Årsberetning for 2017

Styret sammensetning
Styret har i 2017 bestått av følgende personer:
 Erling Høyem (leder)
 Thomas Sunde (nestleder)
 Lars Baukhol (styremedlem)
 Arnt Rønning (styremedlem)
 Eirik Haagensen (styremedlem)
 Mona Hørvel (styremedlem)
 Ingrid Hokstad (varamedlem)
 Rolf Borgos (varamedlem)

Styrearbeid
Det har vært gjennomført 9 styremøter i perioden.
I 2017 har en av styrets viktigste oppgaver vært å fortsette arbeidet med rekruttering og miljøskapende
tiltak. Barne- og ungdomsutvalget (BU) har gjennom året kommet godt i gang med sitt arbeid og laget flere
rammer og mål for hvordan vi kan bli enda bedre innenfor disse områdene.
Det har i regi av BU-utvalget også blitt gjennomført en god evaluering blant foreldre, ryttere og trenere som
har gitt oss noen gode råd og innspill på hva vi kan gjøre for å utvikle klubbmiljø, trivsel og trening enda
bedre. Her er det allerede planlagt aktiviteter som vi håper skal bidra til å utvikle dette ytterligere.
I tillegg har det vært meget store grupper av ryttere, både på junior og senior, spesielt på landevei. Dette
har medført en god del logistikk og oppfølging fra daglig leder, oppmenn og trenere, men det er styrets
oppfatning at dette har vært håndtert på en meget god måte.
Styret vil også i den sammenheng rette en stor takk til alle foreldre, trenere, oppmenn og andre ildsjeler
som har stilt opp for klubben i året som har gått. All aktivitet, logistikk og resultater hadde ikke vært mulig
uten alle dere – tusen takk!
Daglig leder og deler av styret har også brukt mye tid på reforhandling og inngåelse av nye sponsoravtaler,
da de fleste av disse gikk ut 2017 sesongen. Dette arbeidet har vært vellykket og samarbeidsavtalene er
inngått for 3 år, noe som sikrer klubben et godt grunnlag for videre drift og utvikling. Samtidig er det slik at
nedgangen i deltakere i Birken også vil ha økonomiske konsekvenser for klubbens drift, noe som krever tett
oppfølging og fokus på kostnader for å opprettholde forsvarlig drift.

Andre verv
Følgende har hatt fast styreverv i Birken AS; Jo-Bjørner Haugen (styreleder), Erling Høyem (styremedlem),
Lars Baukhol (styremedlem), Thomas Sunde (varamedlem), David Tofthagen (varamedlem), Mona Hørvel
(varamedlem).
I tillegg har klubben styreverv i RingLill sykkel AS hvor Erling Høyem er styreleder og Eivind Bjøralt er
styremedlem. Haakon Faanes har vært leder for grenutvalget for terrengsykkel i NCF.

Medlemskap og lisenser
Lillehammer CK hadde i 2017 i overkant av 500 medlemmer, inkludert famillemedlemskap. Ca. 150
personer løste lisens for 2017 sesongen, inkluderer service- og managerlisenser.

Birken AS
Lillehammer Cykleklubb eier 50 % av Birkebeinerrittet AS. I 2013 dannet selskapene Birkebeinerrittet AS og
Birkebeinerrennet AS et nytt selskap, Birken AS. Gjennom Birkebeinerrittet AS har Lillehammer CK en
eierandel på 25 % i Birken AS. Birken AS har et styre på 9, fordelt på 3 medlemmer fra hver av eierklubbene
Lillehammer Cykleklubb, Lillehammer Skiklubb og Rena Idrettslag. Daglig leder for selskapet er Olaf Johan
Thomasgaard

Egne ritt
Klubben valgte i 2017 å ikke arrangere Ilsetra opp eller Mount Værskei på grunn av sviktende
deltakerantall. Vi har heller konsentrert oss om å arrangere rekrutteringsrittene Mjøs-cup og GD-cup, da
styret anser disse som viktige og gode rekrutteringsritt for spesielt de yngre klassene.
I tillegg var vi i august vertskap for Norgescup terreng i den nye rundbaneløypa med utgangspunkt i
Birkebeineren skistadion. Dette arrangementet ble meget vellykket på tross av krevende værforhold, og vi
fikk svært gode tilbakemeldinger både på trasevalg og arrangement for øvrig. I tillegg var vi også involvert i
en av etappene under Tour of Norway som også ble en stor folkefest.

