrag i 2018, levere kake til Sandefjords foreningsbongo. Per Morten
Elgesem er klubbens representant på generalforsamlingen til Sandefjord foreningsbingo. Det er 10
foreninger og lag som har andeler i Bingo’n. Foreningen gir oss en «god slant» penger hvert år.

Vi fikk 100’ i Thorbjørn Hansens stiftelse, hvor SSK søkte om støtte til nye sykler til rekruttene.
Styret må i tillegg undersøke om det er mulig å søke om mer midler/støtte til klubben andre steder.
Sandefjord kommune
LAN midler
Gjensidige
Sparebank 1

Ritt:
Gro Aagaard har sagt seg villig til å arrangere Sandefjord Tour, men flere må her hjelpe til.
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Tor Martin Røed har sagt han kan bistå med å  arrangerer klubbrittet inntil flere er har blitt lært opp
i EQ timing og kan ta over denne oppgaven.

JU har snakket med Vibeke Sneisen vedr. leder av Bane NM i Danmark, hun var ikke interessert i det,
og anbefalte Rolf Morgan.

Vi har fått spørsmål om å arrangere Tour of Norway for kids, og det ønsker vi å gjøre. Rekruttene
står for å arrangere dette.

Styret ønsker å få til mer opplegg på medlemsmøtene, evt. andre aktivitskvelder.
RK spør Roy Bjelke om han kan være villig til å arrangere en klubbkveld.

RK har laget et velkomstbrev for nye medlemmer. Brevet ble gjennomgått på styremøtet, og styret
godkjente innholdet.

Fremdeles bortimot 40 personer som ikke har betalt medlemsavgiften. Hvis de etter nok en purring
ikke betaler blir de slettet fra medlemsregisteret.

Styret oppfordrer klubbens medlemmer til å stille på ritt i nærmiljøet, det være seg Horten,
Tønsberg, Larvik etc.

RK har gått gjennom varelageret på Idrettens hus, og styret bestemte hva som skal tas vare på, og
hva som bare kan kastes. RK finner en dag hvor varelageret kan ryddes.

Sykler for Afrika, innhold i container må sjekkes. RK sjekker.

Vi har 2 elitesykler som skal selges. Forslag fra JU om å låne bort sykkelene.
Det må lages en avtale når sykler lånes ut, eller selges.

PKK har laget en mappe som heter avtale, her skal dokumenter og avtaler lagres.

Forsikringer:
SSK innførte i 2018 at alle fakturaer skulle signeres av 2 personer, SSK er da innenfor Vestfold
idrettskrets sin underslagsforsikring og slipper å tegne egen. Anette sørger for at dette skjer, og
følger dette opp.

RA sjekker styreansvar- og andre forsikringer hvor styremedlemmer kan bli erstatningspliktige.

Politiattest
Alle som trener rekruttene skal ha politiattest. RA er ansvarlig for at vi har dette i klubben. Dette er
viktig på alle måter og tar minimalt med tid å fremskaffe. HA har fått tilsendt link til dette i dag.
Alle som er trenere for rekruttene må be om en slik attest asap.

Styremedlemmer:
Oppgaver: Navn: Telefon: e-mail adresse:
Leder Rune Andresen 92408930 rune@university.no
Nestleder Per Kristian Kirkhus 40220881 perkristian@sandefjord-

sykleklubb.no
Økonomiansvarlig Anette Eriksen 92466444 anette@tinnieshus.no
Sekretær Elisabet Trevland 91841646 etrevlan@online.no
Kontaktperson elite Jørn Undseth 93408504 jorn.undseth@dhl.com
Kontaktperson rektrutter Håkon Arvesen 90557226 Haakon.arvesen@online.no
Medlemsansvarlig Roy Kjønnerød 90743511 roykjnrd@gmail.com

Neste styremøte, Rune kommer med dato
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