Årsberetning Notodden Sykkelklubb 2021
1. Innledning
Notodden Sykkelklubb har i 2021 32 medlemmer, og et æresmedlem, av dette er det 4
kvinner og 28 menn. Av disse er det 13 som har løst lisens. Året har vært spesielt på
grunn av korona pandemien. Det ble ikke gjennomført tur til Mallorca, og nesten alt
av sykkelritt har blitt avlyst.
2. Styret
Styret har bestått av: Vegard Skullerud leder, Pål Espen Dalskås nestleder, Tommy
Hagen kasserer, Halvor Skåttet sekretær, Jan Tore Sletta styremedlem/sportslig leder
Freddy Hågensen styremedlem, John Gunnar Svartdal styremedlem, Steinar Tørre, og
Sigmund Haugen varamedlemmer.
3. Møter
Årsmøtet ble avholdt den 7 mai, med 12 medlemmer til stede. Det har vært avholdt 3
styremøter, og 2 medlemsmøter.
4. Arrangementer
Klubben ble kontaktet med tanke på å være med å arrangere ParaVeka, denne ble
avlyst på grunn av korona pandemien, men det er et håp om denne kan arrangeres
neste år. Jan Tore laget en vårcup der alle kunne sykle utvalgte segmenter individuelt,
fra midten av april fram til 20 mai.
Det ble arrangerte klubbmesterskap i fellesstart og tempo. Tempo mesterskapet måtte
dessverre avbrytes på grunn av veiarbeid. Det ble arrangerte årsfest på Brattrein med
god deltagelse, der ble delt ut premier for klubbmesterskapet, og en velfortjent
«mekkepris» til Arne Steen.
5. Økonomi.
Regnskapet til klubben for 2021 viser et overskudd på kr. 17.804. Klubben har tre
sponsorer som er trykket på sykkelklærne. AlfaCare og BxSoftware som bidrar med
økonomisk støtte på til sammen 15 000, og Spenst som sponser oss med en felles
spinning time i uka fra januar til april.
6. Sportslig.
Klubben har hatt fellestreninger på mandager og onsdager pluss en del felles langturer
på lørdager og søndager. Fellestreningene på Spenst ble stoppen i desember på grunn
av pandemien. Deltagelsen på ritt i 2021 også vært preget av pandemien, og en rekke
ritt har blitt avlyst. NSK har til sammen hatt 5 deltakere på 5 ulike ritt.
Det var 11 som deltok i klubbmesterskapet i fellesstart. Det ble gjennomført to
klubbritt på våren, der ett var temporitt.

Resultatene fra vårcupen

Resultatene fra klubbmesterskap fellesstart
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7. Regnskap for 2021
NSK har ved årsskiftet NOK 185.180,- på konto. En økning på NOK 17.804,- gjennom 2021.
Vi har en positiv margin på budsjettet vårt ca. tilsvarende det vi mangler av kost fra Brattrein.
NSK har pr. dags dato kontroll på inntekter og utgifter!

