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Innledning
Sykkelgruppens formål er ved samarbeid og kameratskap å drive sykling, landevei og
terreng, på en idrettslig og forsvarlig måte i tråd med klubbens verdier: respekt, glede,
mestring og kvalitet.
Våre verdier er å skape en sykkelarena med glede og mestring, et positivt fellesskap
gjennom samhørighet og samhold med andre syklister og hvor gruppa legger til rette for
en helsefremmende aktivitet.

Administrative forhold
I 2020 har styret bestått av:
Kristina Vestveit Nervold, leder
Knut Helgesen, nestleder
Øivind Nullmeyer, kasserer
Kjell Nervold, styremedlem
Elisabeth Buer Rødø, styremedlem
Det har vært avholdt 8 styremøter; 30/3-20, 16/4-20, 11/5-20, 2/6-20, 17/8-20, 21/920, 1/12-20, 19/1-21, 16/2-21. Årlig møte ble avholdt 4. mars 2020.

Økonomi
Sykkelgruppa har en sunn økonomi selv om 2020 har vært et spesielt år. Bidrag fra
samarbeidspartnere er betydelig redusert, men flere betalende medlemmer og dugnad
for Bærum kommune oppveier bortfallet av sponsorinntekter.
Restriksjoner som følge av koronapandemien gjør at aktiviteter som var budsjettert med
kostnader ikke har blitt gjennomført. Årets regnskap har derfor et positivt resultat.

Medlemmer
Det var 90 betalende medlemmer i 2020 (63 i 2019). Seniorgruppa 68 og den
nyopprettede Juniorgruppa 22. Seniorgruppa består av 13 kvinner og 55 menn,
Juniorgruppa av 8 jenter og 14 gutter.
Alle som deltar på sykkelgruppas aktiviteter mer enn 2 ganger skal betale
medlemskontingent til klubben og til sykkelgruppa.
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Sesongens aktiviteter
Sykkelgruppa har tradisjonelt følgende hovedaktiviteter gjennom sesongen: TourTråkk
på offroadsykkel, landeveissykling, Jardar dagen, TourTråkk banketten og den årlige
høstturen. Høsten 2020 ble det også opprettet en egen Juniorgruppe som har hatt sine
egne aktiviteter.
Tour Tråkk har fra tidligere år hatt oppmøtested ved Jardar huset klokken 09:00 sharp
hver lørdag. Grunnet koronapandemiens restriksjoner ble det innført endringer i
kriteriene til godkjent oppmøte på TourTråkk. Restriksjonenes klare tale var at vi måtte
holde oss friske og maksimalt sykle 10 sammen i en gruppe. Kriteriene ble da endret til
at man hadde mulighet til å sykle TourTråkk solo og med avtråkk hjemmefra mellom kl.
0900 og 1200. Endringene i kriteriene førte til en økning i aktiviteten i TourTråkk regi.
Følgende fakta er hentet fra Ola Nyhus sin oppsummering av sesongen:
Det ble totalt gjennomført 31 TourTråkk-turer inkludert prologen. Det har vært 73
deltakere på TourTråkk hvorav 14 debutanter. Kristina Vestveit Nervold, Tron Nerbø og
Kai-Erik Karlsen har gjennomført samtlige etapper. Joar Skjevdal har tråkket lengst med
imponerende 2145 km og 11 har tråkket mer enn 1000 km. Gruppa har til sammen
syklet 35 915 km som er mer enn dobbelt så langt som i 2019.
Høstturen i 2020 gikk til Rustad Hotell & Fjellstue på Sjusjøen 11.- 13. September med
21 deltagere. Det ble gjennomført fine turer i det flotte terrenget. For noen ble det
sykkeltur på fredagen. Lørdagen ble det 2 grupper, en stigruppe og en grusgruppe med
felles lunsj på Pellestova. På søndag var det felles fottur.
Turen er oppsummert som meget vellykket både med hensyn til turer og sosialt
samvær.
Juniorgruppa ble opprettet etter initiativ til fire foreldre. Marianne Wahlstrøm, Jacob
Agner Matheson, Øyvind Dahl Collet Skog og Kristina Vestveit Nervold. 2020 ble
besluttet å være et prøveår for Juniorgruppa. Totalt var det 30 påmeldte født mellom
2012 og 2009. Tilbudet ble svært populært, med venteliste for å kunne delta.
Juniorgruppa gjennomførte organiserte treninger med oppmøte kl. 1800 på Tanum
skole. Vi brukte Tanumskogen som treningsarena. Den siste treningen ble arrangert som
et uoffisielt klubbmesterskap med premier til alle. Det uoffisielle klubbmesterskapet
besto av ferdighetsøvelser.
Klubbemesterskapet terreng for senior ble avholdt fra Kattås 15. september.
Pga av pandemien ble det ikke arrangert klubbmesterskap i landeveissykling.
Klubbmesterskapet i terrengsykling ble som vanlig arrangert i en rundløype på Jordbru
med flg. resultater:
M 70 Øivind Nullmeyer
M 60 Narve Holen
M 50 Tor Håbrekke, nr 2 Conny Larsson nr 3 Olav Tungesvik nr 4 Einar Markhus
M 40 Jacob A Matheson, nr 2 Tron Nerbø nr 3 Rune Jubskås
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K 30 Kristina Vestveit Nervold
Norgesrekord 200 km temposykling.
Hans Christian Tungesvik satte ny norgesrekord på 200km tempo på tiden 4 t, 59min, 1
sek. Under svært krevende forhold med 6-8 m/s med- og motvind og noe regn slettet
han den 35 år gamle rekorden til Svein Berg med 7 min og 16 sek. Sykkelgruppa i
Jardar stod som arrangør av rittet som foregikk langs Bispeveien i Vestfold.
Landeveisgruppas hovedmål i 2020 var Jotunheimen rundt hvor 25 av klubbens
medlemmer var påmeldt. Rittet ble avlyst som følge av koronapandemien.
Landeveisgruppa har vanligvis deltatt på andre ritt som Enebakk rundt, Nordmarka
rundt, Mjøsa rundt og Asker runden som også har vært benyttet som klubbmesterskap i
landeveissykling. Alle disse rittene ble avlyst.
Landeveisgruppa har gjennomført ukentlige treninger på onsdager og en del lengre
felles turer på søndager.
Jardar dagen og banketten ble dessverre avlyst i 2020.
Det er dermed ikke delt ut priser til klubbmestere, debutanter og andre som eventuelt
har fortjent det.
I tillegg til nevnte aktiviteter har vi i år arrangert søppeldugnad to ganger. En på våren
og en på høsten. Begge gangene med stort engasjement fra medlemmene. Dette førte til
inntekt på 19000.
Det har også blitt arrangert spinning og nytt av året felles styrketrening og virtuelle
zwift økter. Grunnet koronapandemien har alle spinning økter som skulle gått i siste del
av 2020 blitt avlyst. Dette har ført til en økning av virtuell aktivitet på zwift.