Sportslige resultater
2017 ble nok et gang et meget godt sportslig år for klubben, både på terreng og landevei. Vi har hatt mange
ryttere som har deltatt på landslag innenfor begge disse grenene og ekstra stort var det at vi også hadde
med mange ryttere under VM i Bergen. Fra klubben deltok Edvald Boasson Hagen, Rasmus Fossum Tiller,
Anders Skaarseth, Tobias Foss, Truls Korsæth og Ole Forfang.
Under NM landevei fikk vi også i år med oss gjeve medaljer og disse fordelte seg slik:






Rasmus Fossum Tiller: Gull fellesstart senior
Edvald Boasson Hagen: Gull individuell tempo
Anders Skaarseth: Gull fellesstart U23
Rasmus Fossum Tiller: Bronse fellesstart U23
Iver Skaarseth, Hans Kristian Haadem Rudland og Erik Nordseter Resell: Sølv lagtempo senior

I Norgescupen på landevei ble Runar Sekse vår beste rytter i år totalt sett, med en sterk andreplass i
juniorklassen.
Når de gjelder de yngre klassene på landevei fikk vi i år, som i fjor, en mester under tempoøvelse i UM, hvor
Johannes Staune Mittet stakk av med seieren i klasse M15.
På terrengsiden har det også vært en strålende sesong. Petter Fagerhaug har vært dominerende nasjonalt
og ble også historisk gjennom å ta sin første WC-seier i U23-klassen under årets første ritt i Nove Mesto.
Petter ble også Norgesmester i rundbane under arrangementet på Konnerud, etter å ha ledet fra start til
mål. På sprintøvelsen ble det bronse til Erik Hægstad.
I de yngre klassene i terreng fikk vi også med oss noen flotte resultater, hvor Hedda Brenningen Bjørklund
og Johannes Staune Mittet tok med seg hver sin sølvmedalje under UM rundbane klasse 15 år.
Når det gjelder norgescupen ble Petter vår beste rytter med en 3 plass totalt og med hele 6 ryttere blant de
11 beste totalt sett, var klubben med dette helt dominerende i herreklassen i 2017.

I år fikk vi gledelig nok også en norsk mester i Downhill, hvor Frida Helene Rønning tok gullet i dameklassen.
Frida leverte en meget god sesong med blant annet gode plasseringer i World cup og andre større
internasjonale ritt.
Viser for øvrig fra rapportene fra de ulike gruppene.

Økonomi
I budsjettet for 2017 var lagt opp til et underskudd på kr. 176,620.
Resultatregnskapet viser et årsresultat på 23.077,- altså godt bedre enn budsjett. Årsaken til et bedre
resultat enn opprinnelig budsjett, skyldes noe større utbytte fra Birken, samt noe større inntekter på
arrangement. For øvrig er det små avvik mot budsjett.
Klubben har en solid egenkapital på kr. 5.617.228-.

