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Revisor: Anstein Edvardsen 

Revisor: Espen A. Ludviksen 

Valgkomite Ronny F Hansen 

Ole Morten Tunes 

Styrets arbeid 

Det er avholdt 7 styremøter i 2018 og 3 i 2019 totalt 10. I tillegg har styret deltatt som arrangementansvarlige 
og deltakere i diverse undergrupper knyttet til arrangementene. Alle referat er lagt ut på hjemmesiden. 

Spesielle oppgaver: 

2018 - Bred aktivitet. 

Generelt: 

• Milepæl: Finansiering for Blåbærhaugen med 2 mill fra HSB inkl stiftelsen, 500 fra gjensidige og 300 fra
Nordenfjelske bykreditt forening. I tillegg et stort løft på sponsorer som sikrer aktiv drift neste 3 års
periode

• Klubben har gjennomført Barnekarusellen med veldig godt resultat over 4 runder. Fra 288 barn deltok
en eller flere ganger. Arrangert i Blåbærhaugen

• 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). Utfordrende å få nok folk fra klubben.

• Stor suksess med midt i Blinken, og er HCK sin MTB-satsning framover. Klubbmesterskapet også
gjennomført der.

• Harstad Enduro Race ble gjenomført med stor suksess
• Gjennomføring av Leon Sport cup har vært svært vanskelig pga de nye vakt reglene. Klubben har

jobbet med løsning for dette.
• Gjennomføring av Super Prestige i Blåbærhaugen
• Noen dugnader er gjennomført i Blåbærhaugen sykkelpark
• Det har vært gjennomført klubbkveld i Nordic Hall for alle idrettsinteresserte med bredt oppmøte
• Det har vært gjennomført sykkelsamling på Sandsøy for rekrutter med stort oppmøte



 

• Klubben har hatt deltakere på mange ritt, inkl RM, Styrkeprøven og Birkebeinerrittet. Det er 
potensiale til å øke deltakelsen på ritt type birkebeineren.   

• Treninger har vært på nivå med 2017, men med litt økning ift jentesatsningen, enduro og MTB.  
• Klubben gjennomføre sin andre breddetur til Italia med 50 stk med meget god tilbakemelding og hvor 

det er 31 påmeldte til tilsvarende tur i 2019. HSB sponset en gratis og en intern reisende samt drakt 
totalt 39000. Stamina bidro med 5000 til drakt. 
 

HCK Barnekarusell 

Harstad Cykleklubb har over flere år arrangert sykkelritt for barn og unge. De fire siste årene har vi arrangert en 
egen sykkelkarusell for barn i alderen 0-14 år. Dette er en sykkelkarusell bestående av fire sykkelritt for alle 
barn fra 0-14 år. I tillegg er HCK, medarrangør av Tour of Norway FOR KIDS, som også kommer til Harstad i år 
igjen, etter suksessen i fjor. Tour of Norway FOR KIDS er gratis for alle barn. 

I 2015 hadde vi totalt 178 barn som deltok på ett eller flere av rittene.  

I 2016 hadde vi 198 barn som deltok på ett eller flere av rittene. I tillegg til 140 barn som deltok på Tour of 
Norway FOR KIDS, hvor HCK var medarrangør. 

I 2017 hadde vi 245 deltakende i Barnekarusellen. Dette var også første året vi gjorde sykkelkarusellen gratis 
for alle barn. 

I 2018 hadde vi 288 deltakere. Denne gangen også med gratis deltakelse, men med ny profilering: tøffere og 
råere design. 

HCK Barnekarusell 2018 

HCK Barnekarusell bestod av fire sykkelritt for alle barn i alderen 0-14 år. Her arrangerte vi fire sykkelritt på 
høsten i Blåbærhaugen Sykkelpark. Vi hadde tre løyper av ulik lengde og vanskelighetsgrad for de ulike aldre. 
Den korteste løypen for trehjulsykler eller løpesykkel og ingen stigning. Denne løypen er på 200m. Løype to er 
noe lengre og går innom den delvis anlagte pumptracken og kamelhoppene ovenfor arenaen. Ca 700m. Løype 
tre går lengre inn mot Folkeparken på grusvei, før den tar av på sti i enkelt terreng med noe stigning før den 
kommer ned mot arenaen igjen og gjør en liten runde rundt arenaen før målgang midt på gressbanen. Samtlige 
startfelt har vært uten tidtaking og videre konkurranse. 

