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 Styrets sammensetning  

 Styret i 2019: 

• Rolf Borgos (leder) 
• Thomas Sunde (nestleder) 
• Lars Baukhol (styremedlem) 
• Arnt Rønning (styremedlem) 
• Eirik Haagensen (styremedlem) 
• Ingrid Hokstad (styremedlem) 
• Ingvill Helset (varamedlem) 
• Eirik Josten (ungdomsrepresentant / varamedlem)  

 

Styrearbeid 

Det har vært avholdt 10 styremøter i perioden inkludert styreseminar over én dag på 
Lillehammer i november 2019. 

I 2019 har en av styrets viktigste oppgaver vært å opprettholde den sportslige 
satsningen i tillegg til å ha fokus på god økonomistyring. Videre støtte oppunder 
Daglig Leder (DL) sitt mandat og ansvarsforhold knyttet til den gjeldene 
arbeidsavtalen. Det har vært avholdt en årlig medarbeidersamtale mellom DL og 
styreleder.  

Det har vært rapportert fra DL om gode evalueringer blant foresatte, ryttere og 
trenere som har gitt gode råd og innspill på hva som kan gjøres for å opprettholde og 
utvikle et godt klubbmiljø med fokus på trivsel og trening. 

Arbeidet med de ulike gruppene av ryttere både ungdom, junior og senior på terreng 
og landevei har medført mye logistikk og oppfølging fra både oppmenn og DL.  

Kidsgruppa i LCK har hatt en fin utvikling også i 2019. På flere av de ukentlige 
treningene har det vært 60-70 barn i aldersgruppen 6-12 år. Her har det vært lagt 
ned et stort og viktig arbeid sett i lys av ny-rekruttering til klubben.  

Vi har også i år hatt en stor og aktiv ungdomsgruppe som har hatt 1-2 ukentlige 
innetreninger fra desember og frem til det ble mulig å sykle utendørs, hvor det 
deretter ble lagt opp til 3 fellestreninger. Det har vært gledelig å se både samhold og 
gode resultater i denne gruppen og det lover godt for fremtiden. Ekstra gledelig er 
det at også har vært med flere jenter enn tidligere. 
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På tross av nye krav til kompetanse innenfor sykkelsporten med krav om kurs for de 
som stiller som trafikkvakter innen landeveis arrangementene, fikk LCK avviklet alle 
arrangement på en forsvarlig og vellykket måte i 2019. Norges Cykleforbund (NCF) 
sammen med øvrige samarbeidspartnere ga klubben veldig gode evalueringer i 
forbindelse med avviklingen av UNO-X Development Weekend, og NC rundbane i 
2019.. 

Styret vil i denne sammenhengen få utrykke en veldig stor takk til alle foresatte, 
trenere, oppmenn og alle andre ildsjeler som har stilt opp for klubben i året som har 
gått. All aktivitet / arrangement, logistikk og resultater har ikke vært mulig uten ALLE 
DERE – TUSEN TAKK! 

DL har lagt ned en stor innsats og mye tid rundt planlegging og gjennomføring av 
sportslig opplegg med meget gode resultater for LCK. Arbeidet knyttet til klubbens 
elitelag har blitt utført i nært samarbeid med trenere på NTG. 

I tillegg har DL hatt stort fokus på økonomistyring med en bevissthet på 
kostnadssiden ved alle klubbens aktiviteter, uten at dette skulle ramme den 
sportslige utviklingen for utøvere i alle grener og lag. 

Birken AS har fortsatt med en nedgang i deltakerantall også i 2019 sammenlignet 
med tidligere år. Dette vil ha økonomiske konsekvenser for LCK sin drift i 2020. 

Det til enhver sittende styret vil ha som oppgave på å holde budsjett, samt på sikt 
redusere underskuddet gradvis gjennom økte inntekter og fokus på kostnadssiden, 
slik at man kan forvalte klubbens egenkapital på en forsvarlig måte. Styret har 
sammen med DL utarbeidet en strategi med tiltak og forutsetninger som har som mål 
om å bringe budsjettet i balanse i 2022. En av styret sine oppgaver er å sikre LCK en 
god og sunn økonomi i årene som kommer. Egenkapitalen er fortsatt innenfor 
rammene av god økonomiforvaltning. 

 

Andre verv 

Følgende har hatt styreverv i Birken AS: Rolf Borgos (nestleder), Jo Bjørner Haugen 
(styremedlem), Lars Baukhol (styremedlem), Marthe Kjernsholen erstattet Lars 
Baukhol som styremedlem ved Generalforsamling i juni 2019. Erling Høyem 
(varamedlem) Thomas Sunde (varamedlem) og Ingrid Hokstad (varamedlem). Haakon 
Faanes er medlem i grenutvalget for terrengsykkel i NCF. 
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Medlemskap og lisenser   

Lillehammer CK hadde i 672 medlemmer i 2019, en økning på 64 medlemmer fra 
2018, dette inkluderer også familiemedlemskap. 157 personer løste lisens for 2019 
sesongen, inkludert service og managerlisenser. 

