
 
Årsmelding for 2019 
 
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 2019 bestått av følgende personer: 
 
Styrets leder:  Hans Riksfjord 
Nestleder:  Per Olav Myrstad 
Styremedlem: Elin Berg 
Styremedlem: Knut Ugelvik-Bognø 
Styremedlem: Jan Tore Sandøy  
Styremedlem: Steinar Malones 
Styremedlem: Freddy Ulleland 
Styremedlem: Cato Innerdal 
 
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 8 styremøter i løpet av året 2019/20. 
 
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. Ved utgangen av 2019 var det  
242 betalende medlemmer. (226 stk. 2018) (102 stk. 2017) 
 
 



 
 
3. Idrettslige aktiviteter 
 
3.1 Leder 
 
Som fersk syklist, og like fersk i styret til Molde Ck så vil jeg takke for tilliten at styret tok sjansen på 
og få meg inn som leder, Knut Bogne som jeg tok over etter har gjort en kjempe jobb i mange år som 
leder for Molde Ck. Og ta over etter han er som å hoppe etter Wirkola, men når det er sagt, så har 
jeg tatt over en del arbeid fra Knut sine skudrer, så jeg kunna tenkt meg og sett Knute’n mere 
sammen med oss på fellestreningene landevei, han har tross alt den nest beste landesveis sykkelen 
i by’n 😊 
 
2019 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 2019 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 2018/19. Traseen er nå helt ferdig opparbeidet og det er satt ut benker/ bord på 4 
opparbeidet rasteplasser. Jeg / vi må rette en stor takk til Inge Arild Hay  Oterhals 
som har styrt dette prosjektet helt utmerket,  også en stor takk til de som har vært med på alle 
dugnadene også.  
 
Den store deltagelsen på fellestreninger fortsatte også i 2019, Det ER svært gledelig å se, er at 
deltagelsen på aktivitetstilbudene til våre yngste medlemmer er i vinden som aldri før. Det har ikke 
vært så høye deltagelsen på de åtte runderittene i Katthola for barn i alderen 0-8 år i 2019, mye 
dårlig vær får ta det meste av skylden fortsetter. På treningene til barn mellom 9-13 år (totalt tre 
grupper med fokus på terreng- og stisykling) har vi flere ganger sett totalt 30-40 ivrige barn utfolde 
sin sykkelglede ved flere av de ukentlige treningene.  
 
I følge deltagere leverer klubben sykkelritt av svært høy kvalitet. 80/20 Enduro, Molderittet,    
Molde Sykkelfestival (Molde Challenge) 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.  
25/26 Mai arr. Molde Ck for første gang Enduro ritt 80/20 med stor sukse, det var rundt 100 
startende,  jeg vil rose Enduro gruppen som fikk dette rittet gjennomført med stil. 
 
I juli 2019 arrangerte klubben Molde Sykkelfestival (Varden opp fredag-Molde Challenge lørdag for 
13 gang.  Vi avsluttet festivalen med rundbaneritt på Julnest søndagen) Molde Challenge i 2019 ble 
for 3. 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. Videre detaljer om 
rittene 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 bemerker seg i lokale/regionale ritt, nasjonale- og 
nordiske ritt med svært sterke resultater. 
 
 



 
 
For å stimulere til fortsatt satsning og utvikling av talenter i ungdomsgruppen, har styret i 2019 
støttet ungdomsgruppen med ca. kr. 80.000,-. 
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 2019. Tusen takk skal dere ha alle sammen!! 
 
Molde CK ønsker å rette en stor takk til alle de samarbeidspartnerne klubben har og som bistår 
klubben økonomisk for at vi skal ha anledning til å drive aktiv og være en synlig sykkelklubb. Vi 
som sykkelklubb er privilegerte som har selskapene som er oppført nedenfor som 
samarbeidspartnere. Dette er alle lokale aktører som viser et stort samfunnsengasjement. Våre 
samarbeidspartnere i 2019 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 Slatlem. 
 
Ellers vil jeg takke alle for innsatsen i 2019. 
 
