
 
 

Årsmelding for 2018 
 
1. Virksomhetens art 
Molde CK er en sykkelklubb og har som visjon ”å være Nordvestlandets mest profesjonelle 
sykkelklubb ved å tilby et mangfold av syklister mosjon, trening og konkurranse i et godt miljø. 
Klubben vektlegger spesielt rekruttering av unge syklister” 
 
2. Organisasjon/medlemmer 
Styret har i 2018 bestått av følgende personer: 
 
Styrets leder:  Knut Ugelvik-Bognø 
Nestleder:  Per Olav Myrstad 
Styremedlem: Elin Berg 
Styremedlem: Hans Riksfjord 
Styremedlem: Øystein Nesse 
Styremedlem: Sveinung Talberg 
Styremedlem: Freddy Ulleland 
Styremedlem: Cato Innerdal 
 
Styret fikk i 2016 inn to kvinnelige medlemmer. Dette var svært gledelig. En er bevisst de 
samfunnsmessige forventingene for å fremme likestilling i foreningens drift og styre. Styret hadde 
fire (4) styremedlemmer på valg ved begynnelsen av 2018. Både Per Olav Myrstad og Knut Ugelvik-
Bognø ønsket å fortsette sitt engasjement i styret, og tok to nye år som styremedlemmer. De to 
kvinnelige styremedlemmene som kom inn i 2016, valgte å avslutte sitt engasjement i styret etter 
to år. På de to (2) resterende styreplassene som var på valg kom de inn en kvinne og en mann. Disse 
var Elin Berg og Cato Innerdal.  
 
Etter årsmøtet for sesongen 2017 (avholdt i mars 2018), valgte Jostein Hestad å trekke seg fra sitt 
engasjement som styremedlem i Molde CK. Etter å ha blitt valgt inn som 1. varemedlem til styret på 
årsmøtet for 2017, overtok Hans Riksfjord styreplassen til Jostein Hestad da han trakk seg fra 
styret. 
 
Man har de siste årene dessverre sett en negativ trend i forhold til å få kvinnelige kandidater til å 
stille til valg i styret. Til tross for at Molde CK i dag kun har ét kvinnelig styremedlem, er det styrets 
oppfatning at foreningen på en tilfredsstillende måte ivaretar det å fremme likestilling i foreningens 
drift og styre. Styret er veldig bevisst over problemstillingen, og jobber målrettet for å få til økt 
kvinneandel i styret i tiden som kommer.  



 
Styret har avholdt 11 styremøter i løpet av året 2018. 
 
Registrering av nye medlemmer skjer ved å logge inn eller opprette ny profil hos Min Idrett 
(minidrett.nif.no). Link til Min Idrett og informasjon om betaling og medlemskap ligger på klubbens 
hjemmesider.  
 
Etter at nye medlemmer er registrert der vil nye og eksisterende medlemmer motta en epost om 
innbetaling. Reelt medlemskap er ikke gyldig før kontingent er betalt. 
 
 
3. Idrettslige aktiviteter 
 
3.1 Leder 
Denne årsmeldingen viser at vi som sykkelklubb har et enestående høyt aktivitetsnivå. For meg er 
det et privilegie å få være leder for en aktiv sykkelklubb som har så mange flotte ildsjeler som er 
med å bidrar til å lage en sykkelfest hver dag. 
 
2018 har vært et nytt spennende år for klubben. Rapporten fra aktivitetene nedenfor viser et 
mangfold av aktiviteter som mange i og utenfor klubben har hatt glede av. Med treninger, 
konkurranser, spinning, barneritt i Katthola og andre arrangement har klubben igjen greid å sette 
sykkelglede på kartet i Molde by i løpet av 2018 og fremmet sykkelsporten på en god måte.  
 
Klubbens arbeid over flere år med å lage tur/sykkelvei fra Tusten til Skaret, ble mer eller mindre 
ferdigstilt i 2018. Traseen er så godt som ferdig opparbeidet hele veien. Som beskrevet senere i 
årsberetningen gjenstår noe mindre arbeid, og dette vil bli utført våren/sommeren 2019. I 2016 ble 
prosjektet godkjent som berettiget til å søke om spillemidler av Møre og Romsdal fylkeskommune. I 
2017 fikk Molde CK  innvilget kr. 750.000,- i tippemidler til dekning av kostnader forbundet med 
byggingen av sykkeltrassen. Flere av Molde CK’s samarbeidspartnere har også støttet prosjektet 
økonomisk, noe vi er svært takknemlige for. Måten prosjektet er gjennomført på er særdeles 
gledelig og en stor fjær i hatten i forhold til den ekstraordinære dugnadsinnsatsen som så mange av 
klubbens medlemmer har lagt ned i prosjektet. Som klubbens leder er jeg dypt imponert over den 
innsatsen klubbens medlemmer har lagt ned i dette prosjektet. Molde og byens befolkning vil få 
glede av denne tur/sykkelveien i mange år fremover. 
 
Det er mange høydepunkter å se tilbake på i sesongen vi har lagt bak oss. Den store deltagelsen på 
fellestreninger fortsatte i 2018, dog ikke helt på samme nivået som det vi opplevde under 
rekordåret i 2016. Det er ER svært gledelig å se, er at deltagelsen på aktivitetstilbudene til våre 
yngste medlemmer er i vinden som aldri før. Den høye deltagelsen på de åtte runderittene i 
Katthola for barn i alderen 0-8 år fortsetter, med totalt 208 deltagere på ett eller flere runderitt i 
2018. På treningene til barn mellom 9-13 år (totalt tre grupper med fokus på terreng- og stisykling) 
har vi flere ganger sett totalt 40-50 ivrige barn utfolde sin sykkelglede ved flere av de ukentlige 
treningene.  
 
I følge deltagere leverer klubben sykkelritt av svært høy kvalitet i Molderittet, Molde Challenge og 
avslutningsrittet i RESER-cup’en. I forhold til den flotte dugnadsinnsatsen som legges ned av mange 
medlemmer og foreldre for å arrangere slike ritt, er det ekstra moro å se at deltagere på rittene 
våre setter pris på det vi leverer. I juli 2018 arrangerte klubben årets terrengsykkelritt, Molde 
Challenge, det 12`te rittet i rekken. Rittet har hatt en tradisjon med å fylle Molde sentrum med 
sykkel og moro lørdagen før jazzuken starter. Start og mål har vært på Rådhusplassen. Men i 2017 



tok styret en beslutning sammen med rittkomiteen for Molde Challenge å flytte rittet til 
Romsdalsmuseet. Derfor ble Molde Challenge i 2018 for 2. gang gjennomført med start og mål på 
Romsdalsmuseet. Rittet har fått en fantastisk ramme på museet, og små og store deltagere 
stortrives der i mer «landlige» omgivelser. Vi ser frem til mange Molde Challenge på 
Romsdalsmuseet i årene som kommer. Videre detaljer om rittet kommer senere i årsberetningen.  
 