Birken AS 

Lillehammer CK eier 50 % av Birkebeinerrittet AS. I 2013 dannet selskapene 
Birkebeiner rittet 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. Det ble ansatt ny daglig leder, 
Eirik Torbjørnsen for Birken AS 1.janaur 2019, som avløste tidligere daglig leder Olaf 
Thomasgaard.   

Egne ritt 

Det har vært avholdt flere store arrangement i regi og delregi av klubben i 2019. Vi 
har også denne sesongen arrangert NC i rundbane, med både sprint, tekniske øvelser 
med jaktstart og klassisk rundbane. Tilbakemeldingene etter arrangementet var 
meget gode, både fra deltakere og kommisærer, til tross for noe utfordrende 
værforhold den ene arrangementsdagen.  

2019 ble også det andre året vi var arrangør for UNO-X Development Weekend. Dette 
er et internasjonalt landeveisritt som går over tre dager, hvorav en dag med tempo i 
Øyer og en fellesstart i Lillehammer. Det siste rittet gjennomføres av Ottestad IL på 
Ottestad/Stange. Det var stor internasjonal deltakelse i tillegg til norske kontinental-, 
region- og klubblag. Også her fikk vi strålende tilbakemeldinger fra både ryttere, 
støtteapparat og kommisærer og ser frem til et nytt arrangement også i 2020.  

I tillegg arrangerte klubben UNO-X sykkelgledecup (Nytt rundbaneritt /landevei på 
lukket bane) 3 ganger på Birkebeinerstadion, med god oppslutning og gode 
tilbakemeldinger fra deltakerne.  

Klubben var også i år arrangør av Mjøsa terrengsykkelcup, og denne sesongen hadde i 
ansvaret for avslutningsrittet. Det har vært god deltakelse av klubbens ryttere på 
disse rittene. Styret anser slike ritt som er viktige for rekruttering av nye og yngre 
ryttere av begge kjønn. 
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Sportslige resultater  

2019 ble igjen et meget godt sportslig år for Lillehammer CK, både på landevei og 
terreng. Vi har hatt mange ryttere som har deltatt på landslag innenfor begge 
grenene.  

Under NM ble det tatt medaljer i alle 4 grener som fordelte seg slik:  

Landevei: 

Gull individuell tempo: Johannes Staune Mittet 
Gull lagtempo junior: Johannes Staune Mittet, Sindre Sagbakken, Truls Nordhagen 
Bronse individuell tempo senior: Edvald Boasson Hagen 
 
Terreng: 

Gull rundbane menn senior: Erik Hægstad 
Sølv sprint menn senior: Erik Hægstad 
Bronse rundbane kvinner junior: Kjersti Engen Korsæth 
Sølv rundbane kvinner 15 år: Maren Skreen Vognild 
 
Cyklekross: 

Gull kvinner junior: Hedda Brenningen Bjørklund 

Downhill: 

Sølv kvinner senior: Frida Helene Rønning 
Sølv menn 15/16: Vebjørn Gilberg 
 

I tillegg til dette vant Erik Hægstad NC sammenlagt i menn senior og Sigrid Andrea 
Fløgstad det samme i Kvinner U23 

Vi gratulerer alle vinnerne! 

 

Som første nordmann gjorde Tobias Svendsen Foss en fantastisk prestasjon ved å bli 
sammenlagtvinner av Tour d L`avenir, også kjent som ungdommens Tour de France. 
Det ble arrangert en egen samling for Tobias etter hjemkomsten med stor 
oppslutning fra klubbens medlemmer, samt reportasje på NRK. Tobias har nå tatt nok 
et steg i sin utvikling som syklist og har nå kontrakt med Jumbo Visma. Vi gratulerer 
Tobias med den historiske seieren og ønsker han lykke til videre i nytt lag. 
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Følgende ryttere har i 2019 sesongen hatt kontrakter med kontinental- og worldtour  
lag: 

Edvald Boasson Hagen: Team Dimension data 
Rasmus Fossum Tiller: Team Dimension data 
Petter Fagerhaug: Corendon Circus 
Tobias Svendsen Foss: Uno-X Norwegian development team 
Anders Skaarseth: Uno-X Norwegian development team 
Iver Skaarseth: Uno-X Norwegian development team 
Ludvik Aspelund Holstad: Joker fuel of Norway 
Ole Forfang: Joker fuel of Norway 
 

Viser for øvrig til rapportene fra de ulike gruppene  

 

Økonomi  

Det har vært høy sportslig aktivitet i 2019, noe også klubbens regnskap viser. 