Mvh  
Hans Riksfjord 
Leder 
Molde CK 2019 
 
 
3.2 Årsrapport fra treninger  
Det er mange høydepunkter å se tilbake på i sesongen vi har lagt bak oss. 
 
 
Spinning: 
Molde CK fortsatte suksessen med spinningstilbud for medlemmer i 2019  
Vinteren 2019 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 (Core) 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, Frid, Håkon og Tor   

 

 
Molde CK Terrengsykling for barn 9-11 år og 12-13år  
 
Første trenging startet  30 april i Mordalsvågen. Ellers så var treningene for det meste med 
utgangspunkt i Jensgurilia. Siste trening før ferien var 18 juni. Etter sommerferien begynte 
treningen 19 august og varte til 8 oktober.  
  
Det ble totalt 14 treninger på ca 1 times varighet. De fleste treningene ble gjennomført fra 
Jensgurilia. Alle treninger ble slått sammen med gruppen barn 12-13 år. Oppmøtet var fra 2-14 
pluss en del foreldre. Det var dessverre en god del treninger med få deltagere.  Eivind Nordeide 
bidro som trener og ass trener på noen treninger. 
  
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  
Treningsansvarlig 
Arne Litlere og Trond Tungesvik 
 
 



Inne trening på Langmyra skole for barn 9-15 år  
Inne treningene startet opp 22. Oktober, rett etter høstferien. Dette ble igjen en suksess i 2019 med 
mange barn tilstede på hver trening. Antallet ligger på ca 12-14 barn pr trening. Vi rakk 9 innetreninger 
før jul, og kommer til å holde på i 2012 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. Trener har vært Berit 
Barlaup, med hjelp av Trond Tungesvik og Tobias  Heiberg. Johanna Mørck er også interessert i å ta noen 
treninger ved behov. 
 
Vi satser på samme opplegget i 2020. 

                         
 
Mvh Berit Barlaup 
 
 
Turgruppe for ungdom 13-15 år 
Vi startet opp et nytt tilbud for ungdom i alderen 13-15 våren 2019. Dette for å gi de eldste barna fra 
barnetreningene et nytt tilbud etter hvert som de vokser.  
 
Vi startet med den første treningen 8. mai. Vi gjennomførte totalt 6 utetreninger 
på våren, og 7 på høsten. Varigheten på treningene har vært ca 1,5 timer. Totalt har det vært ca 5-7 
barn som deltok på en eller flere treninger i 2019.  
Vi har hatt fokus på sykkelglede og sykkelturer. Fast oppmøte har vært i Katthola, slik at ungdommene 
har kunnet kommet syklende selv til trening og ikke bli kjørt av foreldre. 
 
Fra Katthola har vi bl.a syklet til Kringstadsetra, Årødalen, Moldemarka og i skogen bak Romsdal vg 
skole. Et veldig populært mål har vært å dra til og pumptrackbanene ved rivalbanen, ved Langmyra 
barneskole og Nordbyen barneskole. Trener har vært Berit Barlaup, med Hallvar Barlaup som vikar et 
par ganger.  
 
Vi satser på samme opplegget i 2020, og satser på å rekruttere flere ungdommer til å delta på 
treningene. (Mulig vi må endre dag, for å få med flere interesserte ungdommer, men som har 
fotballtrening på onsdager…) 



                                  

 
 

Mvh Berit Barlaup 
 
 
Stisykling for barn 9-15 år  
 
Det har vært stor oppslutning i stisykkelgruppa i 2019. Gruppa har fortsatt å vokse, også gjennom 
sesongen. Vi startet sesongen i slutten av april med om lag ti barn og ungdom og avsluttet i midten av 
oktober med nesten 20 barn og ungdom. Det virker som om interessen for stisykling fremdeles er 
økende. 
 



Treningen har foregått mandager fra kl 18:00 til 19:30 på diverse steder rundt om i Molde. Som regel 
oppstart i høyden og avslutning nede ved Katthola, Granlia eller Træffhuset. Trenere har vært Pål 
Nakken, Øyvind Høgset, Hallvar Barlaup og Anne Melbø med hjelp fra diverse foreldre.  
 