Molde CK har en ungdomsgruppe som er svært aktiv og som over flere år nå har levert meget solide 
resultater. Syklistene har stor reisefrekvens, og be bemerker seg i lokale/regionale ritt, nasjonale- 
og nordiske ritt med svært sterke resultater. Vi nevner i fleng: 

- Tobias Risan Nakken: 
o Seier i Ungdomsmesterskapet på landevei (NM for ungdommer) i sesongens siste ritt. 
o Flere gode ritt denne sesongen hvor han har hentet hjem til sammen seks gule 

ledertrøyer fra landeveisritt som Gauldal 3-dagers, Fana 3-dagers, Tønsberg 3-
dagers, Sørlandet petit prix, Glåmdal petit prix, Ungdomsmesterskapet i Skien, etc. 

o Under U6 i Sverige fikk Tobias en 2.pl og to 3.pl og sammenlagt nr. 3 etter seks ritt. 
- Sigve Ulleland: 

o Årets høydepunkt var NM i rundbane, hvor Sigve syklet inn til en meget sterk 2.plass i 
G16. 

- Fredrik R. Hollingsæter: 
o Han har gjennom sesongen vist god fremgang og har syklet flere gode ritt. Spesielt i 

ett av rittene under U6 i Sverige, hvor det danske «landslaget» satte fart og en rekke 
ryttere måtte slippe, så klarte Fredrik å henge med helt til mål.  

- Sebastian R. Nakken: 
o Han har denne sesongen tatt nye steg og viser fin fremgang og har klart å disponere 

kreftene bedre på de lange rittene.  
- Reidar Heilevang: 

o Han har vært den som har representert Molde CK hyppigst på RESER ungdomscup 
også i år, og var den som deltok på flest ritt av samtlige deltakere i 2018, som i 2017. 

 
I tillegg har Heidi Indergård (junior) og Ole Bjørn Smisethjell (senior) også vært med på en god del 
av fellestreningene til ungdomsgruppen. Begge disse har også levert flotte resultater i 2018: 
 

- Heidi Indergård: 
o Hun debuterte i norgescup landevei for juniorer og gjennomførte mange gode ritt, 

med bl.a en 3.plass i norgescup i Skien.  
o Under jr. NM deltok Heidi på tempo, fellesstart og gateritt hvor beste resultat var 

7.plass på gaterittet.  
o I Birkebeinerrittet ble det en 3.plass i kvinner 17 år, selv med en punktering.  
o Gode prestasjoner resulterte i at hun ble tatt ut til å delta på «Morgendagens helter» i 

Hammerfest i forbindelse med Artic Race of Norway. I junior dameklassen ble hun nr 
25 av 70 deltagere hvor hun hadde konkurrenter fra juniorlandslagene til Tyskland, 
Finland, Danmark og Skottland. En stor opplevelse for Heidi å være med på dette 
flotte arrangementet. 
 

- Ole Bjørn Smisethjell: 
o Han debuterte i norgescup for senior og fikk kjenne på nivået. Selv om to av 

norgescup helgene endte med uhell og velt, så ble det gode opplevelser og erfaringer 
å ta med seg videre.  

o U23 NM ble en bra gjennomføring, samt at Ole Bjørn også var fornøyd med NM 
seniorrittet.  



o Birkebeinerrittet ble årets store høydepunkt. Ole Bjørn hadde dessverre ikke 
resultater fra tidligere til å få starte i eliteklassen, men syklet meget bra. I følge de 
ulike mellomtidstasjonene så var han foran eliteklassen på flere av mellomtidene, så 
det hadde vært moro å sett hva han kunne utrettet hvis han fikk startet i eliteklassen. 

 
Molde CK gratulerer alle disse med de flotte presetasjonene. For å stimulere til fortsatt satsning og 
utvikling av talenter i ungdomsgruppen, har styret i 2018 støttet ungdomsgruppen med ca. kr. 
100.000,-. Disse pengene brukes blant annet til å dekke kostnader som ryttere/foreldre har hatt i 
forbindelse med reise og deltagelse på ritt utenfor sykkelkretsen vår, samt til å dekke 50% av 
kostnadene som alle barn og unge i Molde CK har hatt når de har bestilt seg nye Molde CK 
sykkelklær. Styret i Molde CK synes det er svært positivt at klubben har en økonomisk ryggrad som 
gjør det mulig for klubben å bidra økonomisk til å støtte barn og unge som ønsker å satse på sykkel.     
 
Som leder i styret vil jeg takke alle som har lagt ned en stor innsats dette året. Mange ganger kan 
man få inntrykk av at det er få personer som bidrar, men hvis man setter seg ned og teller antall 
dugnadstimer i aktivitetene som er skissert i årsmeldingen, så blir det et betydelig antall 
mennesker som har stått på for klubben i 2018. Tusen takk skal dere ha!! 
 
Molde CK ønsker å rette en stor takk til alle de samarbeidspartnerne klubben har som bistår 
klubben økonomisk for at vi skal ha anledning til å drive en aktiv og synlig sykkelklubb. Vi som 
sykkelklubb er privilegerte som har selskapene oppført nedenfor som samarbeidspartnere. Dette er 
alle lokale aktører som viser et stort samfunnsengasjement. Våre samarbeidspartnere i 2017 har 
vært Sparebanken Møre (generalsponsor), Langset MEK AS, Gjensidige Nordmøre og Romsdal, 
KIWI, Intersport Molde – Roseby, Sykkelhuset Molde AS, RESER AS, Istad Kraft AS og BRAGES. 
 
Ellers vil jeg takke alle for innsatsen i 2018. 
 
Mvh Knut Ugelvik-Bognø 
Leder 
Molde CK 2018 
 
 
3.2 Årsrapport fra treninger  
 
Molde CK fortsatte suksessen med spinningtilbud for medlemmer i 2018  
Vinteren 2018 var det tilbud til medlemmene om sykkeltrening inne på Treningssentret. Etter at 
utesesongen var ferdig på høsten startet på nytt innetreningene. Nytt i 2019 er styrketreningstilbud 
etter spinningtimen. Det har vært godt mottatt og mange medlemmer har benyttet seg av tilbudet i 
høst. Instruktørrollen er delt mellom flere av klubbens medlemmer. I tillegg til gode og varierte 
treninger er dette et sosialt tiltak som er samlende for klubben. Ved  oppstart av spinningtimene er 
det god summing i salen, og latteren sitter løst på styrkeøkta etterpå.   
 



 
 

  
 
 
Med vennlig hilsen, 

Tina Veseth Kristoffersen 

 
 



Terrengsykling barn 9-11 år 
Første trenging startet  8 mai i Jensgurilia. Siste trening før ferien var 19 juni. Etter sommerferien 
begynte treningen 21 august og varte til 2 oktober.  
 

 
 
Det ble totalt 14 treninger på ca 1 times varighet. De fleste treningene ble gjennomført fra Skaret 
skistadion. Noen treninger ble slått sammen med gruppen barn 12-13 år med stor suksess. 
Oppmøtet var fra 2-14 pluss en del foreldre. 
  