I revidert budsjett for 2019 var det estimert med et underskudd på kr. -680.000,-. 

Resultatregnskapet viser et underskudd på kr. -775 788,-  hvorav kr 100.000 er 
avskrivinger knyttet til asfalttraseen som er anlagt på Birkebeiner skistadion. 

Styret vil fremover ha stort fokus på å holde budsjett, samt på sikt redusere 
underskuddet gradvis, slik at man kan forvalte klubbens egenkapital på en forsvarlig 
måte. Det er utarbeidet en strategi frem mot 2022 med tiltak og forutsetninger som 
har mål om å bringe budsjettet i balanse. 

Lillehammer CK har fortsatt en solid egenkapital på kr. 4.566 175.  

En del av klubbens egenkapital kr.1.936.987 er satt på fastrentekonto med et 
renteutbytte på ca. kr. 41.000 i 2019. I dette beløpet inngår det som tidligere ble 
betegnet som «Birkebeinerfondet pålydende 1.300.000 som ikke kan benyttes uten 
vedtak på klubbens årsmøte. 

Øvrige midler er fordelt på en driftskonto og en ordinær sparekonto, den siste med 
saldo på kr. 1.253.203. 

Det er forøvrig forventet at klubben i 2020 vil motta kr 300.000,- i spillemidler i 
forbindelse med opparbeidelsen av asfaltløype på Birkebeiner skistadion, noe som 
også bidrar til å styrke klubbens likviditet. 
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Ansatte  

Lillehammer CK har én heltidsansatt, daglig leder Erling Høyem.  

I tillegg har Hanne Berg Eriksen vært ansatt i deltidsstilling (20%) i perioden mai – 
september i 2019 

Styret vil takke klubbens daglige leder Erling Høyem for den entusiasmen, 
kompetansen og innsatsen han har lagt ned i klubben det siste året.   

Sponsorer  

Styret vil takke våre sponsorer for all støtte og et godt samarbeid i 2019: 

UNO-X, Sport 1 Lillehammer, DNB, Eidsiva, Ramo, Møller Bil, Hallgruppen, Bioracer,  
Etto Hamax, Sqyeezy Sportsnutrition , Kantall, Ide House of Brands, Aktivklinikken, 
Ilsetra, Birkebeineren Hotel & appartement, Gata reklame, Cafe Stasjonen 

Takk også til alle våre gode samarbeidspartnere, Høyskolen i Innlandet / testlabben, 
Olympiatoppen Innlandet, MOT og NTG Lillehammer  

 

Styret takker alle for nok en kjempeflott sesong.  

 

Lillehammer 28.2.2020 

 

Rolf Borgos    Thomas Sunde   Lars Baukhol 

 

Arnt Rønning    Eirik Haagensen   Ingrid Hokstad  
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Rapport Lillehammer CK landevei elite 2019 

 

Ryttere: 
Rasmus Børset Westad 
Runar Sekse  
Ådne Holter 
Even Olsen 
Ola Lierhagen 
Sebastian Dreyer Heldahl 
Amund Husom 
Carl – Martin Sandvold 
Andre Drege 
Brage Aulstad 
Sigurd Mellemseter 
Andreas Staune Mittet (fram til og med juni, deretter overgang til Ringerike SK) 
 
Ledere: 
Tormod Haugstad 
Even Andreas Røed 
Jacob Høyem 
 
Samlinger: 
Det har blitt avholdt 4 samlinger sesongen 2019 for elite laget. Skisamling på Skeikampen, 
treningssamling i Benidorm, rittsamling Belgia og avslutningstur av sesongen i Espedalen. 
 
Ritt: 
Norges Cup 
NM 
UCI ritt: Ringerike og Sundvollen, GP Himmerland og Skive, UNO X weekend 
Ranking ritt: Gauldal 3 dagers, Ronde Van Vestkant 
Dansk Cup 
Dansk A ritt 
Belgia Kermes 
 
Rasmus Westad og Ådne Holter har syklet flere ritt i utlandet for Dare bikes development 
team 
 
Utvalgte resultater: 
1plass Ronde Van Vestkant, etappe (Andre Drege) 
1plass x 2 U6, etappe (Runar Sekse) 
1plass Fana 3 dagers, etappe (Runar Sekse) 
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1plass Tour de fjells, NC etappe (Andreas Staune Mittet) 
1plass Hillerød CC, Danmark (Sigurd Mellemseter) 
2plass Gauldal 3 dagers, etappe (Sigurd Mellemseter) 
4plass Gylne Guter, NC. (Andre Drege) 
6plass Odder, Tornado Cup Danmark (Andre Drege) 
10plass Odder, Tornado Cup Danmark (Ådne Holter) 
10plass Greve CC, Danmark (Rasmus Westad) 
8plass Moorslede – Slypskappele, Belgia (Andre Drege) 
10plass Koersel, Belgia (Ådne Holter) 
 