Vi ser at stiene i Molde egentlig krever fulldempet sykler, men det er vanskelig å kreve dette av folk som 
er interessert og har lyst til å prøve. Det hadde vært veldig bra om klubben kunne kjøpt inn sykler vi 
kunne lånt ut til ungdom som har lyst å prøve sporten, men ikke kan investere i fulldemper i første 
omgang. 
I tillegg er gruppa nå blitt så stor, og med så stort aldersspenn, at det er behov for å dele gruppa i to.  
 
Stisykkelcamp 23. – 25. august 
Det ble kjørt stisykkelcamp med 30 barn helga 23. til 25. august med Nordbyen skole som base. 
Overnatting og måltider ble inntatt på skolen, i tillegg ble gymsalen og pumptracken på skolen benyttet 
flittig. Stisyklinga foregikk på stier i nærområdet.  
 

 
Mvh 
Pål Nakken og Anne Melbø  
 

 
Offroad: 
Felles Luftetur, terreng (Onsdager) 
 
I 2019 ble valgt å slå sammen damer og herrer til felles onsdagstrening. Dette ble tatt godt imot av Molde 
CK sine medlemmer og har gruppen vokset igjennom året. Vi startet et par syklister og på det meste har 
det vært 15 syklister, som har hatt det gøy ute i denne fantastiske naturen vi har i nærmiljøet 😊 
Vi startet året med noen tradisjonelle turer og utviklet tilbudet etter ønske fra medlemmer. Det ble at vi 
fikk syklet Molde Challenge løypa i 2 etapper, Rally Julneset, og Birken forberedelse ved å ha uformelt 
runderitt på Skaret. 



I år starter Fellestrening onsdag 6.mai kl.18:00, blir du med 😊 
 
 

 
 
 

   
   
 
Vil også takke Bjørn og Frode som har stiltopp ved behov. 
 
 
Hilsen 
Eythor Sigurdsson 
 
 
 
 
 
 
Molde CK – ungdomsgruppa 2019: 
Sykkelkretsen sin sykkelcup for ungdommer som har blitt arrangert siden 2011, de siste sesongene under navnet 
Reser ungdomscup, ble dessverre ikke arrangert i 2019 pga lav deltakelse i 2018. 
  
Sondre Svensli laget i 2019 individuelle treningsprogram til utøverne i ungdomsgruppa; Reidar Heilevang, Tobias 
R. Nakken, Sebastian R. Nakken og Heidi Indergård. Sigve Ulleland som er elev på NTG Lillehammer har oppfølging 
via skolens trenere (se egen rapport). Oppfølging fra Sondre var tett og ukentlig til utøverne og erfaringene med 
dette var utelukkende positivt.  
  



Reidar deltok på følgende ritt: Ålesund tempo og landevei. Molderittet, alle tre rittene til Molde CK 
sykkelfestivalen, Trollstigen, Gauldal 3 dagers og Grenserittet.  
  
Tobias nådde et av målene sine i 2019; å vinne ritt utenfor Norge. I fem etappers rittet, Tour de Himmelfart i 
Danmark vant Tobias første etappen og fikk sykle med gul trøya i etappe to. I Sverige noen uker senere vant han 
andre etappen i seks etappers rittet U6 cycle tour. Både rittene i Danmark og Sverige hadde deltakere fra 10 
nasjoner og ca 120 deltakere i klassen. Å vinne ungdomsbirken var også et av målene, men en punktering halvveis 
i rittet satte en stopper for dette. 

                                                    
Tobias med gul ledertrøye etter 1.etappe under Tour de Himmelfart, Danmark 
  
Sebastian deltok kun på Gauldal tre-dagers, Trollstigen og Molderittet pga en overbelastning i beina som 
reduserte aktiviteten.  
  