Ansatte
Klubben har én heltidsansatt, daglig leder David Tofthagen. I tillegg har vi noen trenere som er leid inn på
timer.
David Tofthagen sa dessverre opp sin stilling som daglig leder i desember og vil jobbe ut mars 2018. David
har gjort en enestående innsats for klubben gjennom en årrekke og har mye av æren for den fremgangen
og bredden klubben har hatt de årene han har vært ansatt. Vi takker David så mye for den innsatsen han
har lagt ned for klubben og ønsker han lykke til med nye utfordringer

Sponsorer
Styret vil takke våre sponsorer for et godt samarbeid i 2017:
Uno-X, Sport1 Lillehammer, DNB, Møller Bil, Kalas, Etto Hamax, Eidsiva, Accountor, GD, Ide House of
Brands, Ramo, Aktivklinikken, Ilsetra Hafjelltoppen, Sqyeezy Sportsnutrition, Thon Hotel, Lillehammer
vandrerhjem og Gullsmed Eilif Engen.
Takk også til våre gode samarbeidspartnere Høyskolen i Lillehammer/testlaben, Olympiatoppen Innlandet,
MOT og NTG Lillehammer
Styret takker alle for nok en kjempeflott sesong!

Lillehammer, 6. mars 2018
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Årsrapport Lillehammer CK elite
Ryttere:
Brage Aulstad, 1998
Sindre Buraas, 1989
Ole Anders Hattestad, 1993
Amund Kirkebøen Husom, 1998
Jacob Rosenvinge Høyem, 1998
Eirik Josten, 1996
Eirik Langerud, 1995
Ola Lierhagen, 1997
Iver Skaarseth, 1998
Øyvind Hoe Skog, 1997
Andreas Staune Mittet, 1998
Per Strømseth, 1997
Oppmann:
Erik A Skaarseth
Lagledere:
Even Andreas Røed og Martin Olsen
Mekaniker:
Roman Lørken (på enkelte ritt)
Andre ryttere:
Et par andre seniorryttere fra klubben utenfor elitelaget har vært en del av laget under rittene. Her har vi
koordinert overnatting og transport.
Foreldregruppa:
Det er ei aktiv foreldregruppe som har bidratt med transport og hjelp til langesoner og annen nødvendig
støtte.
Samlinger:
Laget har gjennomført samling i Spania og Belgia sammen med NTG. Her ble det også kjør noen Kermesse
ritt.
Ritt:
Laget har hatt 30 dager med organiserte rittdager.
Norges cup helgene, 14 rittdager
Langhelg i Danmark, 3 Uci ritt
Sundvollen og Ringerike Grand Prix, 2 Uci ritt
NM, 5 rittdager
Ronde van vestkant, 2 rittdager
Birkebeinerrittet
Roserittet, 3 rittdager

Utvalgte resultater
2. plass, NM Lagtempo (Rudland, Resell og Skaarseth)
3. plass, NC Sandnes (Strømseth)
3. plass, Mot Klokka Tempo (Skaarseth)
3. plass, Rankingritt på Eidsvoll (Hattestad)
4. plass, 2. Etappe i Tour de Hallingdal (Staune-Mittet)
5. plass, Belgisk Kermesseritt (Strømseth)
5. plass, Rankingritt i Sandnes (Strømseth)
6. plass, NC Gylne Gutuer (Staune-Mittet)
Sykler og utstyr
Laget har disponert to sykler som tilhører klubben som reservesykler under ritt. I tillegg har enkelte ryttere
egne reservesykler. Reservesyklene til kubben har vært viktig slik at mange har kunnet fullføre ritt ved
uhell.
Syklene og utstyret har fungert bra. Vedlikehold og klargjøring har gutta stått for selv. De har fått
nødvendig hjelp av Even og Martin på ritt. Gutta har vært flinke til å ta vare på sitt eget utstyr.
Drikke, mat og flasker
Til alle ritt har laget fått Squeezy barer, gel, pulver og flasker. I tillegg har vi bruk noe UNO-X flasker.
Biler:
Vi har disponert en kassebil med 3 seter og en servicebil med sykkelstativ. Det er nå plass til 16 sykler i
kassebilen. I tillegg til disse bilene, har det vært behov for ”sivile” biler til transport av utøvere og utstyr.
Biler som har vært brukt er lagledere, oppmann og foreldrene/utøverne sine biler.
Redskap og reservedeler:
Vi hadde ved start av sesongen en kasse med noen reservedeler og dekk. Even og Martin har hatt kontroll
på utstyret og vi har hatt de nødvendige reservedelene vi har hatt behov for.
Miljø og utvikling
Laget har bestått av mange unge ryttere som har tatt gode steg mot en ny sesong. Miljøet i laget har vært
bra og det har vært et godt samarbeidet med NTG.
Ryttere på Elite nivå med kontrakt på World Tour og Kontinentallag i 2017:
Edvald B Hagen, Team Dimension Data
Truls Korsæth, Astana Pro Team
Ole Forfang, Joker Icopal
Rasmus Tiller, Joker Icopal
Tobias Foss, Joker Icopal
Anders Skaarseth, Joker Icopal
Hans Kristian Rudland, Uno-X Norwegian Development Team
Erik Nordsæter Resell, Uno-X Norwegian Development Team
Ludvig Aspelund Holstad, Team Sparebanken Sør