Oppsummering 2019: 
Vi startet oppkjøringen til sesongen med en skisamling på skeikampen hvor det sosiale var 
like viktig som treningen. Her ble det gjennomgang av planene for sesongen og fine turer på 
ski. 
I Februar var laget igjen samlet for den årlige samlingen i Benidorm, hele laget var på plass 
sammen med NTG Lillehammer.  
Slutten av Mars startet vi opp med konkurranse sesongen i Belgia. Vi reiste hjem med to topp 
10 plasseringer.  
I April startet rittene her hjemme med NC. Mai, Juni, Juli kjørte vi for det meste ritt her 
hjemme NC, rankingritt, NM og UCI rittene Ringerike GP og Sundvollen GP. Vi hadde to UCI 
ritt i Danmark denne perioden GP Himmerland og Skive. 
Norges Cup rittet Gylne Gutuer presterte vi godt med 2stk topp 10 og Norges Cup rittet Tour 
de Fjells reiste vi hjem igjen med en etappe seier. 
Juli ble brukt til trening, men 3 av gutta tok turen til Sverige for å sykle U6. Runar Sekse kjørte 
her inn to etappe seiere. 
Høst sesongen kjørte vi fullt NC program, UCI rittene UNO X race weekend og fire ritt i 
Danmark. Seier i Hillerød (Danmark) og etappeseier i Ronde Van Vestkant. 
 
Nå gleder vi oss til nye sesong som sparkes i gang 28mars, i år som i fjor starter vi i Belgia. 

 

Tormod Haugstad, Hovedtrener/Sportsdirektør 
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Rapport Lillehammer CK terreng elite 2019 
 

I 2019 hadde Terreng Elite følgende ryttere: Sigrid Andrea Fløgstad, Erik Hægstad, Sigurd Salberg 
Pedersen, Jan-Erik Kørra, Magnus Faanes og Eirik Pettersen, samt NTG-elevene Berit Nordseter 
Resell, Anna Littorin-Sandbu, Sebastian Dietrich, Vinjar Løkken, Sondre Faanes og Andreas Askjer. 

Erik Hægstad fikk sitt store gjennombrudd i 2019. Etter at han var ferdig med U23-klassen i 2018 med 
en jevnt god sesong, har han virkelig tatt store steg gjennom 2019. Sesongen startet som en god 
fortsettelse fra 2018. Etter å ha erobret NM-trøya i Soon i juni tok han store steg internasjonalt. Det 
hele toppet seg under WC-avslutningen i USA. Der oppnådde han en 9.plass i rundbanerittet etter å 
ha kjørt inn til en 7. plass i kortbanerittet 2 dager i forkant. 
Helgen før var det VM i Mont-Sainte-Anne, hvor Erik ble nr 21 på rundbanerittet. I World Cup 
Rundbane i juli og august oppnådde han 19. plass i Val di Sole, Italia og 17. plass Lenzerheide, Sveits. I 
Sveits kvalifiserte han seg til kortbanerrittet for første gang og kjørte inn til en meget sterk 11. plass. I 
juli deltok Erik i EM og kjørte inn til en meget sterk 21. plass. 

 
Erik på hjul med Nino Schurter på slutten av World Cup-rittet i SnowShoe, USA. 

 
I 2019 ble NM i Rundbane og Sprint arrangert i Son. Etter hvert som rundbanerittet skred frem klarte 
Erik å kvitte seg med de fleste konkurrentene og vant til slutt med ganske klar margin. Sebastian  
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kjørte et jevnt godt ritt og endte på 12. plass. Vinjar og Sondre ble henholdsvis nr 14. og 17. Jan Erik 
og Magnus kjørte sterkt innledningsvis, men fikk tekniske problemer og måtte bryte rittet. 
Blant jentene kjørte Sigrid Andrea inn til en 10. plass etter uhell på den siste runden som kostet 
henne en bedre plassering. Berit kjørte et jevnt ritt og kom inn til en 11. plass. 

I sprinten på søndag kjørte Berit meget godt gjennom hele dagen, men endte på den litt sure 4. 
plassen. Likevel var dette et veldig hyggelig resultat i en litt tung sesong for Berit. Sigrid Andrea kjørte 
også godt, men ble dessverre slått ut i semifinalen. Hun ble nr. 8 totalt. 
Blant guttene kjørte Erik solid gjennom hele dagen og kapret en sterk andreplass. Vinjar gjorde også 
sine saker meget bra og kom helt til semifinalen. Han ble til slutt nr. 8. 