Denne sesongen har for Heidi vært veldig positiv og har forbedret seg en god del siden 2018.  
Heidi deltok på tre norgescup helger i junior klassen, og var bra med i feltet i de fleste rittene, men manglet litt på 
slutten. Junior kvinner startet i samme felt som senior kvinner og det ble til tider syklet hardt med hyppige 
bruddforsøk, så det å holde følge med feltet er krevende. Heidi kjempet lenge jevnt med flere av jentene som ble 
tatt ut til å representere Norge i junior VM og var bare få sekunder bak de over målstreken i noen av rittene. 
  
Morgendagens helterritt var et av årets største høydepunkt for Heidi hvor hun representerte region Midt. Blant 
ca. 40 juniorjenter fra Frankrike, Skottland, England, Tyskland og Norge kom hun på en sterk 10. plass og var 
meget fornøyd med det. Året før fikk hun 22 plass på dette rittet, så en flott forbedring. Veldig kjekt og sosialt 
arrangement, som i år foregikk i Narvik.  
  
I Birkebeinerrittet imponerte Heidi med sterk sykling og vant klassen kvinner 18-19 år med tiden 3:20:50. Heidi 
deltok på Molderittet, Atlanterhavsrittet, Ålesundrittet, Ulstein-Nordea rittet og Fannefjordrittet hvor hun vant 
klassen sin i alle rittene. 
  
Heidi syklet rundt Island sammen med Ole Bjørn Smisethjell. Med kun åtte sykkeldager på over 1400 km så ble 
det noen lange dagsettapper med oppakning for å komme rundt sagaøya; 155km, 176 km, 136 km, 191 km, 119 
km, 208 km, 300 km og 134 km. Opplevelse ble et minne for livet, og som frister til gjentakelse. I kommende 
sesong fortsetter Heidi satsingen og trener for å ta ut potensialet sitt. 



                                             
Vinner av Birken, kvinner 18-19 år                                                                        Morgendagens helter, Narvik 
 

 
Island rundt 
 
Mvh Frode Nakken og Freddy Ulleland 
 
 
 
 
Fellestrening landevei racer lørdager:  
Oppmøte KIWI i Grandfjæra kl. 09:00. 
 
I år som i fjor så ble det gjennomført treninger hver lørdag frem til Birken. Turene har variert både i 
lengde og område. 
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 2020.  
 
 
 
Det har vært stor variasjon i antallet personer, vi har vært over 20 sykelister når været har vært 
bra!  
 
Her ser dere bilder som viser glede med sykling, ingen sykkelturer er lik, men gøy er det 😊  
 
 



               
 
Mvh Per Olav Myrstad og Hans Riksfjord (ansvarlige for lørdagstreningene) 
 
 
Runderitt i Katthola for barn i alderen 0-8 år: 
 
Nok en sesong med Sparebanken Møre runderitt i Katthola er over 🚴 👍 135 barn i alderen 0-8 år har 
deltatt på ett eller flere av de totalt 7 runderittene som er gjennomført i år. 45 barn trosset det regntunge 

høstværet i kveld og var med på den store premieutdelingen 🥇🏆 Molde Cykleklubb vil gjerne takke alle 

våre flotte samarbeidspartnere som gjør det mulig for oss å gjennomføre slike flotte runderitt for barn 👍😊 

Vi gleder oss til å se igjen store og små i Katthola neste vår 🚴 👍 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

                  
 
  

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.   
 

 

   
Jeg vil også gjerne få takke våre resterende samarbeidspartnere; Sparebanken Møre, Langset MEK 
AS, Istad Kraft AS, Slatlem, 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.  
 
 
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 2020. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
Elin Berg, ansvarlig for runderittene i Katthola  
 
 
 
Molderittet søndag 2. juni 2019  
Landevegsrittet «Molderittet » ble arrangert søndag 2.6.2019 for første gang med start fra Slatlem 
Bilbyen 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. 

 
              Ole Bjørn først over mål  
 



 
 

 
 
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 2019» på klubbens hjemmeside. 
Vær- og vindforholdene under rittet var gode. 
Totalt var det 54 deltakere med i «Molderittet 2019».   
 
Det var turrittet på 90 km som samlet flest deltakere. 41 deltakere fullførte denne delen av rittet 
som ble vunnet av Ole Bjørn Smisethjell. 
 