Det var stort engasjement og ivrige barn. Det var flest gutter på trening, men også noen jenter. En er 
avhengig av at noen voksne blir med for å holde kontroll på gjengen.  
 

 
 



 
 
Mvh Arne Litlere, treningsansvarlig 
 
 
Sykkeltrening i terrenget for barn 12-13 år  
Vi startet opp med den første treningen 24. April. Vi gjennomførte totalt 9 utetreninger 
på våren, og 7 på høsten. Vi utvidet fra 1 til 1,5 timer varighet på treningene, med stor suksess.  
 
Totalt har det vært ca 12-15 barn som deltok på en eller flere treninger i 2018. Vi har hatt fokus på 
sykkelglede og har hatt stafetter, sykkelsisten og sykkelturer. 
 
Vi har også tatt for oss ulike temaer på ulike treninger, som balanse, giring, bremsing, svinging, 
passering av hindre, sykling i bakker, sykling på grusstier og i terrenget, enkle hopp og steiling. 
På våren var vi stort sett på Julneset og Jensgurilia, og på høsten var vi i Moldemarka 
og på Skaret.  
 
Hovedtrener har vært Berit Barlaup. Det har alltid vært noen foreldre som også har deltatt på 
treningene og dannet baktropp, slik at ingen har blitt syklet ifra. Et par av treningene slo vi sammen 
med den yngre gruppa, og det var suksess.  
 
 



 
 

 
 



 
 

 



 

 
 
 
Vi satser på samme opplegget i 2019. 
Mvh Berit Barlaup 
 
 
Innetrening på Langmyra skole for barn 9-13 år 
Høsten 2017 startet Molde CK opp med et nytt tilbud for barn i alderen 9-13 år. Etter initiativ fra 
Berit Barlaup, fikk vi avtale med Langmyra barneskole om å leie gymsalen der en time pr uke i 
vinterhalvåret. 
 
Dette tilbudet ble videreført i 2018. Innetreningene startet opp 16. Oktober, rett etter høstferien. 
Dette ble igjen en suksess med mange barn tilstede på hver trening. Antallet ligger på ca 12-14 barn 
pr trening. Vi rakk 8 innetreninger før jul, og kommer til å holde på i 2019 fram til snøen forsvinner 
og sykkelen kommer fram igjen.  
 
Fokus på disse treningene har vært idrettsglede. Aktivitene består av god gammeldags gym! 
Oppvarming, stafetter, ball-idretter av ymse slag, aktivitetsleker, og styrketrening.  
 
Hovedtrener er Berit Barlaup, med de andre instruktørene fra de andre sykkelgruppene som back-
up.  
 
 



 
 

 



 
 
 
Vi satser på samme opplegget i 2019. 
Mvh Berit Barlaup 
 
 
 
 
 
 
 



Stisykling for barn 9-13 år  
Det har vært stor oppslutning i stisykkelgruppa i 2018. Gruppa har vokst enormt og det har stort 
sett vært mellom 10 og 15 barn på trening. I tillegg er det en stabil foreldregruppe som er med og 
danner baktropp og hjelper til. Dette har vært nødvendig siden gruppen har vokst så mye. 
  
Treningen har foregått mandager fra kl 18:00 til 19:30 sommerhalvåret så lenge det har vært lyst 
og bart. Hovedtrener har vært Pål Nakken, med Øyvind Høgset, Hallvar Barlaup og Anne Melbø som 
medhjelpere + flere foreldre. Treningen har foregått på ulike stier rundt om i Moldemarka, blant 
annet med Varden og Jensgurilia somutgangspunkt. Mest rein sykling, men også noe tilbakemelding 
og øving på teknikk. 
  
Det har vært krav til ordentlige dekk, bremser og dempegaffelpå syklene til de som deltar. Dette har 
fungert bedre i år. Det er likevel veldig stort spenn i utstyr og ferdigheter blant barna. Vi prøver å 
løse dette på best mulig måte. 
  
Kristian Barlaup (2. plass i M13), Sindre Moe Sollund (3. plass i M13), Laurits Kjøpstad 
Høgset og Sondre RomunstadInnerdal deltok på Frei Superenduro i juni. 
 

 
Mvh Pål Nakken og Øyvind Høgset 



Fellestrening terreng (tirsdager) 
I år arrangerte vi totalt 11 fellestreninger med terrengsykkel. Treningene ble lagt til tirsdager, og de 
fleste treningene foregikk før ferien. Første trening i år ble unnagjort 24. april med regn og like 
mange varmegrader som deltagere (4). Vi fulgte det vanlige opplegget med rolig sykling fra 
Grandfjæra og syklet deretter 2 runder i de etter hvert så tradisjonsrike veiene og stiene ute på 
Julneset. 
 
Siden oppmøtet ikke var imponerende i starten tenkte vi at treningene kunne gjøres mer effektivt 
ved å kutte ned på den lange oppvarminga og gå mer direkte på intervalltrening ved 
Fjellbrudammen og i Olav Oksviks veg. 5 x 5 min. intervall var stort sett innholdet. Heller ikke disse 
treningene var preget av store folkemasser, men vi som møtte opp hadde det trivelig.  
Vi foretok nok en endring og flyttet treningene til Skaret skisenter i håp om bedre deltagelse. 
Opplegget der inneholdt en oppvarmingsrunde og deretter sykling i konkurransefart ca. en halv 
time i forskjellige rundløyper. Fire treninger ble avholdt der oppe, og heldigvis ble det ganske bra 
oppmøte 3. juli, se bilde under. Det var kjekt å se gamle travere tilbake i manesjen! 
 
Avslutningen av vårsesongens treninger ble lagt til deler av Molde Challenge-løypa i uka før rittet. 
Etter sommerferien ble det ikke holdt noen treninger bortsett fra gjennomkjøring av løypa til 
Frænarittet 5. september. 
 

 
 
Med vennlig hilsen, 
Frode Kolstad (ansvarlig for tirsdagstilbudet) 
 
 



Molde CK – ungdomsgruppa 2018 
Ungdomsgruppa har i år bestått av Fredrik R Hollingsæter, Reidar Heilevang, Tobias R Nakken, 
Sebastian R Nakken og Sigve Ulleland. I tillegg har Heidi Indergård (junior) og Ole Bjørn Smisethjell 
(senior) vært med på en god del av fellestreningene. 
  
Vi har vært representert med deltakere på alle 11 rittene i fylket sin Reser ungdomscup hvor vi fikk 
gode sammenlagt resultater. Dessverre så har deltakelsen i denne cupen som har vært arrangert 
siden 2011 blitt så lav, at sykkelkretsen har besluttet å ikke gjennomføre cupen i 2019. 
Sykkelkretsen utfordrer klubbene til å jobbe godt med rekrutteringsarbeidet med håp om at 
sykkelinteressen øker blant de yngre og at ungdomscupen kan gjenoppstå igjen etter hvert. 
  