 

Erik passerer mållinjen som Norgesmester Rundbane 2019, under NM i Son. 
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I Norgescupen har laget levert en rekke gode prestasjoner. Erik oppnådde fire 1.plasser og vant 
cupen sammenlagt. Sigrid Andrea har to 4. plasser som beste enkeltresultat. Hun vant imidlertid 
U23-klasse sammenlagt og fikk den hvite trøyen til odel og eie. Anna kjørte sterkt i sesongåpningen 
og fikk en 4. plass på det første NC-rittet. Sebastian fikk to 7. plasser som beste enkeltresultat. Berit 
oppnådde også en 7. plass i et NC-ritt. Vinjar og Sondre fikk hver sin 8. plass og Magnus en 9.plass 
som sine beste enkeltresultater. 

Sammenlagt hevdet altså Erik og Sigrid Andrea seg meget bra. For resten av laget har sesongen vært 
for ujevn og preget av skader til at plasseringen sammenlagt er på nivå med de beste 
enkeltresultatene. 
 

 

Sigrid Andrea med den hvite trøyen som vinner av U23-klassen i NorgesCup sammenlagt. Marit 
Sveen vant NorgesCup sammenlagt i Senior-klassen og derav den gule trøyen. 

 

Laget har også deltatt i flere UCI-ritt i Norden. Dette bidrar til å gi et godt rittprogram. De skarpeste 
resultatene har Erik og Sigrid Andrea stått for. Erik fikk en 2. plass i Nordisk mesterskap i Borlänge, 
etter et skikkelig spurtoppgjør om seieren. Han kjørte også inn til en sterk 2. plass i Vårgårda MTB. 
Sigrid Andrea kjørte sterkt i Kolding i august. I et sterkt felt kjørte hun inn til 5. plass i C1-rittet.  
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Jan Erik gjorde også en god prestasjon i Vårgårda MTB, hvor han kjørte inn til en 14. plass i skarp 
konkurranse. 

Våre ryttere har også deltatt i feler maratonritt gjennom sesongen. Sebastian kjørte godt i 
etapperittet Trans Østerdalen, som inngikk i NC Maraton. Han fikk en 5. plass sammenlagt etter 3 
etapper. I Grenserittet kjørte Sigrid Andrea meget godt og ble nr. 2, etter spurtoppgjør om seieren. 
Under EM Maraton i Furusjøen Rundt ble Sigrid Andrea nr. 19 med hele Europa-eliten tilstede. Det 
var sterkt kjørt. Erik kjørte Terrengsykkelrittet i mai før WC-sesongen startet for hans del. Der ble han 
nr. 2 og viste at han også behersker de lengre distanser til fulle. 

Alt i alt har laget hadde en god sesong med Erik sitt internasjonale gjennombrudd i WC som kroning 
av en ellers meget sterk sesong for hans del. Sigrid Andrea har også fått vist flere ganger at hun 
kjører meget godt. Utover det har prestasjonene variert en del. Som nevnt er det flere enkelt 
prestasjoner som er meget bra, men stabiliteten mangler for flere av rytterne. I tillegg må det sies at 
det, som i 2018, har vært mange ryttere som har vært plaget av sykdom og skader gjennom store 
deler av sesongen. 

 

Haakon Faanes, oppmann 
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Rapport Lillehammer CK junior 2019 
 

Disse juniorene var med på landevei i 2019: 
  
Ryttere: 
Kjersti Korsæth                                           2001 
Hedda Brenningen Bjørklund                   2002 
Thor Herman Kvamme                              2002 
Sindre Sagbakken                                       2001 
Markus Skreen Vognild                              2001 
Andreas Østensen                                      2002 
Johannes Staune-Mittet                            2002 
Ådne Finset                                                  2002 
Truls Nordhagen                                         2002 
  
Oppmann: 
Asgeir Kvamme 
  
Lagledere: 
Even Andreas Røed - NTG 
Tormod Haugstad - NTG 
  
Mekanikere: 
Flere har deltatt som mekanikere under sesongen. 
  
Foreldregruppa: 
Det har vært en aktiv foreldregruppe som har deltatt på ritt. De har i et varierende antall deltatt på 
de fleste ritt, alt etter behov og mulighet. Flere har tatt på seg jobb i langesone, mekanikerjobb 
før/under og etter ritt, kjøring av servicebiler, samt støttet oppunder andre sosiale oppgaver. Stor 
takk rettes til alle sammen! 
  
Samlinger: 
Juniorene har avholdt samlinger i Spania og Belgia i NTG- regi. 
  