I trimrittet på 65 km fullførte det 11 deltakere, 5 av de var damer.  
 
I ungdomsklassene var det kun 2 deltakere. Sondre Innerdal og Reidar Andre Heilevang 
 
Det er også nedgangen i 2019, men en ser også at det allerede dette året var færre deltakere i 
sykkelritt på landsplan enn årene før.  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 2019» fremsto ifølge kommisærene fra 
forbundet som et godt arrangert ritt i tråd med forventningene. 
 
For Molderittet 2019 
Hans Riksfjord 
Rittleder 
 
 
 
Molde Sykkelfestival 12, 13 og 14 juli 
Dag 1. 
Molde Sykkelfestival starter fredag 10. juli med bakkerittet Varden Opp! 
Varden opp. Det er en klatreetappe på ca. 350 høydemeter og en lengde på ca. 2500 meter 
Start ved Romsdalsmuseet, mål på Varden 
Det var 25 stk som stilte til start og det var Rasmus Stran fra Club TVK som vant med tiden 13.26. 
Bestemann fra Molde Ck var Håkon Klerud Johannessen på tiden 14.22 
Synd at det var bare en dame som deltok her og det var Hildegunn Gjertrud Hovdenak som sykler for 
Molde ck. Jeg må også nevne Reidar Andre Heilevang som var den eneste deltaker fra Molde Ck i 
juniorklassen  
 
 

 



 

 
 
 
Molde Challenge, lørdag 13. juli 2019 
Dag 2. 
Molde Challenge ble i år arrangert med følgende distanser:  

 Molde Challenge 46 km  
 Molde Challenge 36 km (inkl. 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 3. gang av stabelen med start og målgang på Romsdalsmuseet. Nytt av året var at 
Molde Challenge var en del av Molde Sykkelfestival. Rammen var super, og det gode været kom utover 
dagen. Antall deltagere i år var 114 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.  
  
Ett av høydepunktene for Molde Challenge hvert år er barnerittet som starter 10 minutter etter at de 
voksne har startet kl. 12:00. I år var det ca. 25 barn som stilte på startstreken. Barna viser en fantastisk 
iver og sykkelglede, og det er et stort privilegium å få lage et barneritt til så mange flotte barn. 
Premieutdelingen til barna er også et høydepunkt. Alle barn fikk flere flotte premier, og sjokolade er 
ALLTID en vinner.  
  
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.  
  
Rittet fungerte veldig bra i år. Opp- og nedrigging gikk uten nevneverdige problemer og  sekretæriatet 
på Romsdalsmuseet fungerte supert. Speaker, lydanlegg, matserveringen (pastasalat 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.  
  

 
Start Romsdalsmuseet 
 
 
 
 

 
 Start Molde Challenge ungdom 11-12 år  ved Øverlandsvatnet:  
 



 
Start barneritt Romsdalsmuseet: 
 
 
Med vennlig hilsen, 
Knut Ugelvik-Bognø (rittleder) 
 
 Rally Julneset. 
 Dag 3. 
Det var hyggelig å kunne tilby et rundbaneritt i Molde igjen. Dette er et terrengritt som er noe mere krevende 
spesielt på det tekniske.  
Vi hadde klasser fra 9år. 9-10 år syklet på grusveien. 
 11-14 år syklet en noe forkortet løype, men som allikevel inneholdt masse teknisk moro. 
15år og eldre syklet komplet løype som inneholdt utfordringer for alle.  Forskjellig antall runder iht alders klasser. 
Det gikk med mye tid og arbeid for å rydde og legge til rette for at løypa skulle bli utfordrende nok, men ikke 
skremme noen fra å delta.  Dette er den type løype som er mest populært nasjonalt, men ganske uvanlig i vår del 
av landet. Mange hyggelig tilbakemeldinger fra deltagere etter rittet, som syntes det var kjekt med mulighet for å 
utfordre sine tekniske ferdigheter. 
Det deltok 21 ryttere på dette første forsøket. 

                 
Her står deltagerne i klassene 11/12 og 13/14 klar til start. 
 



 
Her står klassene 15+ klar til brifing og start. 
 
