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STYRETS SAMMENSETNING OG VALGTE VERV I 

KLUBBEN  

 

Leder:     Roger Ingebrigtsen   

Nestleder:   Tommy Kristiansen 

Styremedlemmer:  

    Kjetil Kræmer 

Lasse Wangberg  

Gro Alteren  

Daniel Eikrem 

Nora Breivik 

Varamedlemmer:   Snorre Manskow Sollid 

    Anita Hansen 

 

Økonomiansvarlig:   Monica Ramsvik  

Valgkomite`:     Trond Arne Kongsli  

    Monica Vassbotn 

Kontrollkomite:   Hans Are Ovanger  

Annicka Davidsson  

Vara: Viggo Sandvoll  

 

 

 

 

 



 

 

ANDRE VERV I KLUBBEN  

Leder ungdomsgruppa:  Stig Hansen  

Trenere:    Einar Bjørn  

Andreas Setting  

Stein Arne Mortensen  

Synne Garder Pedersen  

Anna Nylund  

Hans Are Ovanger  

Ketil Røtvold  

Tommy Kristiansen  

Snorre Manskow Sollid  

Webansvarlig:   Stein-Arne Mortensen  

Medlems- og lisensansvarlig: Monica Ramsvik  

Påmeldingsansvarlig:   Stig Hansen 
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Vakt-/lageransvarlig:   Tommy Kristiansen og Lasse Wangberg  

 

 

STATUS FOR KLUBBEN – OVERORDNET 

 

Frivillig sektor i hele Norge står i endringens tid. Det er vanskeligere å få folk til å påta seg verv og 

oppgaver. Færre stiller på fellesarrangement. Sykkelsporten opplever fallende påmelding til ritt og en serie 

avlysninger. 

 

Tross dette mener vi TCK fortsatt spiller en positiv faktor i Tromsø-samfunnet: 

 

• Vi beriker Tromsø ved å skape sykkelkultur i en by som ønsker færre i bil og flere med sykkel på 

veiene 

• Vi viser verden noen av de aller fineste sykkeltraseene som finnes 

• Vi gir særlig barn og unge muligheten til å være med i en av verdens raskest voksende idretter 

• Vi arrangerer 17 ritt i året og 200 ulike treninger 

• Vi fyller 50 år i 2023 og skal markere året gjennom sommeren og høsten 

 

Dessverre måtte det tradisjonelle Tromsø-rittet avlyses grunnet svak påmelding. Vi er redd denne trenden 

kan fortsette i årene framover. Vi ser også at medlemstallet er svakt fallende år for år. Det er et paradoks at 

stadig flere sykler, mens færre vil være en del av det organiserte sykkelmiljøet. 

 

 



 

 

STYREARBEIDET 

   

Det ble i 2022-2023 avholdt 8 ordinære styremøter og flere uformelle arbeidsmøter. De aller 
fleste møtene gjennomføres digitalt. Det er en trend i tiden at det er krevende å få folk til å 
møtes fysisk.  

 

De viktigste sakene for styret i inneværende periode har vært: 

a) Støtte trenere og ledere med tilrettelegging for trening, ritt og framtidige samlinger 
b) Arrangere noen større felles aktiviteter 
c) Arbeide videre med planene om nytt ski- og sykkelhus på Templarheimen. Det er inngått 

en intensjonsavtale om å samarbeide om prosjektet, men styret har ikke bundet klubben 
verken organisatorisk eller økonomisk. 

d) Planlegge 50-årsjubileet i 2023 
e) Dialog med andre klubber om samarbeid eller innlemmelse i TCK  

 

Medlemsmøter/annen utadrettet aktivitet  

Klubben gjennomførte en aktivitetsdag i anledning Andreas Leknessunds debut i Tour de France med 

sykkeltur til Kvaløyvågen og pizza på skihuset. Dagen ble godt besøkt og vellykket. Det var på det meste 

28 deltakere. 