Ritt, hendelser og resultater: 
Rytterne ble utfordret til å trekke frem aktuelle ritt, resultater og hendelser de opplevde gjennom 
sesongen: 
  
Kjersti Korsæth: 
Hun trekker frem NM-fellesstarten i landevei, da denne løypen i utgangspunktet passet henne dårlig, 
men likevel fikk en god opplevelse. Hun nevner også NM- tempoen, hvor hun kjørte på 
standardsykkel og fikk et fint resultat. Hun deltok også i NM-terreng og fikk der med seg en 
bronsemedalje på rundbane! 
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Hedda Brenningen Bjørklund 
Hedda nevner 8. plass i NM- landevei og 3. plass på lagkonkurransen i U6 i Sverige som høydepunkter 
innen landevei. 
I tillegg har Hedda preget toppen i juniorklassen på terreng denne sesongen. Hun har en rekke 
pallplasser og meget sterke resultater. Det ble litt stang ut under NM rundbane, men til gjengjeld tok 
hun gull under cyklekross og kan med det titulere seg som Norsk mester!  
  
Thor Herman Kvamme 
Sesongen 2019 ble ødelagt pga kyssesyke. Han fikk med seg treningssamlingen i Spania i februar, 
samt vårrittene i Belgia i mars hvor han forøvrig gjennomførte aktive og gode ritt – det så lovende ut. 
Han er nå fri fra sykdommen og er i en opptreningsfase. 
  
Sindre Sagbakken 
Sindre sier: «For min egen del må det nok bli Gylne gutuer og NM lagtempo. Men, vi kan ikke komme 
utenom den bra lagkjøringa vi hadde på Tour te fjells da Johannes vant sammenlagt. Det var ganske 
stort for oss som lag!» 
  
Markus Skreen Vognild 
Markus trekker fram: «12 plass i Kermeese rittet GP Christian Delattre, og 3 plass fra gaterittet under 
U6, og hele kjøringen under U6, hvor vi kjørte sammen og sterkt, selv om vi bare var 2 personer. ( Jeg 
og Truls).» 
  
Andreas Østensen 
Andreas skriver: «Beste resultater: Siste etappe Tour de fjells 4. plass.  Gateritt Stjørdal, 3.plass, NM 
tempo, 13.plass. Hendelse: -Vi kjørte utrolig på som lag gjennom hele Tour de fjells. Johannes fikk jo 
trøya til slutt, og vi styre feltet på begge de to siste fellestartene. Kult å kjøre så bra som lag.» 
  
Johannes Staune-Mittet 
Johannes trekker frem: «Årets høydepunkt var kanskje gullene vi tok i NM lagtempo og tempo, samt 
VM tempoen i Yorkshire. Ellers har sesongen bestått av noen Norgescuprunder, samt nationscuper i 
Sveits, Tsjekkia, Frankrike, Italia og Nederland, høydepunktet blant disse er de 4 topp 10 
plasseringene jeg tok på diverse internasjonale tempoer. Ellers var bunnpunktet å velte i 3 
fellesstarter på rad i Tour du pays de vaud (Sveits).» 
  
Ådne Finset 
Ådne nevner: «TOUR te fjells: Der vi hjalp Johannes til sammenlagtseier, og fikk Andreas i brudd på 
siste etappen. 
Da vi var i Danmark, kjente jeg på et av rittene at jeg slet litt, men jeg kom meg opp i front og hjalp til 
å ta vind, mens jeg hjalp flere fra Lillehammer lenger frem i feltet. Flere ritt hvor jeg var med å kjøre 
aktivt: Ronde van Vestkant, NC Stjørdal, Himmelfart osv.» 
  
Truls Nordhagen 
Truls trekker nøkternt frem: «NM lagtempo og Tempo, NC Stjørdal, 1. plass. Tour de Hallingdal, 
5 plass. Og her var det veldig bra lagkjøring.  Kan ta med 11. plass i U6 også.» 
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Biler: 
Juniorene har disponert en servicebil (Passat stv.) på alle ritt. I tillegg har NTG stilt med mini-buss og 
en stor henger på aktuelle ritt. 
 
Takker alle for en fin og lærerik sesong. 
 
Med sykkelhilsen 
Asgeir Kvamme, oppmann landevei 
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Rapport Lillehammer CK 13 -16 år 2019 
 

Utøvere 
Ungdomsgruppa (13-16 år) har bestått av inntil 25 utøvere av begge kjønn. Mange har syklet 
både terreng og landeveissykkel. 
 
 
Treninger  
Planlegging og tilrettelegging av treninger og treningsprogram har Hanne Berg Eriksen og 
Tomas Urianstad stått for. De har også i tillegg til Andre Solbakken, Roger Gråv og utøvere i 
elitegruppen gjennomført treningene. 
På nyåret var det rulletreninger og basistrening onsdager i Håkons hall. Rulletreningene i 
garderoben som tidligere, men også flere økter på rullerommet til NTG.  
Fra tidlig vår er det blitt avholdt inntil 3 treninger pr. uke på landevei og i terrenget. 
Deltagelsen har variert sterkt. Alt fra noen få til nærmere 20 stk. Dette er en naturlig 
konsekvens av at flere utøvere driver flere idretter samt trener på skolen hver dag. Det er et 
sunnhetstegn at utøvere og foresatte regulerer belastningen selv. Samtidig er det en 
utfordring for oss som organiserer treningene at de tilpasses utøverne på en best mulig 
måte. Slik at utbytte og oppmøte blir best mulig. 
 