Rapport fra Terreng Elite
I 2017 hadde Terreng Elite følgende ryttere: Sigrid Andrea Fløgstad, Audun Øverby Hanssen, Eirik Pettersen,
Erik Hægstad, Magnus Faanes, Petter Fagerhaug, Sigurd Mellemsæter og Sigurd Salberg Pedersen.
Laget har igjen hatt en meget god sesong med veldig mange gode resultater gjennom hele sesongen.
Øverst på listen er Petter sin seier i Verdenscupen i U23-klassen i Nove Mesto, Tsjekkia. En fantastisk
prestasjon som ble fulgt opp gjennom flere topplasseringer i verdenscupen og resulterte i en 3. plass
sammenlagt for Petter. Internasjonalt har også Erik fått sitt gjennombrudd med flere sterke plasseringer i
U-23 verdenscupen. 8.plass i Vallnord, Andorra og 12. plass i Albstadt,Tyskland er de beste
enkeltresultatene som bidro til 20.plass sammenlagt.
I EM og VM var LCK representert med Petter og Erik. I EM i Italia kjører begge rytterne godt, og havner på
henholdsvis 11. og 16. plass. I VM i Australia leverte Erik et meget sterkt ritt, men var uheldig med en
punktering og kom inn til 25. plass. Petter var uheldig og skadet seg på trening. Dette gjorde at han
dessverre ikke kunne stille start.

I NM var Petter suveren i herreklassen under rundbanerittet. Han hadde fight med Erik i noen runder, men
Erik var uheldig å fikk en punktering som satte ham langt tilbake. Sigrid Andrea kjørt et jevnt godt ritt og
kom inn til en fin 5. plass i kvinneklassen. Audun leverer en god prestasjon og blir nummer 8 i
rundbanerittet. I sprint blir Erik nummer 3 etter god kjøring hele dagen. Audun og Sigurd M. blir slått ut i
kvartfinalene og blir henholdsvis nummer 10 og 15. Sigrid Andrea blir slått ut i semifinalen og blir nr. 3 i Bfinalen og 7 totalt.
I Norgescupen har laget levert en rekke gode prestasjoner. Petter oppnådde fem 1.plasser. Erik har en 1.
plass, en 2. plass og en 3. plass som beste resultater. Audun har to sterke 3. plasser som sine beste
resultater i norgescupen. Sigrid Andrea har en 3. plass som beste resultat. Sammenlagt var LCK det helt
dominerende laget på herresiden med 6 ryttere blant de 11 beste.
Sigurd Mellemsæter leverte en meget sterk prestasjon i under Birkebeinerrittet. Han kjørte meget offensivt
og oppmerksomt hele vegen. Han kom av gårde i et sterkt brudd etter Djuposet og kjørte inn til en veldig
sterk 3. plass etter en forrykende avslutning. Tidligere team-medlem Erik Ressel vant foran den sterke
italieneren Johnny Cattaneo med Sigurd bare 2 sekunder bak.