Alle barn fikk premie ved siste ritt, uansett antall ritt de har syklet. De som hadde deltatt på 3 av 4 ritt var med i 
trekningen av flotte premier, bla to sykler, sykkelvogn, sykkelbekledning ol. 

Startnummeret er laget som et deltakerdiplom som festes på sykkelen, som barna fikk beholde. 

Arrangementet ble annonsert på Facebook og løpesedler. 

 

Barne/ungdomsgruppene 

Sykkelkidza 6-7 år, med småsøsken 

Sesongen startet med foreldremøte/oppstartsmøte på Sam Lekeland. Her møtte det 
opp et imponerende antall sykkelkidz med foresatte.   



 

 



 

På møtet ble det besluttet at opprinnelige Sykkelkidza deles i to, og Turbolaget 8-10 år ble opprettet.   
Agenda for møtet var litt info og tanker rundt årets sesong, samt fastsettelse av oppstartdato- og sted.  

Første sykkeltrening fant sted på grusbanen ved Stangneshallen allerede 9. mai.  

Sykkelkidza 6-7 år var 21 stykk på første trening, mens nyutskilte Turbolaget 8-10 år var 23 stykk.  

Trenere for Sykkelkidza har i perioden vært Bjørnar Klinkenberg, Tor-Anders Grøvan, Stine Remmen og 
Marianne Sandberg.  
  

23. mai flyttet vi treningene opp i Blåbærhaugen.  
  

Det har vært imponerende oppmøte gjennom hele sesongen, med alt fra 8-23 barn på treningene. Snittet har 
ligget på 10-15 barn per trening.   

Noen småsøsken har hevet seg med, og behersker godt det å sykle, men mangler tempoet og teknikken som de 
mer erfarne barna har ervervet seg.   

 Behovet for å ytterligere dele gruppa har meldt seg, men dette har ikke blitt formelt besluttet enda.  



 

 
 



 

Sandsøyhelga i begynnelsen av juni hadde stor oppslutning blant de minste, og det er gjennomgående gode 
tilbakemeldinger på denne happeningen.   

Trenerne har på noen treninger fordelt seg to og to på og delt Sykkelkidza etter ferdigheter, hvor de som har 
kommet lengst, har fått treninger med litt mer utfordring enn de ferskeste.   

Vi har kjørt teknikktrening med bremsing, giring, bakker og pumptrack. Vi har syklet turer langs vei og langs sti. 
På Sandsøya fikk vi også prøve oss på å kjøre på bruer og klopper av tre.   

Masse utfordringer, og MASSE mestring.  

Foreldrene som er med har også vært gode støttespillere, både til å bli med på tur, markere, engasjere og 
trøste.   

 

Førstehjelpsskrin er på plass i alle trenersekkene, men det har heldigvis kun vært behov for plaster så langt.   
 Før sommerferien, hadde vi grillfest sammen med Turbolaget etter treningen. Koselig og sosialt!  



 

 

I sommerferien kjørte vi treninger så lenge trener var tilgjengelig, annonsert på facebook for hver gang. Faste 
treninger har fulgt skoleruta.  

• Sykkelkidza var også sterkt representert på HCKs Barnekarusell.  

• To av trenerne deltok på Trener 1-kurs i Bodø i august.   

• En sykkelkid syklet Mjøsundbrua-Engenes under TDA i juli, før han deltok på barnesykkelrittet senere 
samme dag.  

Siste aktivitet med Sykkelkidza før mørketiden tok over, var avslutning på Bowlinghallen, med pizza og bowling. 
Et arrangement mange ønsket å gjenta etter suksessen året før.   

I tillegg er det flere spreke unger som har vært med på mandagstreningene til HCK nå i vinter.  

Vi gleder oss til neste sesong! Trenerteamet i Sykkelkidza  

  

  

 

 

 

 



 

Team Råtøff 2018 (barn født 07 og 06) 

 

Trenere: Stian Storeng, Anders Røkenes og Lars Andre Utakleiv 

 

Rekrutter:  

• Vi har en kjerne på 6-8 rekrutter som deltar på treningene.  

