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Styrets sammensetning i perioden 2017 

President    Bjørn Tore Woll 

Visepresident    Sturla Bangstad 

Styremedlem/ økonomisjef Ingrid Skjønhaug 

Styremedlem/medlemsansv. Stian Kristoffer Evensen 

Styremedlem   Jan Inge Hansen 

Styremedlem   Silje Gry Hanssen 

Styremedlem/ trenerkoord Hanne Munkvold 

Styremedlem   Maria Nyheim   

1. varamedlem:   Idar Brendmo 

2. varamedlem:   Kristian Holm Lamo 

 

Revisor:    Anstein Edvardsen 

Revisor:    Espen A. Ludviksen 

Valgkomite   Paal Sollien 

    Geir Kristian Gotliebsen 

Styrets arbeid 

Det er avholdt 7 styremøter i 2017 og 2 i 2018 totalt 9. I tillegg har styret deltatt som arrangementansvarlige og 
deltakere i diverse undergrupper knyttet til arrangementene. Alle referat er lagt ut på hjemmesiden. 

Spesielle oppgaver: 

2017 - høy aktivitet.  

Generelt: 

• Milepæl: godkjent reguleringsplanen for blåbærhaugen 
• Ny design og leverandør på sykkeltøy 
• Ørjan Bohinen og Geir Kristian Gotlibsen har deltatt for Norge i Nordisk mesterskap i Danmark. 
• Klubben har gjennomført Barnekarusellen med veldig godt resultat over 4 runder. Fra 90-130 barn 

deltok. Arrangert i Blåbærhaugen 
• Tour of Kids har vært gjennomført som en del av barnekarusellen, meget bra og styrker barn og 

ungdoms profilen 
• Klubben har deltatt med personell til rigging av ARN. Dette ifm avtale inngått med Arctic Race om 

rigging og læring. Dette er en avtale på tre år (siste år). I tillegg hadde klubben en representant med 
på undervisningsreise med ARN til Frankrike knyttet til arrangement gjennomføring. Her er det 
potensiale i å hente ift flere fra selve klubben. 

• Stor suksess med midt i Blinken, dette kommer til å bli HCK sin MTB satsning framover  
• Gjennomføring av Leon Sport cup hver tirsdag i sesongen samt klubbmesterskap 
• Gjennomføring av Super Prestige i Blåbærhaugen 
• Dugnader er gjennomført i Blåbærhaugen sykkelpark f 
• Det har vært gjennomført klubbkvelder, mekke og bytte kveld på salminen, egen kveld med 

gjennomgang og premiering av klubbritt og leon sport cup.   



 

 

• Det har vært gjennomført sykkelsamling på Sandsøy 
• Årsfest for sykkelklubben ble gjennomført på scandic, P.U.B 
• Klubben har hatt deltakere på mange ritt, inkl RM, Styrkeprøven og Birkebeinerrittet med god 

deltakelse. Det er et potensiale i å øke deltakelsen på ritt type birkebeineren.   
• Treningsritt og antall treninger har vært på nivå med 2016, men med litt økning ift jentesatsningen. I 

tillegg har det vært gjennomført klubbmesterskap i tempo, landevei og terreng. Leon sport cup ble 
videreført med god suksess.  

• Klubben gjennomføre breddetur til Italia med 27 stk med meget god tilbakemelding og hvor det er 
hele 52 påmeldte til tilsvarende tur i 2018. HSB sponset en gratis og en intern reisende samt drakt 
totalt 39000. Stamina bidro med 5000 til drakt 
 

Barne/ungdomsgruppene  

• Bjørnar/Sykkelkidza 6-9år.  

Gruppa har ca 20 navn på lista. Omtrent 10 møter opp i snitt på treninger. 12 stk deltok på Sandsøy. God 
pågang i starten, men det er en del frafall etter sommerferien. Det ble avholdt foreldremøte på Sam lekeland, 
og det har vært en suksessfaktor for involvering og engasjement. Facebookgruppe for foreldre benyttes som 
infokanal. Angående rekruttering; Gruppa anbefaler å levere ut infolapper på skolene ved skolestart slik som 
andre idrettslag gjør. Gratis t-shirt på karusellen bør videreføres. Gruppa arrangerte en landeveistur som var et 
morsomt innslag og en suksess for de som deltok.  

Det er enighet blant trenere at den yngste rekrutteringsgruppa (1. og 2. klasse) alltid heter sykkelkidza, og når 
ungene vokser ut av denne etableres en ny gruppe og et nytt mer «voksent» navn som følger gruppa opp i 
alderstrinnene.  

