
HCK – Sesongplan 2018 

Sesongplanen beskriver HCK sin aktivitet i 2018. Det er årsmøtet gjennom sine vedtak og da 
spesielt budsjettet som legger rammene for driften. Sesongplanen binder sammen HCKs 
målsetninger med økonomi, og hvordan aktiviteten og satsningen skal gjennomføres. 

HCK er en breddeidrettsklubb og skal først og fremst legge til rette for et helhetlig tilbud 
med plass og muligheter for alle. Gjennom breddeidretten skal HCK også gi muligheter for 
talentutvikling. HCK vil ikke prioritere egne talent- eller satsningsgrupper. Utviklingen skal 
skje gjennom faste treningsgrupper, hvor det kan gis differensierte oppgaver i 
treningsarbeidet. Differensieringen kan være både ift antall treningstimer, intensitet, 
varighet på økter og tekniske utfordringer med mere. Det kan også differensieres for ekstra 
satsning/spissing inn mot spesielle ritt eller mesterskap. Hospitering i andre treningsgrupper 
kan også være en del av utviklingen. Premissene for hospitering må da være kjent på 
forhånd, slik at alle er klar over hva hospitering krever og innebærer. Samkjøring mellom 
treningsgrupper er også et element i utviklingen av ryttere. Det som her beskrives er de 
grunnleggende prinsipper og med dette som basis har trenerne ansvar og handlefrihet til å 
forme treningsopplegg for sin gruppe. 

Sesongen 2018 er av styret og årsmøtet gitt mottoet «breddens år». Det vil være en spesiell 
satsning inn mot å øke engasjement og deltagelsen blant mosjonister og blant barn og unge. 
Dette gjennom både sosiale og sportslige tiltak. Målet er å videreutvikle satsningen på barn 
og unge, samt bygge et mosjonsmiljø med plass til alle. For 2018 er det også en prioritet til 
satsning på deltakelse i Nord-Norske ritt.  Jentesatsningen videreføres og er tilført ytterligere 
aktivitetsmidler for 2017. Barnekarusellen blir gjennomført på samme måte som i 2017, og 
er åpen for alle og uten påmeldingsavgift. 

Endurogruppe er en ny satsning i HCK. Det passer for ungdom fra 15 år, samt for voksne, 
med erfaring fra terrengsykling. Enduro er morsomt og utfordrende. Det er planlagt 
deltakelse på flere ritt. For å stimulere til vekst er det lagt inn satsning på kr 30000 som 
gruppen kan benytte til utvikling av tilbudet. 

Som medlem i HCK kan du i 2018 nye godt av følgende tilbud: 

• Delta i HCKs treninger og treningsritt, som mandagsrunden og HCK klubbritt. 
• Kaffe og is ifm mandagsrunden, både på Shell Bergseng etter innkomst og på 

Borkenes (vaffel) midtveis. 
• Gratis barnekarusell (er også åpen for ikke-medlemmer). 
• Dekket påmeldingsavgift til vårt eget terrengritt Hålogalandsrittet ved påmelding 1 

mnd før start (DNS diskvalifiserer) og en sykler i klubbtøy 
• Kjøp av klubbtøy med god kvalitet til gode priser. 
• Mulighet for å søke økonomisk støtte til deltagelse i ritt/mesterskap.  



• Dekning av inntil 600.- i påmeldingsavgift for inntil 5 ritt i Nord-Norge. Kravet er at du 
starter i rittet og sykler i klubbtøy, og at påmeldingen er gjort minimum 1 mnd før 
rittstart. 

• Frakt av sykkel tur/retur ifm Birkebeinerrittet, og støtte til Styrkeprøven 
• Oppdatert informasjon om HCK og våre aktiviteter på facebook og klubbens nettside. 
• St.hans feiring og klubbfest 23 juni i Blåbærhaugen 
• Terrengtur – langtur for alle, planlagt 7 Juli - Rallarveien,  
• Gode tilbud hos våre samarbeidspartnere og sponsorer. 

Spesielt for ungdomsgruppene/treningsgrupper ungdom 

• Alle nye medlemmer under 18 år får nytt treningstøy. 
• Alle medlemmer under 18 år får nytt treningstøy hvert tredje år. 
• Refusjon av utgifter til reise, opphold og kontingent til ritt og samlinger iht 

"Refusjonsordninger for rekrutter i HCK" http://www.harstad-cykleklubb.no/rekruttsttte/ 
• Deltagelse i treningsgruppe inndelt etter alder. 
• Delta på treningssamling på Sandsøy 
• Sosiale aktiviteter og sesongavslutning. 

Spesielt for jentesatsning 

• Egen jentegruppe på mandagsrunden. 
• Tre fellestreninger som oppkjøring til Tour de Andørja. 
• Tilbud om å kjøpe eget klubbtøy designet og tilpasset for jenter. 
• Deltagelse i ritt (Tour de Andørja) hvor det sykles som egen gruppe med alle i lag hele 

veien.  

Spesielt for trenere  

• Alle trenere (hoved- og hjelpetrenere med engasjement hele sesongen) får refundert 
1500.- til dekning av spiuk ytterjakke i HCK design med påskrift trener. 

• Hver treningsgruppe får 7 000.- til egen disposisjon. Dette er fritt disponerte midler 
som trenerteamet vurderer bruk av knyttet til sosiale tiltak og sesongavslutning.  

• Hver treningsgruppe får i tillegg midler til innkjøp av nødvendig utstyr for å drive 
treningene etter en enkel søknad til styret.  

• Mulighet for å delta på trenerkurs eller andre kurs relatert til trenergjerningen. 

HCK ritt, klubbmesterskap og treninger 2018 

• 19. juni: KM Tempo 
• 14. august: KM Landevei 
• 4. sept.: KM terreng 
• 8. sept: Midt i Blinken 
• Dato ikke satt: Gateritt 



• Leon Sport Cup hver tirsdag Landevei/MTB/Tempo 
• Ungdomsgruppene har egne treningstider og blir publisert til de som trener i de 

respektive gruppene dette er også lagt ut på web siden til HCK. 
• Breddetilbud, rolig landeveistrening (Kvæfjordrunden) mandager kl 1800 med start 

fra Shell Bergseng 
• Breddetilbud, Rolig terrengtrening torsdager kl 1800 med start fra Blåbærhaugen. 

Sykkelklubben satser også for 2018 å realisere Barne og rekrutteringsanlegg i blåbærhaugen 
og stiller med inntil 315.000,-. 

Felles for alle er at dere er medlemmer i Nord-Norges største sykkelklubb med pr feb 318 
medlemmer og kan ta del i et stort utvalg av sykkelaktiviteter, treninger og ikke minst et 
godt sosialt miljø.  

Det satses i Harstad Cykleklubb – Vi er med å bygge by! 

 

Med hilsen 

Styret i HCK 