Vi stilte selvfølgelig med mat og forfriskninger også etter dette rittet. Grillmaten og serveringen var en flott 
opplevelse i fine omgivelser på Julneset. De fleste rytterne hadde en 2timers sosial samling inkl mat og 
premieutdeling. Vi gjennomførte premieutdeling for rittet og Sykkelfestivalen sammenlagt. 
Må virkelig skryte av alle som bidro med å flytte hele «sirkuset» fra Museet til Julneset, samt bidro med hele 
gjennomføringen. 
Dette ga virkelig mersmak til fortsatt gjennomføring av denne type ritt. 
  
Rittleder 
Freddy Ullelan 

                                                                                                                  
 

8020 Molde Enduro – 2019 
 
25. og 26. mai 2019 arrangerte Molde CK enduro ritt i samarbeid med 8020 serien. Rittet var del av 
nasjonal serie som kan sammenliknes med Norgescup.  
Rittet ble avholdt i Moldemarka og gikk over fire fartsetapper med totalt ca 1200 høydemeter. Med 
variert terreng der det var utfordringer for de fleste. To av farsetappene starter oppe ved Varden der en har 
utsikt over panoramaet som omkranser Molde. Hoveddelen av transport vil gå gjennom turløypene i 
marka og veien opp til Varden. 
Lørdag var det være fri trening og den enkelte utøver er selv kan utforske og trene i trasene. Søndag ble 
selve rittet avholdt med 106 deltakere fra hele landet. 
 
Det var sterk deltakelse fra lokale ryttere der Anne Melbø sikret hjemmeseier i dame klassen og 3. plass i 
herreklassen med Pål Nakken. Ellers mange gode resultater i alle klasser. 
Det ble også satt opp egen ungdomsklasse over 3 etapper for de mellom 15-17år 
Molde CK har mottatt positive tilbakemeldinger i forbindelse med rittet og vi fikk pressedekning i 
Terrengsykkel magasinet og i Romsdal Budstikke.  
Det ble gjennomført en stor dugnadsinnsats i forkant og under rittet og det bringes en stor takk til alle 
som var med og bidro til et flott arrangement. 



 
Se www.8020es.no for resultater. 
https://static1.squarespace.com/static/54f4ad83e4b002fbcd30a19a/t/5d8e31164ec909281d10f6ba/156959
9767178/Resultater+Molde+2019.pdf 
Omtale: 
https://www.terrengsykkel.no/nyheter/hjemmeseier-i-molde-enduro 
Vennlig hilsen  
Kenneth Bjørseth 
Rittlede 
 

Sigve Ulleland Sesongen 2019 
  
Startet oppkjøringen til sesongen på samling i Benidorm. Fikk lagt inn mye mengde og rittinspirerte intervaller 
med Lillehammer Elite og Terrenglandslaget. Hadde ett fall siste dagen og pådro meg en kneskade. Den ødela litt 
for sesongoppkjøringen 

 
 
Sesongen som første års junior startet med Påskeløbet i Danmark i midten av April. To uker senere startet 
Norgescupen i rundbane hvor jeg deltok på 9 av 11 ritt. Kjørte også et rundbane ritt i Sverige som var en del av 
den Nordiske rundbanecupen. Jeg fikk også med meg 3 maraton ritt i sommer (Furusjøen, Grenserittet og 
Ultrabirken). I begynnelsen av juli fullførte jeg alle rittene i Molde sykkelfestival. I NM rundbane ble det litt stang 
ut med en del teknisk. På NM sprint endte jeg på en 18 plass totalt i menn junior/senior. Kjørte noen enduro ritt i 
år også. Det var noe jeg aldri hadde syklet før, men deltok på noen ritt for å trene teknikk og ha det gøy. Molde 
enduro ble det første endurorittet mitt. Kjørte også Beitostølen enduro, Oslo enduro og Trysil enduro. På slutten 
av sesongen syklet jeg cyclecross for første gang når jeg kjørte Superpokal på Voldsløkka. 