Flere av rytterne har vært ute med skader eller sykdom i sesongen. Sigurd S.P. har slitt med sykdom
gjennom hele sesongen. Han gjennomførte operasjon i bihulene etter sesongslutt og er i god trening frem
mot 2018 sesongen.
Eirik leverte en meget sterk sesongåpning i UCI-ritt i Tyskland i april, men slet med mye med sykdom senere
og måtte stå over det meste av vårsesongen. Imidlertid fikk han en sterk avslutning på sesongen med sterke
plasseringer i både norgescup og UCI-ritt i Sverige og Danmark.
Magnus hadde en lovende start på sesongen, men kjørte ut og brakk håndleddet under UCI-ritt i Sverige i
mai. Han var tilbake i høstsesongen og kjørte inn noen bra resultater i norgescupen.
Alt i alt kan 2017 oppsummeres som en meget god sesong med internasjonale toppresultater for Petter og
Erik. Øvrige ryttere har vist enkelt resultater som er meget bra. Laget er dominerende i Norge og
potensialet for videreutvikling hos alle rytterne er stort. Det er en meget god treningskultur i laget og med
litt mere «stang inn» på «helsefronten» ser laget frem til 2018 med store ambisjoner.

Med hilsen, Haakon Faanes, oppmann

Årsrapport junior 2017
Juniorgruppa landevei, har bestått av 2 jenter og 11 gutter. I tillegg har en fra terrenggruppa deltatt i noen
landeveisritt.
2 ryttere har deltatt på Lillehammer CK fellestreninger, de andre har trent med NTG.
Alle utøvere på NTG var på en samling i Spania i februar. I april reiste noen til Belgia for å delta i Kermesritt,
resten var på samling med Lillehammer CK på Mallorca.
De har deltatt på 6 Norgescup-ritt:
 NC 1 Bergen, Her var det tøffe forhold, snø og kulde, Runar ble bestemann på en 12.plass .
 NC2 Eidsvoll. Juniorene leverte flotte resultater med Runar på 3, Andre nr 14 og Silje ble nr 6 i K
Junior.
 NC Sandnes, Nok et flott ritt for juniorgruppa, pallplass til Sebastian,nr2 og Sverre på 9.plass.
 NC Hallingdal, Silje tok to 4.plasser og en 5.plass i K Junior. Mange bra resultater av gutta, selv om
det ikke ble noen pallplass. Sammenlagt ble Rasmus nr 9 og Carl nr 13.
 NC Sandefjord ble arrangert i årets NM løype, her ble Rasmus nr 3,Runar nr 9.
 NC Ottestad Fantastisk innsats av gutta, Runar på 1plass Rasmus på nr 16.
 NM Landevei Stjørdal. På fellesstarten ble det en 8.plass på Maria. For gutta ble bestemann Rasmus
på 13.plass.
Under årets NM i lagtempo ble 2.laget med Carl, Runar og Ådne nr 4, mens 1.laget med Rasmus, Andre og
Sebastian ble nr 7.
På individuell tempo ble Carl best på 6.plass. På gaterittet Runar endte på en 4.plass og Sebastian på en
5.plass.
Runar, Rasmus og Sebastian har deltatt på Internasjonale juniorer driedaagse i Nederland.
Rasmus, Runar, Andre og Silje deltok også på Morgendagens Helter-rittet i Tromsø, her ble Rasmus nr 6 og
Silje nr.40.
Juniorgruppa har også levert flotte resultater i flere andre ritt. Sondre ble nr 3 på fellesstarten i Gauldal,
Øystein nr 7. De deltok også på U6 i Tidaholm, Sondre fikk en flott 6 plass og Øysteins beste plassering ble
nr 18.
Må også ta med seier til Rasmus på gaterittet Hamar Kriterium, 3 plass til Sebastian på tempo i Tønsberg,
Ådne tok en flott 2 plass på fellesstarten samme sted.
Sundvollen GP ble Rasmus nr2,Runar nr3 som var meget sterkt i et krevende ritt.
Vil til slutt takke en flott foreldregruppe for innsatsen med service ,mek., langing mm
Berit Sandvold
Oppmann Lillehammer CK Junior.