I høst gjennomførte vi også en medlemskveld på Thon hotell med over 62 besøkende. Møtet løftet fram 

flere av klubbens profiler og det ble gitt informasjon om klubbens løpende arbeid. 

 

ØKONOMI  

 

Resultat  

Regnskapet er satt opp i henhold til norsk standard kontoplan for alle organisasjonsledd tilsluttet  
Norges Idrettsforbund.  

Driftsresultatet for klubben viser for regnskapsåret 2022 et samlet overskudd på kr. 106.749,-.  
Klubbens egenkapital er kr. 1.558.149,-.  

Inntekter  

Totale inntekter for klubben var i 2022 på kr. 338.587,-. Herav medlemsinntekter kr. 89.150,-,  
rittinntekter kr. 20.360,- og sponsorinntekter på til sammen kr. 133.000,-.  

 



 

 

 
Sponsormidler  

Klubben mottok totalt kr. 133.000,- i sponsormidler. Vi takker alle våre sponsorer for støtten;  
Sparebank 1 Nord-Norge, Consto, Ramirent, Accountor, Scandic Ishavshotell, Norges 
Råfisklag og Låsesmeden. 4  

 

MEDLEMSTALL  
Ved utgangen av 2022 var det 185 medlemmer i klubben.  
145 som betalte medlemskontingent.  

 

 

SÆRFORBUND   

Norges Cykleforbund.   

 

UTSTYR  

Det er noen mindre investeringer av utstyr i 2022. 

Ungdomsgruppens utlånssykler er styrket med 2 sykler, samt klubbdrakter til trenere og 
styremedlemmer.   

Klubbens utstyr til gjennomføring av ritt og profilering av klubben er lagret hos Alarmservice  
Tromsø DA.   

 

UTLÅNSSYKLER  

Klubben hadde ved utgangen av 2020 - 11 landevegssykler for utlån til ungdommer som ønsker å  
prøve sykkelsporten. 2 av syklene planlegges solgt.  

Det har vært gjort innkjøp av 2 nye sykler i 2022 i samråd med ungdomsgruppa. 

 

AKTIVITET  

UNGDOMSGRUPPA 2022  

Ungdomsgruppa reduserte sine aktiviteter i 2022 som en følge av pandemien. Den årlige  
samlingen i Spania ble avlyst. 

Samlingen på Bardufoss ble avlyst pga værforhold og ble forsøkt flyttet men snøen ville ikke gi 
slipp. 

Ungdomsgruppa har hatt noen ryttere på nasjonale ritt som bla NC i Terreng Rundbane og UM 
landevei. 
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Trening vinter  
Ungdomsgruppa har deltatt på Tromsø CK sine fellestreninger på Kraft. Medlemskap i 
klubben gir dem tilgang til spinning arrangert av klubbens egne trenere, og 
ungdommene setter stor pris på å få trene sammen i et svært bra anlegg. Oppmøte på 
fellestreningene varierer, noe som sannsynligvis skyldes at mange utøvere er aktive i 
vinteridrett.  

Trening sommer  
I sommerhalvåret ble det arrangert 1 fellestrening per uke i tillegg til deltakelse på 
tirsdagsritt. Trenergruppa ser det som positivt at utøverne får kjørt klubbens tirsdagsritt som 
ei ukentlig intensitetsøkt. Utøverne melder tilbake at de setter pris på å få kjørt i større og 
raskere felt enn det de ellers har mulighet til som rekrutter og junior.  

Før sesongstart fikk utøverne treningsplan for hele sesongen. Treningsplanen er variert 
sammensatt, og den tar hensyn til ritthelger. I tillegg til landeveisøkter deltar utøverne også på 
terrengøkter, noen av disse sammen med klubbens terrenggruppe. Øktene hadde godt oppmøte, 
også i perioder med utfordrende værforhold og til tross for smittevernrestriksjoner.  Gruppa ble 
i hovedsak delt i 2 grupper på hver trening, aldersgruppen 13-14 i en gruppe, og 15- 19 i en 
annen gruppe. Dette for å kunne tilpasse øktene bedre til utøvernes nivå.  