• Stian S/team råtøff.  

Det er 10-11 unger i gruppa. Kjerne på ca 6 stk. De er trening 1 gang i uka. Det vurderes å øke til 2 neste 
sesong. Mye fokus på teknikk og ferdighet/mestring. Det begynner å bli et høyt nivå på mange i gruppa. 
Facebook (HCK gruppe2) brukes som infokanal.  

• Stian E/Møkkagjengen 

10-12 i gruppa. Kjerne på 4-5 stk. 3-4 jenter. 2 treninger i uka ,en med fokus på teknikk, og en med lengre 
sykkeltur. Det er en utfording å få ungene til å være med på ritt. Hvis ikke foreldre er aktive i oppfølging, blir 
det ikke noe av. Enkelte av de som har kommet lengst teknisk kan ha nytte av å involveres i den nyoppstartede 
enduro-gruppa.   

Trenere: Trond Steinar Myrland og Stian Evensen 

HCK Møkkagjengen startet sesongen på Stangnes mandag 8. mai. En særdeles snørik vinter gjorde sitt til at 
treningene ble utsatt med flere uker. To uker senere forflyttet vi oss til Blåbærhaugen Sykkelpark.  

Vi har lagt opp til to treninger per uke a 1,5 timers varighet. Mandag er rolig langtur, med fokus på samhold, 
fullføre topper i Harstad og omegn. Onsdager har vi valgt å fokusere på tekniske øvelser, korte intensive 
intervaller hvor vi holder gruppen mest mulig samlet. Vi har ofte gjort intervallene ifm stafetter med innlagt 
tekniske momenter. 

Siste trening før sommerferien var onsdag 21. juni. Til sammen 14 treninger før sommeren. Oppstart trening 
etter sommerferien var mandag 21. august og vi holdt det gående frem til onsdag 27. september. Til sammen 
12 treninger etter sommerferien. Vi har ikke avlyst en eneste trening, men har hatt flere treninger der kun en 
trener har stilt. Det har også vært flere fedre med på treningene, og særlig langturene på mandag har vært 
sammen med flere voksne. Disse har fungert som assistenttrenere, og har tatt del i den undervisningen som 
har vært. 

Samlinger: 



 

 

Fredag 26. mai reiste HCK Møkkagjengen sammen med over 80 andre klubbmedlemmer og foreldre til årets 
store treningssamling på Sandsøya. Vi telte 8 rekrutter, og to trenere. Det var også flere foreldre som deltok på 
hver eneste økt med gruppa.  

Gruppa har også deltatt på flere arrangementer i regi av klubben. Dette har vært Kick-off på Salminen, 
Hålogalandsrittet Midt i Blinken, Leon Sport Cup, Mandagsrunden. Vi har også ved en anledning etter 
sommerferien, vært på Gydas og spist soft is etter trening. 

Vi har ikke hatt en skikkelig avslutning for gruppa, men planlegger et oppstartsmøte med gruppa, og foreldre 
før sesongstart 2018. 

     

 

 

• Ole Morten/Team sky 

4-5 i gruppa. 3-4 aktive på treninger, enkelte ganger bare 2. Treninger har vært avlyst flere gnager pga frafall. 
Noen få ritt er deltatt på, Bodø Enduro, Klubbmesterskap og enkelte landeveisritt. Treninger er lystbetont og 
mye stisykkelturer hvor man finner tekniske utfordringer underveis. Ungdommene er svært teknisk gode, og 
trenerne føler de nå er på et nivå hvor har lite nytt å lære utøverne. Ole Morten informerer om at Team Sky 
opphører til våren. Et naturlig steg videre er tilbudet i endurogruppa samt landeveisgruppa til Arve for de som 
ønsker det. I endurogruppa kan f eks ungdommene være med å bidra med kompetanse og forme det videre 
miljøet, slik at flere unge stisyklister utenfor klubben kan få interessen for trening og ritt.  

• Arve/Ungdomsgruppa landevei  

7-8 stk på treninger. Det trenes mye og bra. 4 økter i uka inklusive treningsritt. Arve drar mye av lasset alene, 
og gjør en kanonjobb, men det er et ønske om at flere trenere er med å bidrar. Gruppa har mistet utøvere som 
har flyttet, men det ses på som positivt at man får opp gode syklister i HCK, og at disse får nye utfordringer. 
Arve informerer om at RM er veldig tidlig i 2018 og det er viktig å få litt mengdetrening før dette.  

