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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 
Styret har i 2017 bestått av: 
Lise Bjørnstad, leder 
Arne Gaustad, nestleder 
Arne Grøndal, styremedlem 
Kjell Nervold, styremedlem 
Narve Holen, styremedlem 
Det har vært avholdt 5 styremøter i 2017. Årlig møte ble avholdt 16.mars 2017.   
 

Økonomi 
Sykkelgruppa har god økonomi. Gode samarbeidspartnere bidrar positivt til gruppens 
økonomi, og gjør det bla mulig å subsidiere priser på sykkelkolleksjonen. Alle som deltar 
på sykkelgruppens aktiviteter oppfordres til å melde seg inn i klubben og i 
sykkelgruppa. 
Vi har et stort potensiale til å få rekruttert flere. 
 
 
 

Medlemmer 
Sykkelgruppa har ved årsskiftet 54 registrerte medlemmer, hvorav 8 kvinner og 46 
menn. 
 

Sesongens aktiviteter 
TourTråkk er gruppas lørdagssykling i terrenget, som denne sesongen klarte å 
gjennomføre hele 31 etapper på rad fra Prologen den 22. april til siste etappe som gikk 
den 18. november med tre godt kledte deltagere. Totalt i år har det vært 54 med på 
lørdagsturene en eller flere ganger, hvorav 13 damer. Det har i snitt vært 13 ryttere på 
hver tur, med 23 som årsrekord. Det har vært syklet i alle himmelretninger fra 
Jardarhuset, lange og korte turer, på grus, asfalt og over stokk og stein. Totalt har dette 
ført til at hele 19 551 km er tilbakelagt av TourTråkk-syklistene, ifølge gruppas 
detaljerte statistikk. Knut Helgesen har vært aller flittigst og deltatt på 25 etapper, mens 
Brite Vegsund var den av damene som oftest har vært med. På sykkelgruppens bankett 
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fikk hun også en av kveldens priser, «årets kvinnelige debutant», for sin innsats gjennom 
sesongen.  Hamid Besharati ble kåret til «årets debutant» blant mennene. 
Førsteårsdeltageren har virkelig fått smaken på sykling og har imponert med en 
fremmøteprosent på 74% og var også den første som nådde 1000 syklede TourTråkk-
km i år.  
 
TourTråkk er kjent for sine referater fra samtlige turer! Ingen unntagelse i år, mange har 
bidratt med referater og enda flere har kommentert og lagt ut bilder på gruppas 
Facebooksider. Knut Helgesen har også i år samlet alt dette i et imponerende 75 siders 
kompendium. Foruten sportslig dokumentasjon viser også årets kompendium at gruppa 
sørger for god omsetning for områdets marka-stuer, kaféer og konditorier. Brunkollen’s 
skoleboller ble kåret til årets vinner med terningkast seks pluss. Kompendiet ligger også 
ute på sykkelgruppens nettsider. 
 
Fjorårets vinner av gruppas høythengende pris «The Nine O´clock Tour Shield», Finn 
Nybakke, kåret Kjell Nervold til årets vinner av vandreskjoldet. I tillegg til at Kjell hadde 
innfridd opp til flere av statuttene for å få denne prisen, la Finn i sin begrunnelse vekt på 
Kjells entusiasme og innsats for sykkelgruppa i Jardar gjennom alle år. Den samme Kjell 
sto for øvrig for premieutdeling til årets klubbmestere på landeveien og i terrenget. Det 
ble behørig kommentert at det kun var damer som trosset griseværet da 
klubbmesterskapet i terrengsykling ble avholdt i september.  
 
Årets klubbmestere ble:  
Landevei, damer: Kristina Vestveit Nervold 
Landevei, herrer 50-59: Arne Gaustad 
Landevei, herrer 60+: Ola Nyhus 
Terreng, damer eldre junior: Kristina Vestveit Nervold 
Terreng, damer 50+: Lise Bjørnstad 
 
Sykkelgruppas høsttur gikk i år til Bergen og sykkel-VM. Ikke med fly eller tog, men 
nesten 20 Jardar syklister, hvorav fire tøffe damer, tok sykkelen fatt i slutten av 
september og gjennomførte den 540 km lange turen til Bergen på tre etapper i regn, 
vind og kulde.  Første etappe gikk til Rauland, deretter over Haukeli til Odda og så siste 
etappe inn til Bergen. En mimrefilm fra turen ble vist på banketten og Lise Bjørnstad 
delte ut et flott selvlaget sykkel-ur til turens initiativtaker og organisator Dan-Evert 
Brekke som takk for imponerende innsats. 
 
Sykkelgruppa markerte en lang og innholdsrik sesong med sin sedvanlige Sykkelbankett 
i Jardar huset den 24. november. Bortimot 40 feststemte syklister var på plass og nøt 
nydelig hjemmelaget Paella, mens det ble mimret om høydepunkter fra sesongen. Priser 
og premier ble delt ut, det var quiz og det var høy aktivitet på dansegulvet. 
 
  

https://www.jardar.no/Sykkel/Vertical-menu/Dokumenter/Tourtrakk.html
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Sikkerhet og uønskede hendelser 
Sykkelgruppa har egne kjørereglene 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.  
 
Som syklist er du alltid den myke trafikanten i møte med biler og naturen generelt. Det 
har dessverre vært noen uønskede hendelser gjennom året som har medført skader og 
kortere og lengre karakter. Derfor er sikkerheten i sykkelgruppa viktig, men som syklist 
er man utsatt for uhell.     
 

Oppsummering   
 
Sykkelgruppa har et stabilt antall medlemmer som deltar på tur og ritt, og gruppa har en 
sunn økonomi.    
 
Det er et stort engasjement i sykkelgruppa hvor det sosiale står i sentrum. Dette 
kommer ikke av seg selv, så det må rekkes en takk til de som år etter år legger til rette 
for gruppas aktiviteter.  
 

 
På stitur 
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Alltid tid for bollestopp 

 

 
Gjengen som deltok på turen til sykkel VM i Bergen 

 

 
Sykkelbanketten markerer avslutning på årets sesong 