For å delta i ritt med større deltakelse så har det blitt en del reising ut av fylket. Vi har deltatt på 
følgende landeveisritt i 2018: Gauldal 3-dagers, Fana 3-dagers, Tønsberg 3-dagers, Sørlandet petit 
prix, Glåmdal petit prix, Ungdomsmesterskapet i Skien og U6 Cyckle tour i Sverige. Terrengritt som 
vi har hatt deltakere fra ungdomsgruppa har vært Sykkeleneren, Furusjøen rundt, Ungdomsbirken 
og Grenserittet. I tillegg deltok Sigve på samtlige 10 Norgescup terreng rundbaneritt, samt NM 
rundbane på Lillehammer. 
 
Å reise rundt på ritt har resultert i mange nye bekjentskap fra andre deler av landet. Det gir høy 
trivselsfaktor og mye sosialt, både for ungdommene og støtteapparatet. Resultatmessig har det 
vært mange gode prestasjoner for våre ungdommer, som toppet seg med Tobias sin seier i 
Ungdomsmesterskapet på landevei (NM for ungdommer) i sesongens siste ritt. Tobias har hatt flere 
gode ritt denne sesongen hvor han har hentet hjem til sammen seks gule ledertrøyer fra de ovenfor 
nevnte landeveisrittene. Under U6 i Sverige fikk Tobias en 2.pl og to 3.pl og sammenlagt nr 3 etter 
seks ritt. 
 
Sigve har hatt noe varierende resultater under norgescup rundbanerittene i terreng. Under årets 
høydepunkt som var NM i rundbane, syklet Sigve imidlertid inn til en meget sterk 2.plass i G16. 
Sigve var i påska på treningsleir ved Slettestrand i Danmark hvor det er godt tilrettelagt for 
terrengsykling med løyper i ulik vanskelighetsgrad. Alle større klubber på Østlandet, samt landslag 
var tilstede samtidig, noe som var inspirerende for Sigve. Samlingen ble avsluttet med deltakelse på 
Påskeløpet i terreng. I august flyttet Sigve til Lillehammer og er nå elev ved Norges 
Toppidrettsgymnas sin terrengsykkellinje hvor han får utviklet seg videre i et godt treningsmiljø. 
 
Fredrik har gjennom sesongen vist god fremgang og har syklet flere gode ritt. Spesielt i ett av 
rittene under U6 i Sverige, hvor det danske «landslaget» satte fart og en rekke ryttere måtte slippe, 
så klarte Fredrik å henge med helt til mål. Sebastian har denne sesongen tatt nye steg og viser fin 
fremgang og har klart å disponere kreftene bedre på de lange rittene. Reidar har vært den som har 
representert oss hyppigst på Reser ungdomscup også i år, og var den som deltok på flest ritt av 
samtlige deltakere i 2018, som i 2017. 
  
 
 
 



 
Tobias Risan Nakken, vinner av ungdomsmesterskap fellesstart. 
 

 
Sigve Ulleland, nr 2 NM rundbane. 
 
 
Heidi Indergård debuterte i norgescup landevei for juniorer og gjennomførte mange gode ritt, med 
bl.a en 3.plass i norgescup i Skien. Under jr NM deltok Heidi på tempo, fellesstart og gateritt hvor 
beste resultat var 7.plass på gaterittet. I Birkebeinerrittet ble det en 3.plass i kvinner 17 år, selv 
med en punktering. Gode prestasjoner resulterte i at hun ble tatt ut til å delta på «Morgendagens 
helter» i Hammerfest i forbindelse med Artic Race of Norway. I junior dameklassen ble hun nr 25 av 
70 deltagere hvor hun hadde konkurrenter fra juniorlandslagene til Tyskland, Finland, Danmark og 
Skottland. En stor opplevelse for Heidi å være med på dette flotte arrangementet. 
 



 
Heidi Indergård sammen med Region Midt laget, «morgendagens helter – Arctic Race of Norway. 
  

 
Heidi Indergård, nr 3 norgescup jr i Skien. 
 
Ole Bjørn Smisethjell debuterte i norgescup for senior og fikk kjenne på nivået. Selv om to av 
norgescup helgene endte med uhell og velt, så ble det gode opplevelser og erfaringer å ta med seg 
videre. U23 NM ble en bra gjennomføring, samt at Ole Bjørn også var fornøyd med NM seniorrittet. 
Birkebeinerrittet ble årets store høydepunkt. Ole Bjørn hadde dessverre ikke resultater fra tidligere 
til å få starte i eliteklassen, men syklet meget bra. I følge de ulike mellomtidstasjonene så var han 
foran eliteklassen på flere av mellomtidene, så det hadde vært moro å sett hva han kunne utrettet 
hvis han fikk startet i eliteklassen. 
 
Det er kjekt å følge disse ungdommene tett og se den treningsmoralen, gleden og motivasjonen til 
sykling som de viser, samt at de markedsfører og representerer Molde CK på en positiv måte utad. 
 
Mvh Frode Nakken og Freddy Ulleland 



 
Fellestrening landevei lørdager i 2018 
Oppmøte KIWI i Grandfjæra kl. 09:00. 
 
I år som i fjor så ble det gjennomført treninger hver lørdag frem til ferien. Turene har variert både i 
lengde og område. Den lengste turen og kanskje den fineste turen var inn til Eresfjorden, der 
Margunn og Tommy tok imot oss på hytta si, bevertingen var det heller ingen som klaget på. (Det 
var så vidt vi kom oss opp på sykkelsete igjen😊når vi skulle vende snuten hjemover). 
Fokuset har vært rolig tur som passer for alle, turen skulle være avslappet og ikke 
for stram regi, det er ikke alltid det blir slik som vi tror☹. Men helt seriøst så blir dette jobbet med 
til sesongen 2019.  
 
Det har vært stor variasjon i antallet personer, vi har vært over 20 sykelister når været har vært 
bra!  
 
Her ser dere et bilde som viser glede med sykling, og et bilde som viser frustrasjon, ingen 
sykkelturer er lik, men gøy er det 😊  

  
 
 
Mvh Per Olav Myrstad og Hans Riksfjord (ansvarlige for lørdagstreningene) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jenter på sykkel! Onsdager kl. 18:30 
 

 
 
Frid Harstad har ledet dametreningene utallige ganger tidligere år og har gjort en formidabel 
innsats for å få til fellestreninger for klubbens damer. For å videreføre tilbudet i 2018 gikk vi over 
til å rullere på hvem som hadde ansvar for treningene. Vi videreførte opplegget med oppmøte 
presis kl. 18:30 på onsdager på Kiwi Langmyrveien. Derfra gikk turen ut til Julneset, hvor vi kjørte 
noen runder på stiene der ute, eller vi syklet intervaller i Moldemarka og på Skaret. Vi syklet også i 
deler av traseen i Molde Challenge løypa. Vi fikk en kjempe fin start på utesesongen med 
sommerstemning og sykling i kort-kort allerede 9. mai. Det var mye godt vær i mai og juni og det 
bidro til at vi fikk mange fine turer med god stemning. Oppmøte varierte mellom 3 og 7 damer, og vi 
holdt det gående i all hovedsak ut juli før det ble litt mindre oppmøte og treninger i august. For å 
motivere til deltagelse på de flotte lokale rittene vi har i området inviterte vi til gjennomkjøring av 
traseene i forkant av rittene. Vi har syklet igjennom Molde Challengeløypa, traseen til 
Fannefjordrittet og den nye traseen til Frænarittet. Det er gøy å ha et mål å trene mot igjennom året 
og vi håper at enda flere vil være med på disse flotte arrangementene neste år.  
 