Årsrapport 13-16 år 2017
Ungdomsgruppa (13-16 år) har bestått av inntil 25 utøvere av begge kjønn. De fleste har syklet både
terreng og landeveissykkel.
Treningene har vært ledet av Hanne Berg Eriksen, Roger Gråv og Andre Solbakken.
Vinteren 2017 var det 2 rulleøkter i uka, mens det høsten -17 har vært èn basisøkt og en rulleøkt. I
sommerperioden har det vært gjennomført treninger både på terreng og landevei. Deltakelsen på øktene
har variert mellom 3 og 15 utøvere da de fleste også er med på andre idretter og aktiviteter, noe vi synes er
helt riktig i denne aldersgruppa.
LCK har troen på variert aktivitet tilpasset den enkelte. Derfor har alle utøvere også fått tilbud om
individuelt tilpasset treningsprogram. Ett av sesongens høydepunkt var den tradisjonsrike Mallorcasamlinga rett før påske hvor vi var 7 utøvere supplert av flere juniorer, enkeltutøvere fra andre klubber og 3
LCK-trenere.
Det ble mye sykling, yoga-økt og ulike sprell på den fine gjengen.
Klubben har også i 2017 hatt fokus på rekruttering av jenter og har nå en liten håndfull svært spreke og
sosiale jenter som ønsker å satse videre. Klubben har i samarbeid med NCF og Region Innlandet hatt flere
rene jentesamlinger. Vi er svært fornøyd med aktivitetsnivået hvor vi har hatt deltakelse i mange ritt i
begge grener. Utøvergruppa virker å fungere godt sosialt, trener svært godt og sykler ritt. Det har vært
morsomt å se nivåhevingen hos den enkelte og i gruppa generelt.
Svært mange har deltatt på GD-cup og Mjøs-cup som er mer lokale terrengtilbud. Mange utøvere har
deltatt på nasjonale ritt både til skogs og på asfalt.
I juli fylte Lillehammer ungdommene nok en gang «Kameratgården» i Tidaholm i Sverige hvor Nordens
største landeveisritt for ungdommer arrangeres årlig. Det ble syklet prolog, etapperitt og tempo, totalt 6
etapper. Det viktigste med uka var allikevel kanskje det sosiale mellom ungdommene, samt at foreldrene
ble bedre kjent over kaffe og grillmat. Det bør nevnes at det fra foreldregruppa ble lagt ned en
kjempeinnsats for at alle utøvere skulle få følgebil underveis og hjelp med ulike ting. Slik skal vi ha det!
På terrengsykkel har en håndfull utøvere deltatt på de fleste norgescup-rittene hvor NM på Konnerud var
høydepunktet. Utøverne er flinke til å hjelpe hverandre med tekniske utfordringer, noe som hever både
miljøet og ferdighetene. I 2017 har klubben hatt et økt fokus på at alle blir sett av trenere, oppmenn og
foreldregruppa. Dette var en viktig del av evaluering som ble gjennomført høsten 2017. Evalueringen
fortalte at svært mye er bra i gruppa. I tillegg har vi har fått gode innspill som kan heve tilbudet ytterligere i
2018. Både det sosiale på tvers av grupper, flere trenerressurser og mer spesifikk trening er tiltak vi
iverksetter i 2018.

