
 

Årsmelding for 2020 
 
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 2020 bestått av følgende personer: 
 
Styrets leder: Hans Riksfjord 
Nestleder: Per Olav Myrstad 
Styremedlem:Elin Berg 
Styremedlem:Håkon K Johansen  
Styremedlem:Jan Tore Sandøy  
Styremedlem:Steinar Malones 
Styremedlem:Freddy Ulleland 
Styremedlem:Anne Tolleaas 
Styremedlem:Eythor Sigurdsoon 
 
 
 
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 2 kvinnelig styremedlemer, 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 10 styremøter i løpet av året 2020/21. 
 
 
 
 
 
 



 
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 2020 var det  
243 betalende medlemmer. (242 stk. 2019) (226 stk. 2018) (102 stk. 2017) 
 
 
 
 
3. Idrettslige aktiviteter 
 
3.1 Leder 
 
 
2020 har vært et utfordrende år for klubben. Covid 19 har satt en stopper for det meste som 
klubben skulle arrangere. Tross Covid 19 og den restuksjoner har vi i kluben hatt faste 
trenigsamlinger i stort sett alle gruppene. Rapporten fra aktivitetene nedenfor viser litt av 
aktiviteter som mange i  klubben har hatt glede av. Med treninger, spinning, Det ble ingen barneritt 
i Katthola i år, vi fikk heller ikke arrangert Molde Sykkelfestival med Varden oppp- Rally Julneset og 
Molde Chalenge vi fikk heller ikke arrangert  Molderittet.  
 
 
Den store deltagelsen på fellestreninger fortsatte også i 2020, Det ER svært gledelig å se, er at 
deltagelsen på aktivitetstilbudene til våre yngste medlemmer er i vinden som aldri før tross 
restriksjonen som Covid 19 har satt. 
 
 
 
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 2020 
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 2020. 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 2020 har vært Sparebanken Møre (generalsponsor), Langset MEK AS, 
Gjensidige Nordmøre og Romsdal, ( Nå Varig) KIWI, Sykkelhuset Molde AS, RESER AS, Istad Kraft 
AS og Slatlem. 
 
Ellers vil jeg takke alle for innsatsen i 2020. 
 
Mvh  
Hans Riksfjord 
Leder 
Molde CK 2020 
 
 
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 2020  
Årets startet godt. Fulle saler igjennom vinteren med gjennomført core trening i etterkant. Utover 
vinteren og Mars kom den berømte covid-19. Medførte tidlig avsluttning av spinning sesongen.  
Sesongen startet igjen i høst. Da med plasser fasteplasser som var fordelt og loddet ut pga. covid. 
Det var heller ingen core trening i etterkant. Det ble gjennomført 10 treninger for MCK høsten 

2020, uten noe smitte ☺ 
Instruktører i 2020 Tor, Tina, Frid og Håkon 

  



Med vennlig hilsen, 
Håkon 

 
  
 

Stisykling for voksen 

 

     

 



 
 
 
 
 
 
Molde CK Terrengsykling for barn 9- 13år  
 

 
 



          
 
 
 
 
Turgruppe for ungdom 13-15 år 



 
 

  
 
 
 



  

  
 

 
 
 
 
 
Stisykling for barn 9-15 år  
 



 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Felles Luftetur, terreng (Onsdager) 
Sesongen var preget av COVID-19 og var vi usikker om fellestrening kunne gjennomføres. Men etter hvert fikk vi 

kunnskap hvordan sykkeltrening kunne gjennomføre mht. smitte. 
Det ble kjekt å komme i gang og sykling ute i naturen er den beste medisinen 😊 
Onsdagstrening be gjennomført som planlagt, men litt dårligere oppmøte en forrige år. 
Vi startet året med noen tradisjonelle turer, samt ble det syklet Molde Challenge løypa, Rally Julneset, og uformelt 
runderitt på Skaret. 
I år starter Fellestrening onsdag 5.mai kl.18:00, blir du med 😊 



 
 
 
 

     
 



  
  

     
 
Hilsen 
Eythor Sigurdsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Molde CK– ungdomsgruppa 2020 
  
Denne sesongen ble dessverre ikke som planlagt på grunn av covid-19, noe som har medført lite rittaktivitet for 
ungdommene.  
  