 
Mallorca samling 
9 april satte 9 ryttere og 3 trenere seg på flyet til Mallorca. Erling hadde på nytt organisert en 
fantastisk tur for ungdommen vår! Erling Høyem, Rolf Borgos og André Solbakken tok godt 
vare på våre 13 utøvere under den uke lange samlingen. Det ble kringkastet hjem mye fine  
bilder og film fra samlingen. Det blir satt stor pris på av oss som ikke var med. Bilder og film 
bar preg av mye sykkel, sol og humor. Det var også en gjeng blide og slitne fjes som kom 
tilbake til Lillehammer etter endt samling. Det må være et svært godt tegn. 
Etter å ha fulgt disse samlingene fra tett hold de siste årene, må jeg si det er et fantastisk 
tiltak. Fantastisk å reise på tur med laget, trå i gang sykkelsesongen tidlig og få prøvd seg litt 
både på lange og noe harde turer. Det her også tid til litt shopping og kos i området. 
Alle vi foreldre er svært takknemlige for at dere ledere tar ungdommen vår med på en slik 
tur! Dere gjør det på en fantastisk måte med supert opplegg, omsorg hele veien, 
tilstedeværelse og humor!  TUSEN TAKK :-) 
 
 
Trysil Samling 
24-26 mai organiserte og gjennomførte Terje Torseth en flott familiesamling i Trysil. Den 
samlet rundt 60 LCK ere. Hovedsakelig familier og yngre syklister, men også noen fra 
ungdomsgruppa. Er kjempe tiltak med menger av sykkelglede, sosialt samvær og god mat. 
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Ritt 
Utøverne i gruppen har i 2019 deltatt på en rekke ritt. De har syklet på landevei og i 
terrenget. Flere har blitt med på lokale ritt i Mjøs-cup. Det er også blitt syklet ritt over det 
ganske land. Flerdagersritt på landevei og Norgescup på terrengsykkel. Anslagsvis 10 utøvere 
har deltatt på 10 eller flere slike ritt. Det er en positiv gruppe med foreldre som bidrar til at 
vi har dette går veldig fint. 
Noen av høydepunktene var kanskje U6 Tidaholm, UM Landevei i Bodø og UM Terrengsykkel 
i Soon. Vi hadde flere utøvere med i alle rittene. 
 
 
NC Terrengsykkel 
Lillehammer CK arrangerte i 2018 NC terrengsykkel. Det var et svært vellykket arrangement. 
Vi var noe uheldige med været, på godt Norsk bøtta det ned. Ungdomsgruppa gjennomførte 
en «Bike Day» med tekniske øvelser og en rundbaneritt dagen etter. 
Det ble lagt ned enorme mengder dugnadstimer av foreldrene i gruppen. Rigging, rydding, 
kiosk, sanitet, løypevakter osv osv ble ivaretatt på en svært bra måte. Mange jobbet lange 
dager under hele arrangementet. Det var en voldsom drive i gjengen. På tross av været alle 
med et smil på lur. Hvilket gjorde at det ble god stemning og rittene fikk veldig gode 
tilbakemeldinger. Rittledelsen gjorde sitt ytterste for at utøvere og støtteapparat skulle få 
igjen varmen mellom slagene. 
Elitelaget organiserte tekniske øvelser, det gikk veldig fint! Morsomt og at Erik Hægstad også 
deltar med smil om munnen i noe som lignet vannski, og at han senere går hen og sykler helt 
rått i WC. 
Takk for innsatsen alle sammen! 
 
 
Resultater 
Dette er en gruppe syklister som er veldig glad i sykling. Det trenes, lekes, hoppes og 
konkurreres. De møtes på og utenfor trening. Drar hverandre med på lange treningsturer, 
stisykling og annen moro. Resultatene kommer sakte men sikkert. Det har vært stor utvikling 
på ferdighetene i gruppa. Sykkelferdighetene begynner å bli imponerende! Det er morsomt å 
se og et tegn på at mye riktig blir gjort. 
Gruppen deltar i mange forskjellige konkurranseformer. Det sykles landevei, rundbane, 
enduro og downhill. Våre utøvere biter godt ifra seg. Vi har flere gode resultater på 
landeveien og i NC Rundbane. Det var også morsomt at Vedbjørn Gilberg fikk sølv i NM 
Downhill på «hjemmebane» i Hafjell. 
Resultatene utøverne oppnår er først og fremst egen fortjeneste gjennom all trening som er 
lagt ned. Men jeg håper og tror at treningene, miljøet og vennskapet i klubben også spiller 
positivt inn. På samme måte som de gode resultatene våre utøvere har motiverer og bryter 
grenser for de andre i gruppa. 
Vi satser på å fortsette utvikling av ferdighetene våre samt å beholde den sykkelgleden som 
er i gruppen. 
 