Årsrapport fra Kidsgruppa
Trenere: Kristian Holm, Marthe Tøsse Løvseth, Nils Anders Helset, Per Arne Skartlien, Jørgen Losgård
Stræte. Marthe har vært oppmann.
Treninger: Det er gjennomført totalt 12 treninger. Barna har på treningene blitt delt i tre aldersinndelte
grupper, 6-7 år, 8-9 og 10-12 år i tillegg til en egen jentegruppe. Jentegruppa har bestått av barn fra 6-12 år.
Etter hvert dukket det også opp flere 5-åringer i jentegruppa, og for å ta vare på alle jentene som er
interessert i sykling kunne vi ikke si nei til disse. Vi hadde to trenere til denne gruppa, Marthe og Jørgen, så
vi delte oss som regel i to og samlet oss for en stafett eller lignende på slutten. De eldste barna får nok ikke
like mye utfordringer som de ville fått i en gruppe med mindre spredning i alder, men tilbakemeldingen fra
jentene har vært helt entydig at jentegruppe er det eneste som er aktuelt.
Treninger har foregått på Hovemoen i starten av sensongen, før vi flyttet oss til området rundt
Stampesletta og videre til Birkebeineren skistadion. Oppmøtet på treningene har ligget på mellom 20-30
barn. Vi følger skoleruta og hadde siste trening uka før høstferien.
Det er gjennomført kveldsmat etter trening tre ganger gjennom sesongen. To ganger i klubbhuset, og etter
siste trening serverte vi pølser og lompe ute ved gapahuk-området på stadion. Dette har vært veldig
populært, barn og voksne har kost seg og blitt bedre kjent.
Sykkelritt: LCK arrangerte Mjøsa Terrengsykkelklubb i mai og GD-cup i september.
Det ble ikke gjennomført klubbmesterskap i år.
Informasjon/medlemskap:
Det ble også i år delt ut flyer med info om KIDS-trening på alle barneskolene i Lillehammer. Denne ble delt
ut like før oppstart av KIDS-trening i april/mai. Vi hadde også annonse i GD for å markedsføre KIDStreningen. I tillegg inviterte vi GD til trening, og vi fikk et oppslag i GD med mange fine bilder av KIDS i
aksjon på trening.
På de første treningene ble det delt ut et skriv med informasjon om medlemskap og innmelding i LCK.
Gjennom hele sesongen har informasjonen blitt delt gjennom Facebook-gruppa LCK-KIDS. Alle foreldre har
blitt oppfordret til å melde seg inn her og følge med på info som blir lagt ut. Dette har også fungert som et
forum der bilder fra treninger og ritt har blitt delt.
Hva kan gjøres annerledes i 2018: Å få til klubbmesterskap med stor deltakelse i 2018 vil være viktig for
KIDS-gruppa. Klubbmesterskapet bør arrangeres før KIDS-treningene er slutt for sesongen, alternativt som
en avslutning på KIDS-sesongen. Mange uker opphold etter KIDS-trening vil gjøre at barna er over på andre
aktiviteter.
Vi ønsker å fortsette å markedsføre KIDS-gruppa gjennom annonsering i GD og å dele ut flyers også i 2018.
Antallet jenter har økt betydelig i år i forhold til tidligere år, og dette er helt klart på grunn av jentegruppa.
Antallet har ligget på rundt 10 jenter gjennom hele sesongen. Jentegruppe er derfor noe vi vil videreføre i
2018.

LCK Veterangruppe (Årsrapport 2017)
I 2017 sesongen hadde LCK veterangruppa «2 lag» som hadde sine hovedmål om å delta i styrkeprøven:
- Lag 1 var en blandinga av ryttere fra LCK / Brøttum Idrettslag /sykkel og Gausdal sykkelklubb
«Laget» deltok under Hamarrittet 21.mai, Randsfjorden rundt i 29. mai 2017 og styrkeprøven Lillehammer
– Oslo i 17. juni 2017
- Lag 2 var av en blanding av ryttere fra LCK / Lågen sykkelklubb / Brøttum idrettslag og andre lokale
klubber
«Laget» deltok under den store styrkeprøven Trondheim – Oslo 17.juni 2017
En mindre gruppe fra LCK veterangruppe reiste sammen til Mallorca i april 2017 for en uke med sykling og
sosialt samvær.
LCK veterangruppe hadde noe lavere deltakelse i de respektive lag i sesongen 2017