 

Tiltak i treningsgruppene 2018  

• Sandsøy må videreføres i 2018.  Kjempeopplegg med sosial profil.  

• Foreldremøter er viktig og en god måte å involvere på.  

• Utøvere som er 11-12 år kan inviteres med på rolige landeveisturer 

• Flyere deles ut på skoler 

• En god start i sykkelkidza er avgjørende. Her må foreldre rekrutteres som trenere. Bjørnar og Inge 
hjelper treningene i gang, men fortsetter ikke i Sykkelkidza da deres unger vokser ut av gruppa.  



 

 

 

 

Jentesatsning 

Jenter på hjul - satsningen i HCK har som mål å få flere jenter til å bli med å sykle (fortrinnsvis i klubben). Dette 
ville vi oppnå ved å senke terskelen for å tørre å prøve seg på å bli med på treninger i regi av klubben. På våren 
i 2017 hadde vi introduksjonstilbud til terrengtreningsgruppene våre med 4 uker trening i en ren jentegruppe 
(alder 9-14). På landeveissiden etablerte vi et tilbud om en ren jentegruppe som syklet samlet i rolig tempo på 
Mandsgsrunden. Her hadde minst en erfaren jentesyklist ansvar for å ta vare på de andre gang. Tilbudet var 
ment som en intro de første ukene av sesongen, men ble så populært at det ble utvidet og videreført 
mesteparten av sesongen 2017. Rosa sykkelhansker ble delt ut til de minste jentene, og jente(h)julebord ble 
arrangert for de største. Planene for 2018 er å videreføre og videreutvikle jentesatsningen. Bl.a blir det en egen 
jentegruppe som sykler TDA sammen - fortrinnsvis i våre egne, rosa klubbtrøyer for jenter som også kom på 
plass i 2017 

Parasykling 

• Para/hånd-sykling, Øyvind Sletten har representert klubben i inn og utland. Klubben støttet satsningen 
med 10000. 

Triatlon 

• Sara Johnsen, har gjort det svært godt innen for sin gren og klubben støttet satsningen med 10000,- 

Media 

• Sykkelklubben har hatt flere oppslag i media, både ift organisatoriske og sportslige prestasjoner 
 

Økonomi 

• Klubben har veldig god økonomi. Dette har sammenheng med fokus på utgifter samtidig med at 
klubben opprettholder og øker inntekter. Inntekter er primært fra sponsorer og medlemskontingent. 
Øvrige er tildelinger knyttet til lokale aktivitetsmidler og momsrefusjon. 

• Overskudd på kr 372 254, etter et meget offensivt budsjett utgiftsmessig med bla gratis klær for alle 
under 18 år.. 

• Opparbeidet egenkapital er nå på kr 1 648241 
• Utgiftssiden er håndtert uten reduksjon i aktivitets eller avslag ifm søknader 
• Oppbygging av egenkapital er avgjørende ift planlegging og satsning på medlemmene og 

Blåbærhaugen sykkelpark. 
• Se vedlagte regnskap/balanse med noter og revisorberetning (hjemmesiden hck) 
• Mandagsrunden og bil fungerte dårlig, men intensjonen er der fortsatt 
• Mye støtte til rekrutter. 

Diverse 

• Det har vært innløst 66+2 lisenser i 2017. 
• Medlemstallet i klubben er økende og var i 2015 301, 2016 er på 302, 2017 318 medlemmer. Fortsatt 

er HCK Nord-Norges største sykkelklubb.  
• Klubben har et økende antall følgere på facebook, med 733 pr utgangen av feb 17 og 804 pr jan 18. 

 
 
 
 



 

 

Sponsorer 

Harstad Cykleklubb takker for tilliten hos våre sponsorer eller som vi ønsker å kalle de – samarbeidspartnere - 
og understreker viktigheten av av vi som klubb er svært fornøyd med støtten. 2017 er det første året på nye 
avtaler og HCK drakt er ny for 2017. Vi takker våre sponsorer som gjør satsningen og by-bygging mulig J 

• Generalsponsor Harstad Sparebank 
• Salminen Bil As 
• Scandic Hotell Harstad 
• Serit 
• Kjeveortoped Pettersen 
• Elinstalatøren 
• Stamina 
• Hipp Hurra 

 

 

 

 

 

 

For Styret 

Bjørn Tore Woll 
President 
 

 

 