Utstyr  
Klubben disponerer et antall landeveissykler som utøvere får låne på årsbasis på visse 
vilkår. Dette har vært en viktig faktor for rekruttering av utøvere til ungdomsgruppa.   

Trenere  
Trenerteamet har bestått av Synne Garder Pedersen, Andreas Setting, Stig Hanssen, Einar Bjørn 
og Stein-Arne Mortensen.  
Juniorene har assistert på barnetreningene.  
I tillegg har flere av foreldrene støttet trenerteamet i forbindelse med trening og samling, samt 
ved ritt utenbys.  

Trenerteamet vil jobbe med å skaffe flere trenere, både for å kunne fordele belasting, og for 
å kunne dele gruppa i flere prestasjonsgrupper på trening. Monica Ramsvik har avlastet  
trenerteamet i forbindelse med organisering av fellesopplegg på ritt og samlinger. 
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AKTIVITETER FOR ANDRE ENN UNGDOMSGRUPPEN 

Treninger på vinteren  

Lørdagsturer ble gjennomført med tur til Kvaløyvågen hele vinteren, samt med  
andre ruter på vår/sommer/høst  

Terrengtreninger  

Torsdagstreninger ble gjennomført som rolige landeveisøkter fra primo mai til det ble 
bart i terrenget. Deretter stisykling oftest med utgangspunkt fra Charlottenlund.   

 

Trimpoengkonkurranse   

For første gang arrangerte klubben trimpoengkonkurranse med tre ulike konkurranser;  
Barne/unge, trim og aktiv. Deltagelsen var begrenset, men det ble gitt gode   

tilbakemeldinger på dette tilbudet.  

 

Barnegruppe  

Gjennomførte terrengsykling oftest med utgangspunkt fra Charlottenlund på mandager.  
Det ble også gjennomført lengre turer i helgene. Tilbudet har vært svært populært og med  

økende oppøte. 
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OPPGAVER I ÅRET SOM KOMMER 

 

2023 blir et viktig år i Tromsø CKs historie. Vårt 50-årsjubuleum gir god anledning til økt 
oppmerksomhet og rekruttering av nye medlemmer. 

 

Det avtroppende styret er skuffet over lav påmelding til fjorårets Tromsøritt. Samtidig vil vi 
berømme de som sørget for svært vellykkede karusellritt gjennom hele sesongen og god 
deltakelse på våre ulike treninger.  

Vi anbefaler det nye styret å så raskt som mulig sette i gang planleggingen og gjøre rittet til 
en sterk markering av vår tilstedeværelse de siste 50 årene i Tromsø og vår ønske om å ta en 
posisjon inn i framtiden. 

 

Det avtroppende styret har sørget for at nye drakter med nye sponsorer er på plass for de tre 
neste årene. Det vil tas opp bestilling rett etter årsmøtet. I et uhyre krevende sponsormarked 
har styret likevel klart å lande avtaler med en samlet årlig verdi på 50.000 kroner. 

 

 

 



 

 

Sluttord   

Det rettes en stor takk til alle de som har bidratt med trening, rittdeltakelse, administrative 
oppgaver og tillitsvalgt-arbeid i 2022. Selv om frivilligheten står i en krevende tid, er det godt 
grunnlag for et aktivt sykkelmiljø i Tromsø. Det avtroppende styret har invitert andre klubber inn 
i TCK-paraplyen. Det gjenstår å se hvordan de vil reagere. 

 

 

Tromsø, 8. mars 2022 

Roger Ingebrigtsen, Tommy Kristiansen, Lasse Vangberg, Nora Breivik, Kjetil 

Kræmer, Gro Alteren 
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