 

19 
 

 
 



 

20 
 

 

Nå gleder vi oss til ny sesong… Med sykkelhilsen Morten Bråten, Oppmann   
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Rapport Lillehammer CK kidsgruppa 2019 
 

Sesongen	startet	med	treninger	med	oppmøtested	Håkons	Hall.		Vi	telte	ca.	60	barn	på	de	første	
treningene.	Det	store	oppmøtet	fortsatte	utover	mot	sommeren.	Etter	hvert	flyttet	vi	treningene	
til	Birkebeineren	skistadion.	Det	var	gledelig	å	se	at	det	fortsatte	med	godt	oppmøte	av	jenter	i	
yngste	gruppe,	her	hadde	vi	med	oss	rundt	15	jenter	gjennom	sesongen.	I	de	eldre	
jentegruppene	var	det	færre	jenter	i	2019	enn	i	2018,	en	av	årsakene	var	fotballtrening	for	
jenter	9	år	på	samme	tidspunkt	som	KIDS-trening.	Det	er	også	noe	frafall	blant	de	eldste	jentene	
på	KIDS.	For	å	jobbe	med	å	bevare	jentemiljøet	i	overgangen	KIDS/ungdom	ble	det	gjennom	
sesongen	gjennomført	felles	treninger	med	ungdomsgruppa	–	noe	som	ga	noe	bedre	oppmøte	og	
jentene	ble	kjent	på	tvers.			

Foreldrene	på	KIDS	er	flinke	til	å	involvere	seg,	og	vi	har	alltid	med	mange	foreldre	på	trening.	
Dette	er	veldig	positivt,	og	det	er	også	nødvendig	for	å	klare	å	håndtere	ulikt	ferdighetsnivå.		

Det	ble	gjennomført	treninger	fra	starten	av	mai	og	fram	til	sommerferien,	og	deretter	fra	
sommerferien	og	fram	til	høstferien.	Barna	har	på	treningene	blitt	delt	i	aldersinndelte	grupper,	
6-7	år,	8-9	år	og	10-12	år,	gruppene	har	vært	inndelt	i	jente-	og	guttegrupper.		

Vi	har	gode	erfaringer	med	bruk	av	ryttere	fra	elitelaget	og	ungdomsgruppa	som	trenere.		
Som	sosiale	tiltak	har	det	vært	grilling	ved	gapahuken.	Dette	er	tiltak	som	vi	får	gode	
tilbakemeldinger	på.	Barn	og	voksne	har	kost	seg	og	blitt	bedre	kjent.		

Trenerkabalen	har	fungert	godt,	men	det	er	alltid	behov	for	flere	trenere.	Samtidig	er	det	er	en	
fordel	å	ha	mange	foreldre	å	spille	på,	slik	at	vi	er	fleksible	ved	fravær.	

Før	sesongstart	ble	også	i	år	delt	ut	flyers	på	alle	barneskolene,	med	info	om	KIDS-trening.	Dette	
er	et	rekrutteringstiltak	som	bør	videreføres.	I	tillegg	ble	det	arrangert	en	egen	jentekveld	der	
alle	jentene	i	klubben	ble	invitert.	De	eldre	jentene	holdt	foredrag	for	de	yngre,	og	det	ble	
informert	om	treninger	og	vist	bilder.	Det	ble	også	servert	pizza	og	vi	hadde	en	sosial	kveld	der	
jentene	ble	bedre	kjent.	 	

Trenere	og	hjelpetrenere:		

Nils	Anders	Helset,	Per	Arne	Skartlien,	Vegar	Sagbakken,	Terje	Torseth,	Kristian	Lien,	Anders	
Aalberg,	Bent	Rønnestad,	Geir	Arne	Nordengen,	Ingvill	Helset,	Lars	Erik	Solbraa,	Marthe	Tøsse	
Løvseth	og	Håvard	Selbæk.	Marthe	Tøsse	Løvseth	har	vært	oppmann.		
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Rapport Lillehammer CK veteran/master 2019 
 

I 2019 sesongen hadde klubbens veteran / master en gruppe som deltok for første gang i 
Vattern Rundt (Sverige) 300 km. Laget var blandet sammen med ryttere fra Tretten, Øyer, 
Lågen og Gausdal sykkellag. I tillegg kjørte dette «laget» også Randsfjorden rundt i mai 2019. 

 


