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I tillegg til Lov for Sandefjord sykleklubb gjelder følgende vedtekter:                                         

 

Formål 

Sandefjord sykleklubb har som formål å rekruttere medlemmer i alle aldersklasser til sykkelsportens fremme. 

Alle aktiviteter i sykleklubben skal være åpne, gjennomsiktige og inkluderende. Treningsglede og et godt sosialt 

fellesskap skal være det grunnleggende ved all aktivitet. 

 

Æresmedlem 

Æresmedlemmer utnevnes av styret i Sandefjord sykleklubb. Nåværende og tidligere medlemmer som har vist 

særlig gunstige prestasjoner ved konkurranser og aktiviteter på sykkel (landevei og/eller terreng og/eller bane ) 

regionalt, nasjonalt og internasjonalt, kan utnevnes til æresmedlemmer.  

 

Styret i Sandefjord sykleklubb kan også utnevne æresmedlemmer blant nåværende og tidligere medlemmer som 

har nedlagt et betydningsfullt administrativt og/eller organisatorisk arbeid for sykkelsporten og sykleklubbens 

utvikling. Styrets utnevnelse til æresmedlem foretas ved en passende anledning. 

 

Innsatspremie 

Innsatspremie kan tildeles nåværende eller tidligere medlemmer som de/t siste år har utmerket seg ved stor 

interesse, vilje og innsats for sykkelsporten, og/eller i sykleklubbens ritt og arrangementer og/eller for 

sykleklubbens utvikling. Innsatspremie  deles ut ved passende anledning. 

 

Beste syklist 

Premie til beste syklist kan deles ut til nåværende medlemmer i Sandefjord sykleklubb som har oppnådd de beste 

resultatene de/t siste år. Premie til beste syklist deles ut ved passende anledning. 

 

Fatrittet 

Fat deles ut hvert år til den kvinnelige og mannlige syklist, uansett aldersklasse, som kjører raskest over 10 km 

tempo i det første ordinære klubbrittet som arrangeres om våren. Fatene deles ut ved passende anledning.  

 

Bergdronning og Bergkonge 

Den kvinnelige og mannlige syklist som er medlem av Sandefjord sykleklubb, og som er raskest i bakketemporitt 

enkeltstart fra Kilen og opp til toppen av Hubroåsen blir henholdsvis Bergdronning og Bergkonge. Rittet 

arrangeres fortrinnsvis som første klubbritt etter sommerferien med en klasse for damer (Bergdronning) og en 

klasse for menn (Bergkonge) uansett alder. Pokalene er vandrepremier som deles ut hvert år ved passende 

anledning. Pokalene leveres tilbake til klubben ved årsskiftet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Dokumentet: «Vedtekter for Sandefjord sykeklubb« har følgende revisjons-historikk ( i omvendt kronologisk rekkefølge ): 

24.06.2020 : Årsmøtet vedtok ny tekst for: Innsatspremie, Beste syklist, Fatrittet, Bergdronning og Bergkonge med undertekster. 

20.02.2020 : Overskrift endret av styret i SSK fra «Særlige bestemmelser» til «Vedtekter».  

                        Et nytt første punkt satt inn: «Formål» med uendret tekst fra tidligere lov for Sandefjord sykleklubb, oppdatert 14.03.2012. 

19.12.2019 : Første opprinnelige dokument «Særlige bestemmelser for Sandefjord sykleklubb» ble vedtatt av styret i SSK. 