Sikkerhet og uønskede hendelser
Sykkelgruppa har egne kjøreregler for TourTråkk. Formålet med disse reglene er at
medlemmer i sykkelgruppa skal overholde sykkelvettreglene og gjeldene lover, samt
skape en trygg og forutsigbar arena for sykling. Også når det gjelder landeveissykling
legges det stor vekt på sykkelvett, trafikkregler, hensyn til andre, sikkerhet og trivsel.
Det har dessverre vært noen uønskede hendelser gjennom året som har medført skader
av kortere og lengre karakter. Det betyr at fokus på sikkerhet må opprettholdes.
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Oppsummering
Sykkelgruppa har hatt en gledelig økning i antall medlemmer som deltar på treninger,
turer og ritt. Det har vært stor aktivitet på treninger og turer selv om alle aktuelle ritt
har blitt avlyst.
Noe av sponsorinntektene fra tidligere år har falt bort. Inntektsbortfallet er kompensert
med dugnad for kommunen og økt kontingentinnbetaling. Vi takker Bull, ski og Kajakk,
Norconsult og Sparebank 1 som fortsatt støtter oss. Budsjetterte aktiviteter har blitt
avlyst eller utsatt. Sykkelgruppa har dermed et solid overskudd i 2020.
Det er et stort engasjement i sykkelgruppa hvor det sosiale står i sentrum. Dette
kommer ikke av seg selv. Det rettes en stor takk til de som år etter år legger til rette for
gruppas aktiviteter.

Stemningsbilder fra 2020

Bilde 1 Alt blir bra Jardar 😊
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Bilde 2 Inspeksjon av Obelisken i Lier

Bilde 3 Startfeltet på årets klubbmesterskap terreng-senior
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Bilde 4 Deltakere på klubbmesterskap terreng-senior

Bilde 5 Ikke noe å si på innstasen til Tor Håbrekke i innspurten under klubbmesterskap terreng-senior
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Bilde 6: Noen av deltakerne i klubbmesterskap terren-junior, trener Marianne Wahlstrøm

Bilde 7 Full fart over stokk og stein under klubbmesterskap terreng-junior, Maja Agner Matheson
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Bilde 8 Full konsentrasjon under klubbmesterskap terreng-junior, Kornelia Klevan Olsvik

Bilde 9 Fra starten på årets «Hokksundtur»
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Bilde 10 En liten stopp ved Tverrelva. Noen hadde vært der før oss.

Bilde 11 Kristina lurer på hvor det ble av veien?
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Bilde 12 Det er i motbakker det går oppover får bl.a. Lise erfare

Bilde 13 Punktering hører med. Alltid noen som hjelper til mens andre ser på.
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Bilde 14 Over stokk og stein for Sigrunn og Merete

Bilde 15 Gjengen som syklet «Lille Sjøhesten», dvs. Bjørnegård-Moss-Horten-Sande-Svelvik-Bjørnegård
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Bilde 16 Stemningsbilde fra en TourTråkk-stopp ved Fossum

Bilde 17 Søla skvetter, men Olav er like blid
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Bilde 18 «Så krampa tar oss»

Bilde 19 Starten på turen Halden – Bjørnegård i sommer
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