Treningsopplegg har blitt publisert gjennom facebook- gruppen «Jenter på sykkel!». Vi har hatt 
fokus på at det skal være et tilbud for alle sammen og at vi skal ha det gøy på sykkel. Vi har i løpet 
av sesongen opplevd at flere har utvidet «skillsene» sine på å sykle på sti, og vi har også erfart at et 
mekkekurs kunne vært nyttig å hatt. Vi satser på å få til det og samme opplegg i 2019. 
 



   
 

   
 
Takk til Elisabeth Hole Kvendseth, Kirsti Røshol Johnsen og Elisabeth Husøy for at dere har vært 
med som trenere og bidratt til å holde tilbudet «gående» i år også! 
 
Med vennlig hilsen, 
Hilsen Hanne Beate Melby 
 
 
4. Ritt og arrangement 
 
Ungdomsgruppen arrangerte treningssamling på Jendem skole i april 2018  
Ungdomsgruppen arrangerte treningssamling med overnatting på Jendem skole i april 2018 for 10-
16 åringer. Dette var tredje året på rad denne treningssamlingen ble arrangert hvor deltakerne 
velger mellom landevei, terreng og endurosykling. Fra å være 15 deltakere første året, 22 i 2017, 
hadde vi 42 deltakere i 2018. Deltakerne var representert fra klubbene Molde CK, IL Norodd, 
Trollheimen CK, Oppdal CK, Eidsvåg IL, Fannefjord SK, Skåla IL og Liabygda IL. Kjekt å se hvor 
trivelig ungdommene har det sammen, både under treningsøktene og ikke minst det sosiale 
fellesskapet de har under ei slik overnattingssamling fra fredag til søndag. 



 
Hilsen fra IL Norodd: 
En stor og varm takk til Molde CK for et fantastisk arrangement i helga. For deltakerne fra Norodd var 
dette nok en gang en uforglemmelig opplevelse. Vi håper på ny invitasjon neste år! 
 
 

 
 
 

 
 
 
Mvh Frode Nakken og Freddy Ulleland 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Runderitt i Katthola 2018 for barn i alderen 0-8 år 
 

  
  

208 barn deltok på et eller flere av de 8 runderittene vi avholdt i Katthola i 2018.   
Allerede første dag kom det over 80 barn til startstreken. Hit kommer barn 
med sykler I alle størrelser, trehjulsykkel, balansesykkel, sykkel med støttehjul og foreldre som bytt
er de aller minste rundt banen. Det er fokus på trivsel og inkludering. Alle skal få være med hvis de 
vil.    



  
  
Fra vår samarbeidspartner KIWI får barna gratis frukt & grønt og saft på hvert runderitt. Dette sett
er barna stor pris på. Årets høydepunkt for barna er naturligvis den flotte premieutdelingen vi 
har på årets siste runderitt. 
Da får alle barna komme opp på premiepallen og få sin velfortjente medalje og andre flotte premier. 
Sammen med frukt & grønt og saft har vi også pølsefest under premieutdelingen. 
Alt er naturligvis gratis for barna, og varene leveres av KIWI.   
 

       
  



Premiene som barna fikk på årets premieutdeling ble levert av våre flotte samarbeidspartnere  
Intersport Roseby AS, KIWI og Gjensidige Nordmøre og Romsdal.   
Medalje rundt halsen og en sjokolade er alltid populært blant barna.   
107 barn deltok på premieutdeling og hvert barn fikk premier til en verdi av ca. kr. 300,- hver.   
 

 
 

 

   



 
Jeg vil også gjerne få takke våre resterende samarbeidspartnere; Sparebanken Møre, Langset MEK 
AS, Istad Kraft AS, BRAGES, RESER og Sykkelhuset. Deres flotte støtte til klubben gjør at vi i Molde 
CK kan gjennomføre runderittene i Katthola slik at de er GRATIS for alle barn som har lyst til å 
delta. Jeg vet at det er mange foreldre som setter umåtelig stor pris på dette.  
 
En STOR TAKK rettes også til de mange foreldrene som gjennom sesongen har bidratt til 
gjennomføringen av de 8 runderittene. Videre rettes en stor TAKK til Kviltorp Vel og elever ved 
Bergmo ungdomsskole 9. trinn som gjennom hele sesongen har disket opp med mange godsaker i 
kiosken. 
 
Da gjenstår det for meg som leder av Molde CK å takke for nok en flott og minnerik sykkelsesong i 
Katthola. Jeg ser frem til å se alle til en ny sesong i mai 2019. 
 
Med vennlig hilsen, 
Elin Berg, ansvarlig for runderittene i Katthola  

 
 
Vakter og vakthold under sykkelritt 
Nytt for året 2018 var at de som skulle arrangere sykkelritt på offentlig veg måtte stille med vakter 
som hadde bestått en utdanning godkjent av vegdirektoratet utarbeidet og arrangert av NCF.  En 
hadde tre kategorier:  Løypevakter, stasjonære vakter og mobile vakter. 
 
Endringen i «Forskrift om sykkelritt på veg» som omhandlet dette, trådte egentlig i kraft 
17.06.2018, men bestemmelsen i §§ 6 og 7 som regulerte vakthold og opplæring for vakter trådte 
ikke i kraft før 01.01.2018 fordi detaljene omkring krav og opplæring ikke var ferdige ved 
ikrafttredelsen. 
 
For Molde CK sin del så innbar det at en hadde dette kravet mot seg fra Samferdselsdepartementet, 
vegdirektoratet og NCF for «Molderittet 2018» og «Molde Challenge 2018».  I størst grad berørte 
dette «Molderittet 2018» som går på landeveg. 
 
For å minimere behovet for antall vakter, så besluttet en å legge om løypa for «Molderittet 2018».  
(Se egen melding fra rittet).  Løypa for «Molde Challenge» var endret for 2018, men ikke som følge 
av vaktkravene. 
 
Ut fra omleggingen i Molderittet, så en behovet for stasjonære vakter til å være ca. 15.  Faktisk så 
ble det brukt nesten like mange stasjonære vakter i Molde Challenge som følge av kryssing av veg 
ved Skarstua, Vardevegen og ved mål på Romsdalsmuseet.  I tillegg til dette måtte en ha et antall 
løypevakter.  Forskjellen på stasjonære vakter og løypevakter er at stasjonære vakter har tilnærmet 
politimyndighet under rittet.  Løypevakter har ikke myndighet, men bare anvisnings- og 
informasjonsansvar til deltakerne under rittet.  Stasjonære vakter skal gjennomgå et 
opplæringsprogram på 9,5 timer og får etter bestått prøve en autorisasjon som varer i 5 år.  
Løypevakter skal gjennomgå et opplæringsprogram på 4,5 timer.  Dette tas som en teoretisk e-
læring.  Vi benyttet løypevakter uten opplæring.  Dette bør en endre på for senere anledning.  
Løypevaktene bør dessuten ha gjennomført teoriprøven for førerkort og være fylt 18 år.  Det var for 
mange vakter under 18 år i år. 
 