Treninger: 

• Hver mandag fra 18:00-19:30 

• Fokuset er lek, teknikk og mestring på sykkel. Endurosykling har styrt valg av innhold 
og destinasjon  

Ritt: 

• Vi har hatt rekruttene som har deltatt på barnekarusellen, Harstad enduro race og 
Hålogalandsrittet. 

Sandsøya:  

• Vi hadde 12 rekrutter på Sandsøy 



 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

Møkkagjengen 

Årsberetning for HCK Møkkagjengen 13-15år 

Sesongen 2018Trenere: Stian Evensen  

HCK Møkkagjengen startet sesongen i midten av mai. En særdeles snørik vinter gjorde sitt til at treningene ble 
utsatt med flere uker. Vi hadde et fellesmøte på Peppes pizza i mars før sesongstart. Vi har redusert antall 
treninger per uke fra to til en trening 1,5 timers varighet. I tillegg oppfordres ungdommene til å delta på 
Enduro på torsdager og tilbud i regi av landeveisgruppa mandag, tirsdag eller i helgene. Siste trening før 
sommerferien var onsdag 20. juni. Til sammen 6 treninger før sommeren. Oppstart trening etter sommerferien 
var onsdag 22. august og vi holdt det gående frem til onsdag 3. oktober. Til sammen 12 treninger etter 
sommerferien. Vi har ikke avlyst en eneste trening. Det har vært mellom 2 og 8 på hver trening. Kun gutter. 
Samlinger: Fredag 1. juni reiste HCK Møkkagjengen sammen med over 80 andre klubbmedlemmer og foreldre 
til årets store treningssamling på Sandsøya. Vi telte 5 rekrutter, og en trener. Det var også flere foreldre som 
deltok på hver eneste økt med gruppa. Lørdag syklet vi på Bjarkøya sammen med tidligere Team SKY.Flere av 
ungdommene har deltatt på RM Landevei i Tromsø i tillegg til flere regionale ritt.  

 

Ungdomsgruppa landevei  



 

I	2018	ble	Sandsøy-samlinga	lagt	til	samme	helg	som	regionsmesterskapet.	Dette	var	svært	uheldig	for	
utøverne	i	min	gruppe.	Vi	hadde	i	2018	en	regionssamling	i	Harstad	i	mars,	med	15	deltakere.	Denne	ble	
godt	mottatt.		
Vi	har	oppnådd	gode	resultater	og	hatt	en	utøver	med	i	UM	med	en	6.	Plass.	I	regionamesterskapet	i	
Tromsø	hadde	vi	også	suksess.		
I	13-14	årsklassen	hadde	Hck	alle	pallplassene	i	alle	tre	konkurransene.	Alle	våre	tre	utøvere	ble	
regionsmester	hver	sin	dag.		
Også	denne	høsten	har	det	til	tider	vært	vanskelig	å	gjennomføre	organisert	trening,	da	det	ofte	ikke	er	
noen	til	å	ta	treningen	når	treneren	er	opptatt	på	jobb. 

 

Tiltak i treningsgruppene 2019 

• 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 bør vi få til å dele ut på skoler 

• En god start i sykkelkidza er avgjørende.  

 

 

Enduro: 

Enduro miljøet hadde oppstart i 2018. Stor suksess med egen kick off samling i sentrum. Det er et gryende 
miljø innen denne grenen. Det ble gjennomført faste treninger og det ble deltatt på ritt. Enduro har egen 
facebook gruppe som motiverer andre, også ikke medlemmer til å være med. Stor suksess med gjennomføring 
av Harstad Enduro Race med fulltegnet påmelding 70 deltakere. I tillegg var det forsøkt gjennomført 
teknikk/trener kurs. Dette ble ikke gjennomført, men planlegges i 19. 