 

 
Har vært en sesong hvor jeg har fått mange nye erfaringer og lært mye nytt. Har forbedret meg mye på sykkelen 
og kommet godt i gang på NTG Lillehammer. Sesongen har vært preget av mange skader og en del stang ut, men 
det lærer man mye av. Nå er oppkjøringen til neste sesong godt i gang og i februar blir det ny tur til Benidorm. 

 

 
Takk for all støtten jeg har fått i 2019. Den gjør det mulig for meg å jobbe mot målene mine og 
oppleve og lære mye. 
 
Mvh 
Sigve Ulleland 
 
           

Styrkeprøven 2019, Trondheim – Oslo. 
 
Sammen var vi 11 kompiser fra Molde CK, Eide og Hasle Løren som stilte til start. Etter litt klabb og 
babb ble alle 11 innlosjert på Nidelven Hotel. Pga start klokka 04:35 ble det ikke mye søvn på noen, og 
ute regnet det… Fram mot start var det nesten ikke nedbør heller, så stemningen  var god. Men våt vei var 
det likevel. Opprinnelig plan var å henge billig med vår pulje, som visstnok hadde en kanon som kunne 
dra hele veien til Oslo. Det ble ikke sånn. I bakkene mot Oppdal fant vi ut at dette rett og slett gikk altfor 
tregt, og dro fra hele gruppa etter en pissepause. Beklageligvis var det en av oss som lå helt sist sammen 
med de vi kjørte sammen med som ikke fikk dette med seg. 
 
Bra fart etter dette. Pit-stop ved Oppdalsporten var kjekt før vi for videre, positiv stemning i gruppa! 
Oppover Drivdalen ble vi møtt av en voldsom motvind, opp mot 16 m/sek. rett imot, og slik ble det hele 
veien over Hjerkinn også, 13 m/sek. hele veien til Dombås. Blytungt, og mange vegret seg mot å være 
foran og dra i det hele tatt… Blant andre undertegnede var for mye framme, og jeg fikk det i perioder 
svært tungt etter dette. Håpet var medvind fra Dombås men nei, det ble for det meste sidevind. Neste pit-
stop var ved Mageli camping. Stressende siden vi skulle prøve å henge med de vi kjørte sammen med ned 
til Dombås, og ikke alle var ferdige da de kom forbi… Det ble voldsomt tungt å tråkke inn igjen 
forspranget, og vi klarte ikke dette før ved Tretten. Og da skulle de andre ha ny stopp!  
 



Neste depot var ved Lillehammer. Alle begynte å bli veldig slitne, men vi motiverte hverandre og alle 
hang med. Noen ble bare enda mer slitne, mens andre fikk nye krefter. I langbakken ved Olavsgaard følte 
noen seg så spreke at de kunne stukket av gårde, men vi var enige om å henge sammen helt til mål. Og 
skikkelig tempo herfra til mål. Litt forhindret av trafikken men klarte målet om under 17 timer. Tida ble 
16.53.59. 
 
  

    
    
Mvh 
Steinar Malones 
 
 
 
5. Løypeutvikling  
Status sykkeltrasè Tustenveien – Skaret 
 
Tur trasèen rundt Pukkverket i Årødalen ferdigstilt uke 44 2019. Den er nå drenert, gruset, og 4 
rasteplasser er anlagt. 
 
I praksis betyr dette at Molde nå har en sammenhengende helårs turtrasè gjennom marka fra Kvam 
til Skarstua. Molde Cykleklubb har bidratt, først med trasèen fra Øverlandsvatnet til Tussenveien, 
og nå med de siste tre kilometerne rundt pukkverket. 
 
Benytter anledningen til å takke grunneierne rundt pukkverket for at de stiller sin eiendom til 
rådighet til dette formålet. Vil også takke Molde Pukkverk AS for godt samarbeid, samt Tore 
Birkeland i Molde kommune for fantastisk bistand gjennom flere år. 
 
Klubben har lagt ned flere hundre dugnadstimer i form av tre-felling m.m., og traseen er maskinelt 
opparbeidet av en ener i faget - Ingar Moi. Resultatet har blitt veldig bra! 
 