Molde CK har tidligere hatt positiv erfaring med å benytte seg av Molde Håndballklubb som stiller 
med vakter.  De ble nå forespurt om de kunne være interessert i å gjennomgå et 



opplæringsprogram for stasjonære vakter.  10 deltakere meldte seg.  I tillegg stilte Molde CK med 4 
deltakere.  Første del av opplæringen var e-læringskurs som den enkelte selv gjennomførte.  Andre 
del av opplæringen ble gjennomført på ASTERO sitt kursrom den 15.05.2018 og ble ledet av 
instruktør Roger Nasvik fra IL Norodd. 
 
Alle 14 deltakerne gjennomførte og besto kurset.  Dermed har en nå 14 tilgjengelige stasjonære 
vakter i ytterligere 4 år i tillegg til andre utdannede vakter i regionen. 
 
For Molde CK, 
Sveinung Talberg 
 
 
Molderittet søndag 3. juni 2018  
Landevegsrittet «Molderittet 2018» ble arrangert søndag 3.6.2018 for fjerde gang med start fra 
Akerhallen/Skarstua og mål ved Skarstua på Skaret.  Rittet besto av 3 ritt:  Et turritt på 90 km, et 
trimritt på 65 km og et aktivritt for ungdomsklassene 11-16 år. 
 
Nytt av året var at en la om løypetraseene som følge av nye regler i Forskrift om sykkelritt på veg 
der en måtte ha autoriserte stasjonære vakter for å arrangere sykkelritt på veg (se egen sak i 
årsmeldingen). 
 

 
 
 



 
Foto: Kjell Langmyren, Romsdals Budstikke 
 
 
For å redusere behovet for antall vakter, så besluttet styret og rittkomiteen å endre på 
løypetraseene.  Det er utfordringer med å få nok utdannede vakter samt at det koster å ha vakthold.  
En valgte en modell der alle kjørte stort sett samme trase, men med ulike vendinger og 
forkortinger.  En valgte også å kjøre «med sola» slik at en slapp situasjoner der en måtte krysse 
vegbanen.  En valgte dessuten å sløyfe kjøring gjennom sentrum i byen da dette medførte økt 
vakthold og utgifter til vakthold.  En fokuserte i større grad på sikkerhet og sanitet i 
gjennomføringen av rittet.  En valgte å kjøre master fra start til Malmefjorden for at sikkerheten 
skulle være best mulig ivaretatt samt at flere skulle få opplevelsen av å sykle sammen lenger.  De 
nye traseene ble godt mottatt av deltakerne.  Se detaljer om traseene på «Molderittet 2018» på 
klubbens hjemmeside. Vær- og vindforholdene under rittet var meget gode. 
 
Totalt var det 77 deltakere med i «Molderittet 2018».   
 
Det var turrittet på 90 km som samlet flest deltakere. 49 deltakere fullførte denne delen av rittet 
som ble vunnet av Bjørn Tore Hoem. 
 
I trimrittet på 65 km fullførte det 17 deltakere. 
 
I ungdomsklassene var det 11 deltakere som fullførte. 
 



 
 
I 2016 var det 163 som fullførte, mens det i 2017 var 82 som fullførte.  Nedgangen i 2017 må sees i 
sammenheng med dårlig vær, men en ser også at det allerede dette året var færre deltakere i 
sykkelritt på landsplan enn årene før.  Denne tendensen såg også ut til å fortsette i 2018.  Til 
sammenligning hadde Birkebeinerrittet ca. 7 000 deltakere i 2018 mot over det dobbelte på det 
meste tidligere år.  Årsaken til mindre deltakelse er nok flere.  Generell «bølgedal» for 
konkurransesykling, for mange rittilbud og større fokus på deltakelse i særpregede ritt.  Mange ritt 
er avlyst pga. liten påmelding.  «Molderittet 2018» fremsto ifølge kommisærene fra forbundet som 
et godt arrangert ritt på alle og i tråd med forventningene. 
 
Per Olav Myrstad, nestleder i Molde CK, overrekker Norsk Sykkels Æresmedalje for ekstraordinær 
innsats over mange år til Sveinung Talberg, styremedlem og medlem av Molde CK: 

 



 
For Molderittet 2018 
Sveinung Talberg, 
Rittleder 
 
 
Styrkeprøven Lillehammer-Oslo, lørdag 16. juni 2018 
Molde CK stilte for tredje året på rad lag i dette turrittet på landeveg.  Rittet på 192 km ble 
arrangert for 22.gang 16.juni 2018.  På laget i lagkonkurransen kan det stille inntil 30 deltakere i 
lukkede puljer der tiden teller på nr. 11 i mål.  Nytt av året var at vi hadde fått til et samarbeid med 
IL Norodd og fra før fortsatte vi samarbeidet med Fannefjord SK.  I 2018 stilte vi med 27 deltakere.  
26 menn og 2 kvinner(Molde CK).  14 deltakere fra Molde CK, 9 deltakere fra IL Norodd og 4 
deltakere fra Fannefjord SK.  Alle stilte i like drakter og kjørte samlet for «Sparebanken Møre 
Racing Team» i tillegg til sine respektive klubber.   
 
Vi hadde mange fellesturer sammen på søndagene i mai og juni før vi entret Lillehammer og Hafjell 
i felles buss for overnatting fredag 15.juni.  «Slagplanen» ble lagt fredag kveld.  Jevnt kjør fra start, 
der «rulla» besto av 10 ryttere frem til vi passerte Mjøsbrua mot Gjøvik etter ca. 4 mil.  Deretter 
skulle rulla bestå av 18 personer.  Vi skulle ta en «pitstop» på 1 min. på Feiring etter ca. 10 mil.  
Fokus var skifte av flasker og påfyll av mat.  Vi hadde med oss bil som sørget for utsetting av poser, 
sekundering, motivering og org. av «pitstop».  
  
Vi stilte til start på Storhove(SWIX-bygget),Lillehammer kl. 07:11:00 lørdag morgen. Sol, litt 
vekslende vind og 14 varmegrader.  Alt låg vel til rette for en flott tur til Oslo.  Målet var en sluttid 
på rundt 4:45:00 timer.    
 