 

Jentesatsning 

Sesongplanleggingen for 2018 startet egentlig allerede i slutten av 2017, med et vellykket «jenter på 
(h)julebord». Her ble ønsker, ambisjoner og mål for 2018 diskutert og avtalt. Vi landet på felles mandagsrunder 
også denne sesongen, og ambisjoner om å stille et rosa lag til sykkelrittet på Tour De Andørja. Hele 11 stykker 
sa allerede da at de ville være med på dette. HCK sponset tapas på (h)julebordet, og rosa sykkeltrøyer ble delt 
ut. 

 

Det ble arrangert diverse fellestreninger både før og etter TDA: 

• Spinninger på Stamina for jenter på hjul med Anniken når været var for dårlig til å sykle ute 

• Mange mandagsrunder med is og kaffe på Shell Bergseng etterpå. På det meste 18!!! jenter som syklet 
rundt Kvæfjord!!  

• Søndagstrening "med Bugge og vafler»  

• Bakketrening opp Aunfjellet (mental forberedelse den berømte/beryktede Segelstein-bakken på 
Andørja, med sjokoladekake på toppen) ++  



 

 

TDA - Astadfjordrittet JPH rul(l)er i rosa; Nord-Norges største damelag på sykkelrittet:  

Det var et nydelig syn da 12 stk rosakledte jenter fra Harstad en vakker julidag deltok som et lag i 
Astadfjordrittet på Andørja. Lagånd, fellesskap, innsatsvilje og sykkelglede preget hele turen. Vi hjalp 
hverandre, heiet hverandre frem og tok vare på hverandre underveis. «Buggerulla» fungerte utmerket, og alle 
hang med hele veien. Ei mil før mål, fikk vi en punktering, og alle stoppet og ventet til dette var fikset før vi 
syklet i samlet tropp over målstreken. Målet for Jenter på hjul var at alle skulle ha en fin ritt-opplevelse, at vi 
skulle ha det gøy sammen, og at vi skulle sykle sammen som et lag hele veien. Dette lyktes vi absolutt med, og 
alle var strålende fornøyde med gjennomføringen, og enige om at dette må gjentas. Vel i mål fikk vi servert 
deilig, rosa (selvfølgelig) smoothie, og ble ikke så rent overrasket da vi i tillegg fikk servert velsmakende bobler i 
glass fra cateringen på Engenes :) HCK premierte med rosa sokker. 

	

	
Media og JPH 

"Jenter på hjul" fikk god omtale både i for- og etterkant av rittet i diverse media, bl.a. lokalradio og HT.no. NCF 
har også lagt merke til satsningen, og omtalt Jenter på hjul i egne fora. Promoteringsvideo for HCK og jenter på 
hjul med filmcrew fra Hipp hurra ble laget  

 

Kurs i terrengsyklings-teknikk  

Tonje og Vanja  arrangerte i en søndag i september "Jentesøndag» - en mini-workshop i terreng-teknikk for 
jenter i Blåbærhaugen. Dette var veldig gøy og lærerikt for både små og store jenter som deltok, ca 7-8 stk. 
Dette ønsker vi oss mer av! 

 

Annet: 

JPH facebook gruppen blir brukt som tiltenkt ved at flere inviterer til fellesturer både terreng og landevei. Det 
har vært en egen jenterekrutt-gruppe i terreng sykling Jenter på hjul har invitert til å delta på jentesamling i 
Tromsø (HCK dekker reise og opphold) 

Det ble lagt til rette for og bestilt rosa vindjakker med HCK design. Disse ble besluttet betalt av HCK siden 
generalsponsor endret navn og logo like etter at jakkene var gått i trykken. Dette for å motivere til raskere 
utskifting til nye jakker med riktig sponsorrekke. 

 Parasykling 

• Para/hånd-sykling, Øyvind Sletten har representert klubben i inn og utland.  



Triatlon 

• Sara Johnsen, har gjort det svært godt innenfor sin gren

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.

• 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 regnskap/balanse med noter og revisorberetning (hjemmesiden hck)

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, 2018- 388

medlemmer. Fortsatt er HCK Nord-Norges største sykkelklubb.
• Klubben har et økende antall følgere på facebook, med 733 pr2017 og 880 pr 2018.

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. 2018 er det første året på nye 
avtaler. 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

Fremforhandlet nye og gamle sponsorer for 3 års-perioden 2019 - 2021: 



For Styret 

Bjørn Tore Woll 
President J 