Traseen er i stor grad finansiert av «spillemidler» fra Norsk Tipping, samt støtte fra Axess AS, 
Sparebanken Møre, Gjensidige Forsikring, og Molde kommune. 
 
Så får vi håpe den blir flittig brukt, og blir et positivt bidrag til god folkehelse for befolkningen i 
Molde og omegn. 
 



                       
 

                                                      
Mvh 
Inge Arild Hay  Oterhals 
 

Nytt stisykkelsenter i Tusten. 

 
 



6. Økonomi 
Grunnlaget for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2019 er satt opp under denne 
forutsetningen. Frid Harstad har på oppdrag fra styret bokført klubbens regnskap i 2019.  
Vi vil gi en ekstra takk til henne for at hun på en profesjonell måte har løst dette på en glimrende måte 
som sin dugnadsinnsats for klubben. 
  
Foreningens brutto inntekt i 2019 var kr 398 973,- mot kr 429 051,- i 2018.  
Årets resultat ble i 2019 ett overskudd på kr 18 395,- mot overskudd på  
kr 5 361,- i 2018. 
  
Foreningen har ikke langsiktig gjeld, men har i 2019 avsatt kr 209 433,- til fremtidig vedlikeholdsarbeid 
på ferdigstilt sykkelsti prosjektet i 2019,  som opprinnelig ble igangsatt i 2012. Molde CK fikk i 2017 
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. Ferdigstillelse av prosjektet ble satt i desember 2019 og totalkostnad på prosjektet 
ble kr 1 059 230,- (se eget sykkelstiregnskap). Egne dugnadstimer, utregnet til kr 242 000,- kommer i 
tillegg, totalkostnad blir da 1 301 230,-. Andel berettiget tippemidler blir da kr 650 615,-, og klubben må 
dekke andre halvpart selv. Dette er betalt og som nevnt over er det satt av kr 209 433,- til fremtidig 
vedlikehold av sykkelsti fra Jensgurilia til Skaret. Dette fordi Molde CK står som ansvarlig for vedlikehold 
på sykkelstien i årene fremover.  
 
 
 
 
 
  
Totalt har foreningen en egenkapital på kr 726 404,- etter at årets overskudd på kr 18 395,- er overført 
til annen egenkapital. Styret vurderer likviditeten som tilfredsstillende. 
  
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 2019 har vært: 
Sparebanken Møre                       kr. 50 000,- (Generalsponsor) 
Langset MEK AS                                kr. 30 000,- 
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,- 
Totalt:              kr. 280.000,- 
 



 
 
 
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.  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 sportsbutikkene har Molde CK fremforhandlet gode 
rabattavtaler for Molde CK’s medlemmer på sportsutstyr i hver av butikkene. 
 
 
Prosjekt Tilhørighet 
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.   17.404,- (5 årskort) 
- Sykkelhuset AS  kr.   10.360,- (4 årskort) 
- Sparebanken Møre  kr.      7.124,- (2 årskort) 
- Tor Kristoffersen  kr.      6.784,- (2 årskort) 
- Intersport Molde – Roseby kr.      3.343,- (2 årskort) 
- Geir Andresen  kr.      3.392,- (1 årskort) 
- Kjetil Kvendseth  kr.      3.392,- (1 årskort) 
- Mathisen VVS                          kr.       2979,-  (1 årskort)  
- Totalt:   kr.  54.783,- 

 
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, 24. Februar 2020 
 
Hans Riksfjord              Per Olav Myrstad   
Styrets leder                Nestleder og Sponsoransvarlig    
 
Cato Innerdal               Elin Berg   
Trening og Sport              Medlemskoordinator  
 
Knut Ugelvik-Bognø              Jan Tore Sandøy     
Materialforvalter              Informasjon/sekretær/web-ansvarlig  
 
Freddy Ulleland (Rally Julneset)            Freddy Ulleland 
Knut Ugelvik-Bognø (Molde CH)            Ungdom/utviklingsansvarlig og Sponsoransvarlig 
Hans Rikksfjord (Molderittet)(Varden Opp)       
Rittansvarlig                