Vi fikk fin flyt «i rulla» og bra opplevelse helt til Gjøvik etter ca. 5 mil.  Værprognosene som sa 
tiltakende vind imot slo til.  Snittfarten ble justert ned.  Vi samlet oss etter «pitstoppen» på Feiring, 
men mange hadde allerede «brent mye krutt» slik at rulla gradvis ble mindre og mindre.  Vi samlet 
oss på nytt etter Eidsvoll og justerte ned farta på nytt slik at vi fikk flere opp i rulla igjen.  24 
deltakere kjørte samlet i mål til en sluttid på 5:05:52 timer. 20 min. etter skjema.  Sluttiden på laget 
som vant, Sandnes SK på 4:17:31, ble ca. 15 min. dårligere enn vinnertiden i 2017.  Slik sett så 
kjørte vi tross alt bra ut fra de værforholdene som var.  Sykling og tider er ikke enkelt å planlegge.  
Vi driver en utendørsidrett der været og ikke minst vinden er vår største fiende eller venn.  Det ble 
en læring fra 2018-rittet.  
 
Etter å ha «roet ned» i mål i «Valhall» for påfyll og «fotosession»,  så dro vi ned til sentrum for mat, 
Fotball-VM på storskjerm og hotellovernatting til søndag.  Søndag kjørte vi bussen hjem igjen og 
mimret og fylte opp igjen tomme lager og slitne bein. 
 



 
 
For Molde CK og «Sparebanken Møre Racing Team» 
Sveinung Talberg, Road Captain  
 
 
Molde Challenge, lørdag 14. juli 2018 
Molde Challenge ble i år arrangert med følgende distanser:  

- Molde Challenge 46 km 
- Molde Challenge 36 km (trim)  
- Molde Challenge ungdom 11-12 år, 10 km 
- Molde Challenge ungdom 13-14 år, 20 km 
- Molde Challenge ungdom 15-16 år, 36 km 
- Molde Challenge barneritt (på Romsdalsmuseet) 

Årets ritt gikk for 2. gang av stabelen med start og målgang på Romsdalsmuseet. Rammen var 
supert i et flott sommervær. Antall deltagere i år var ca 180 stk, noe vi er fornøyd med i en tid med 
generell nedgang i rittdeltagelsen landet over. Vi kan med stolthet si at årets ritt ble vel 
gjennomført arrangementsmessig i fin fint sykkelvær, få skader og med godt fornøyde deltagere.   
 
God planlegging er nøkkelen til suksess. Det ble avholdt flere rittmøter i forkant der oppgavene ble 
fordelt på de som hadde sagt seg villig til å være med. Alle punkt var utsjekket i forkant av 
rittdagen. Vi hadde møte med dugnadshjelp og løypevakter i god tid før rittet med gjennomgang av 
ansvarsområder og plassering av vakter. Dette fungerte bra, der vi hadde fokus på å prioritere 
voksne vakter på strategiske punkt, slik at deltagere ikke sykler feil.  
 



 
 

 



 Start Molde Challenge ungdom 11-12 år (gutter og jenter) ved Øverlandsvatnet:  
 

 
 
Start barneritt med Romsdalsmuseet: 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 



 
 
 
Rittet fungerte veldig bra i år. Opp- og nedrigging gikk uten nevneverdige problemer og  
sekreteriatet på Romsdalsmuseet fungerte supert. Speaker, lydanlegg, matserveringen (pastasalat, 
bløtkake og frukt & grønt), kafètelt og KIWI-hoppeslott var knallbra. All bevertning gratis til store 
og små, naturligvis, i tro Molde CK stil. Positive tilbakemeldinger fra deltagere og dommere.  
 



 
 
    
Med vennlig hilsen, 
Knut Ugelvik-Bognø (rittleder) 
 
 
Bjørn Tore Hoem 
Bjørn Tore Hoem (27) fra Eresfjord, bosatt i Molde, meldte overgang til Molde CK i 2017. 
Bjørn Tore sykler til daglig profesjonelt for det norske kontinentallaget Team Joker fuel of norway.  
Men regelverket for semi- og profesjonelle lag krever at rytterne representerer et norsk amatørlag i 
tillegg for å stille i norgesmesterskap.  Bjørn Tore startet sin karriere i CK NOR, men ble foran 2011-



sesongen med Atle Kvålsvoll til det norske kontinentallaget Plussbank Cervélo.  Bjørn Tore signerte 
for Team Joker foran 2015-sesongen. I 2015 og 2016-sesongen hadde han sterke resultater både 
nasjonalt og internasjonalt. 
 
Bjørn Tore har følgende å si om 2018-sesongen: 
 
Vår: 
Jeg startet sesongen i Frankrike og etter å ha hatt en upåklagelig bra treningsvinter med rekordmye 
høyintensiv trening, var jeg kanskje i mitt livs beste form til de første løpene. 
Under Tour de Normandie i Mars som er et 7-dagers etapperitt og en stor klassiker på kontinentalnivå 
fikk jeg virkelig utbytte for all treningen i vinter med en 3.plass sammenlagt kun 1 sekund bak 
vinneren. Resultatet er vel noe av det beste i min karriere. 
Dette var kun mitt andre løp for sesongen og med 7 ekstremt harde dager på rad (3 av dem i 
kuldegrader)  fikk jeg en langvarig sykdom.  
Når man endelig er i gang med i rittsesongen igjen har man veldig lyst til å bare kjøre ritt, kanskje litt 
for lyst. Så jeg startet nok å kjøre ritt igjen for tidlig og fikk aldri tilbake den formen jeg hadde på 
våren.  
 
- 3.plass sammenlagt Tour de Normandie 
- 6.plass etappe Tour de Normandie 
 
Sommer: 
- 5.plass NM tempo 
- 8.plass NM fellesstart 
 
Høst: 
På sensommer/høst klarte jeg endelig å finne tilbake til en bra form uten å få de helt store resultatene. 
Selv om man er i form må man ha litt flaks og god flyt for at det skal lykkes. Det å sykle på et av 
verdens beste kontinentallag med så mange andre sterke ryttere på laget kan også ha sine 
utfordringer hvis man skal prestere selv. Det gjelder å sette seg selv inn i en posisjon tidlig i alle løp for 
at man skal få laget bak seg, og ikke ende opp som hjelperytter, som jeg ofte ble i store deler av 
sesongen. Men sykkel er en lagidrett, og det å kunne hjelpe laget til seier må være den nest beste 
følelsen som idrettsutøver. 
Foran 2019-sesongen har jeg fått ny trener og helt nytt treningsprogram. Filosofien i år er å bygge en 
mer solid grunnbase før jeg hyver løs på den mer intensive treningen nærmere sesong. Dette er en litt 
mer tradisjonell tankegang på trening enn det jeg hadde i fjor, men det er også for å være bedre rustet 
til sesongen med tanke på sykdom og skader.  
 
I skrivende stund er vi på Mallorca og har en 14-dagers treningssamling for å legge grunnlaget for en 
god 2019 sesong.  
 
Mine fremste mål for 2019 er: 

1. På pallen i Tour de Normandie eller Tour de Bretagne 

2. Topp 5 Tour of Norway eller Arctic race 

3. Pallen NM fellestart 

4. Vinne Tour de Alsace 

Hvis noe av dette slår inn lever den store proffdrømmen også 



 
Molde Cykleklubb er veldig stolte av å kunne ha Bjørn Tore i vår klubb. At han valgte Molde 
Cykleklubb vil være kjempeviktig for vår rekruttering fremover, samt at han vil være et forbilde og 
en inspirasjonskilde for våre egne unge talenter.  Han bidro bla. under ungdomssamlingen til 
klubben på våren i Julsundet.   

