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• Godkjenning av stemmeberettigete. Alle fremmøtte var medlemmer av Geilo I.L. 
 

• Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 

• Gruppens budsjett/regnskap ble gjennomgått av styrets leder Tom Pettersen.  
 
 

Årsberetning for sykkelgruppen Geilo I.L. 2013! 
 
2013 har vært ett bra år for Geilo Il sykkel. Vi har hatt økende aktivitet på våre treninger og 
det er mange som har syklet ritt.  
 
Ved siden av flere spinningsøkter, ble det gjennomført 2 spinnings langhelger  vinteren 2013 
med god deltagelse.  
 
I mai hadde vi en sykkel tilpasnings helg.  
I mai syklet det flere fra klubben sammen med gjester fra Strømsgodset I.F. Blant annet 
tidligere kaptein Alexander Aas. Andre året på rad denne turen ble gjennomført. Avsluttet 
med Godset kamp.  
 
Trening i vår/sommer/høst har vært følgende dager: 

• Mandag = Geilomo styrektrening samt trening for barn/unge. 15-20 barn deltok på 
dette. Damene trente terreng.  

• Tirsdag = Herrer terreng.  
• Onsdag = Damer terreng.  
• Torsdag = Herrer. Div. innhold. Hovedfokus landeveis sykling.  
• Søndag = Felles langtur for alle.  

 
Også i 2013 var Geilo IL sykkel representert i Andebarkji sin Sparbank 1 cup. Flere av oss 
deltok i ritt og vi var selv arrangør for ett av rittene på Geilo. 
Mange barn var med fra Geilo I.L. i alderen 7-9 år.  
Anna Espeli vant jenter 10-12 år.  
Rasmus Schiellerup vant klassen gutter 10-12 år.  
Åsne Skrede vant klassen jenter 13-14 år.  
Philip Fjels Andersen vant klassen gutter 13-14 år.  
Mattias Skrede vant klassen gutter 15-16 år.  
Elisabeth Skrede vant klassen damer 17-49 år.  
Vi gleder oss til nye ritt i 2014.  
 
I august var Tore Haugen innleid for et sykkel Event for barna. 4 Dager og 90 glade barn 
forteller at dette ble en suksess. Vi takker Tore for god hjelp til å gjennomføre dette.  
 
Skarverittet er ett hoved lags arrangement der gruppen har bidratt aktivt i gjennomføringen. 
 
Sykkelgruppen var også meget delaktige rittet Voss – Geilo og Dyranut – Geilo. Rittet var i 
august og ble en meget stor suksess med ca. 1500 deltagere det første året (flere fra vår 
klubb deltok). Vi gleder oss til fortsettelsen.  
 
Også i 2013 er det Craft som er leverandør av klubbdrakter. 



 
De store rittene i 2013 var Hallingrittet, Bergen-Voss, Grenserittet, Cykkelvasan, Valdresrittet 
og Birken. 
Vi reiser og bor sammen og dette skaper en god stemming. Vi gleder oss sammen av 
hverandres resultater.  
 
Høsten ble avsluttet med klubbmesterskap for store og små.  
  
 

• Ingen innkomne forslag fra medlemmer mottatt.  
 

• Styret meldt inn 1 forslag:  
 
Innføring av medlemsavgift: 

 
Vi skiller mellom «Passive medlemmer» og « Aktive medlemmer». Viktig for oss å ta godt 
vare på begge kategorier og begge er selvsagt like velkommen.  
 
Som aktiv medlem betaler du kr. 500,- pr. år, (barn fritt t.o.m. 19 år).  
og får følgende fordeler: 

• Godt rabaterte priser på sykkeltøy (passive medlemmer betaler full pris) 
• Gratis med på spinningsøktene (Passive medlemmer betaler) 
• Fremst i køen på billetter på Birkebeinerrittet.  
• Godt rabatert pris på transport til Birken (passive medlemmer betaler full pris) 
• Godt rabaterte priser på transport og overnatting til Grenserittet (passive medlemmer 

betaler full pris) 
• Godt rabatert pris på overnatting til Valdresrittet (passive medlemmer betaler full pris) 

Medlemskap forutsetter selvsagt medlemskap i Geilo I.L.  
Styret forutsetter deltagelse på dugnad i forbindelse med Geilo-Voss, Skarverittet og 
Skarverennet.  
 
Årsmøte var enige om at dette forslaget var en grov skisse. Årsmøte ga det nye styret 
fullmakt til å jobbe videre med medlemsavgiften.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALG 
 

• Valg. Styret samt valgkomite. 
 

1. Styreledere Tom Pettersen (ikke på valg). 
2. Styrets nestleder Niklas Revelj (ikke på valg, men trekker seg). Her ble 

Andreas Uthus valgt inn for 2 nye år.  
3. Styrets sekretær Rolf Ingar Rotegård (ikke på valg). 
4. Styre representant Kari Rommen Syvertsen (på valg). Kari ble valgt for 2 nye 

år.  
5. Styre representant Wenche Kleivdal (på valg). Wenche ble valgt for 2 nye år. 

Wenche tar jobben som kasserer de neste 2 årene.  
 

• Valgkomiteen.  
 

1. Alexander Gullesen (på valg). Alexander valgt for 1 nytt år.  
2. Andreas Uthus. NB! Andreas trakk seg fra valgkomiteen da han ønsket seg 

inn i styret. Andreas informerte Alexander om saken. Ny mann valgt inn er 
Geir Andre Sæternes for 2 år.  

 
 
Årsmøte ønsker det nye styret og valgkomite lykke til. 
 
 
Årsmøtet takket av Niklas Revelj som har sittet i 2,5 periode (5 år). Niklas kunne dessverre 
ikke være med på årsmøte. Blomster hilsen levert hjem til han rett etter møte.  
 
 
 
 
 
 

Rolf Ingar Rotegård / referent 
 
 
 
 

 
 
 