 
 

 
 
 
Med vennlig hilsen, Geir Ivar Hoem og Sveinung Talberg 
 
 
 
 
 
 



5. Løypeutvikling  
Status sykkeltrasè Tustenveien – Skaret 
Traseen er ferdig opparbeidet hele veien, og er lett fremkommelig for oss syklister, turgåere og 
skiløpere. Det gjenstår å legge på toppgrus på deler av traseen, samt etablere noen rasteplasser med 
tilhørende benker. Dette vil bli utført våren/sommeren 2019. 
Noe av traseen ligger svært nær berg/fjell på vestsiden av steinbruddet. For å få til bedre grøfter, og 
derved redusere muligheten for at traseen «vaskes bort» ved store nedbørsmengder, besluttet vi å 
borre og sprenge litt i deler av dette partiet. Dette arbeidet ble utført i høst. 

Molde Pukkverk AS skal stå for sluttføring av traseen på toppen av steinbruddet. Slik den er lagt p.t. 
kommer den i konflikt med utvidelsen av steinbruddet på sikt, og kan derfor bli flyttet noe. 
Tidspunktet for dette er usikkert. 
 

 



 
 

 



 
 

 



  
 

Mvh Inge Arild Hay Oterhals 
 
 
6. Økonomi 
Grunnlaget for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2018 er satt opp under denne 
forutsetningen. Frid Harstad har på oppdrag fra styret bokført klubbens regnskap i 2018.  
Vi vil gi en ekstra takk til henne for at hun på en profesjonell måte har løst dette på en glimrende 
måte som sin dugnadsunnsats for klubben. 
 
Foreningens brutto inntekt i 2018 var kr 429 051,- mot kr 389 078,- i 2017.  
Årets resultat ble i 2018 ett overskudd på kr 5 362,- mot overskuddskudd på  
kr 26 321,- i 2017. 
 
Foreningen har ikke langsiktig gjeld, men har i 2018 avsatt kr 463 638,- til sykkelsti prosjektet som 
opprinnelig ble igangsatt i 2012. Molde CK har i 2017 fått innvilget kr 750 000,- i tippemidler til 
dekning av byggeing av sykkeltrasse fra Tusten til Skaret, som da er en forlengelse av forrige 
prosjekt fra Jensgurilia til Tusten. Tippemidlene dekker bare halvparten av hva prosjektet vil koste, 
pr 31.12.2018 er prosjektet kommet opp i kr 804 033,- (se eget sykkelstiregnskap). Egne 
dugnadstimer kommer i tillegg.  
 
Totalt har foreningen en egenkapital på kr 708 020,- etter at årets overskudd på kr 5 362,- er 
overført egenkapitalen. Styret vurderer likviditeten som tilfredsstillende. 
 
Med vennlig hilsen, 
Frid Harstad, regnskapsfører 



7. Samarbeidspartnere til Molde CK 
Molde CK ønsker å rette en stor takk til alle de samarbeidspartnerne klubben har som bistår 
klubben økonomisk for at vi skal ha anledning til å drive en aktiv og synlig sykkelklubb. Vi som 
sykkelklubb er privilegerte som har selskapene oppført nedenfor som samarbeidspartnere. Dette er 
alle lokale aktører som viser et stort samfunnsengasjement.  
 
Samarbeidsavtaler for 2018 har vært: 
Sparebanken Møre                       kr. 70 000,- (Generalsponsor) 
Langset MEK AS                                kr. 60 000,- 
Gjensidige Nordmøre og Romsdal      kr. 50 000,- 
KIWI      kr. 40 000,- 
Intersport Molde - Roseby   kr. 30 000,- 
Sykkelhuset Molde AS   kr. 30 000,- 
RESER AS     kr. 30 000,- 
Istad Kraft AS                                   kr. 20 000,- 
BRAGES     kr. 20.000,- 
Totalt:              kr. 350.000,- 

 
 

   



 
Når det gjelder avtalene med Intersport Molde - Roseby, Sykkelhuset Molde og RESER AS har Molde 
CK anledning å ta ut varer til bruk som premier, og hos KIWI i Langmyrveien kan vi ta ut 
frukt/saft/andre varer til alle våre arrangementer. Disse fire avtalene er også regulert slik at hvis 
Molde CK ikke tar ut premier eller varer for hele beløpet i avtalen, vil Molde CK få utbetalt 
restbeløpet for avtalen på slutten av hvert år. Vi som sykkelklubb er veldig privilegerte som har så 
flotte sponsorer som legger til rette for en slik praksis. Dette er løsninger som er godt tilpasset de 
behovene vi har som en aktiv sykkelklubb.  
 
Som en del av samarbeidsavtalen med alle tre sportsbutikkene har Molde CK fremforhandlet gode 
rabattavtaler for Molde CK’s medlemmer på sportsutstyr i hver av butikkene. 
 
Til slutt må vi også nevne de medlemmer, samarbeidspartnere og andre givere som støtter oss 
gjennom «Prosjekt Tilhørighet», som gir et viktig økonomisk bidrag til klubben. I 2018 ble Molde 
CK tildelt følgende: 

- BDO AS   kr.   15.762,- (5 årskort) 
- Sykkelhuset AS  kr.   10.181,- (4 årskort) 
- Sparebanken Møre  kr.      7.766,- (2 årskort) 
- Tor Kristoffersen  kr.      6.784,- (2 årskort) 
- Intersport Molde – Roseby kr.      3.927,- (2 årskort) 
- Geir Andresen  kr.      3.392,- (1 årskort) 
- Kjetil Kvendseth  kr.      3.392,- (1 årskort) 
- Sveinung Talberg  kr.      1.963,- (1 årskort) 
- Totalt:   kr.  53.167,- 

 
Tusen takk til dere alle for støtten gjennom Prosjekt Tilhørighet! Denne støtten setter Molde CK 
umåtelig stor pris på. Støtten er med på å bidra til at klubben kan skape enda større aktivitet for 
barn og unge i klubben. 
 
 
8. Informasjon 
Vår facebookside og nettside www.moldeck.no er våre hovedkanaler ut mot medlemmene. Vi 
arbeider stadig med å forbedre informasjon om klubben og profilering utad. Vi takker alle som har 
bidratt på nettsidene for å skape et aktivt sykkelmiljø. 
 
 
Molde, 23. februar 2019 
 
Knut Ugelvik-Bognø    Per Olav Myrstad   
Styrets leder      Nestleder og Sponsoransvarlig    
 
Cato Innerdal     Elin Berg   
Trening og Sport    Medlemskoordinator  
 
Hans Riksfjord    Øystein Nesse    
Materialforvalter    Informasjon/sekretær/web-ansvarlig  
 
Sveinung Talberg    Freddy Ulleland 
Rittansvarlig     Ungdom/utviklingsansvarlig og Sponsoransvarlig 