Tobias Risan Nakken skulle etter planen sykle 5-etappersritt i Tsjekkia, 6-etappesritt i Nederland samt flere ritt i 
Danmark og Sverige, men alle disse rittene ble avlyst. Det ble noen ritt på sør- og østlandet i august og september 
hvor beste prestasjon var på 3-etappesrittet Sørlandet petit prix hvor han vant første etappen, en andreplass og 
sammenlagt nr 3. Tobias begynte august 2020 på videregående skole ved NTG Bærum. Der er han i ei 
treningsgruppe med 32 ambisiøse landeveissyklister som gir en god treningshverdag. 
 

  
Tobias Risan Nakken venter på startsignal under UM temporitt i Asker. 
 

  
Tobias Risan Nakken i tet med rød ledertrøye under Sørlandet Petit Prix. 
  
  
 
 



 
Sigve Ulleland startet sesongen med en samling i Spania i februar. Her var hele NTG Lillehammer og landslaget 
samlet. Deretter ble den en brå stopp på sesongen i mars når korona kom. Kjørte Norgescup rundbane i 
Lillehammer og Norgescup Maraton i Trysil. Var også med på Landeveis rittet Tour de Fjells. Ellers ble det meste 
av planer avlyst. Rett etter sommeren begynte han med operasjoner av skuldre etter gjentatte luksasjoner. Disse 
operasjonene var noe han måtte gjennom før eller siden uansett. Operasjonene førte til at det ikke ble noe mer 
sykling i løpet av året.  
 

   
 
Bilde fra Spania samling før korona og trening med trener Lars Stensløkken i Molde. 
  
Mvh Frode Nakken og Freddy Ulleland 
 
 
Lavterskel stisykling for damer 
 
Nytt av året er treningsgruppen «Lavterskel stisykling for damer».  
Det opplevdes lite rekruttering av jenter/damer innenfor stisykling. Vi har opplevd at etterspørselen 
derimot har vært stor til et sånt tilbud. Derfor tok Elin og Anne initiativ til å starte med en fast 
treningsdag på tirsdager kun for jenter der terskelen for å bli med skulle være lav (derav navnet), men 
stemningen derimot veldig høy.  
 



 
Dette viste seg å være et veldig populært tilbud. Vi var på det meste ca 18 syklister på trening. 
Lavterskelgruppa skal romme alle som vil sykle sti, som trenger noen å sykle med. Vi har hatt jenter som 
har syklet for første gang på sti, til mer erfarne damer som er med for det sosiale.  Lista skal alltid være 
lav. Det pushes ikke mer enn det utøveren selv er klar for, men grensene vil uansett bli flyttet, ofte til stor 
jubel og applaus av medsyklistene.  
 

        



        
 
Vårsemesteret var nydelig og det utnyttet vi max med avslutninger med bading på Retiro eller 
«afterbike-hygge» på verandaen.  

 
 

 
Høsten skulle vise seg å bli av det fuktige slaget, men det stoppet ikke den harde kjerne, og vi var en liten 
gruppe på ca 5 som holdt ut nesten frem til juletider. Det ble da med holelykt og piggdekk til tider.  



 
 

             
 

 
 
2020 ble et bra år for stisykkeldamer i Molde. Selv om Coronaen gjorde at vi måtte ta visse 
forhåndsregler i perioder, greide vi å rekruttere nye tilskudd til både sporten, klubben og da denne 
fantastiske gruppa. Vi ønsker nye (og gamle) damer velkommen i 2021.  
 
-Elin Berg- 



 
 
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 sommer ferien. 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☹. 
 
Her ser dere bilder som viser glede med sykling, ingen sykkelturer er lik, men gøy er det  
PS I år har vi hatt gratis is og kaffe på Skaret for alle som har deltatt på fellestreningen, og når vi ser 
antallet på felles treningen så har det utelukket vært en sukse😊  
  
 
Mvh Per Olav Myrstad / Hans Riksfjord  
 
 
  
   

 



6. Økonomi  
Grunnlaget for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2020 er satt opp under denne 
forutsetningen. Frid Harstad har på oppdrag fra styret bokført klubbens regnskap i 2020.  
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 2020 var kr 323 590,- mot kr 398 973,- i 2019.  
Årets resultat ble i 2020 ett overskudd på kr 135 575,- mot overskudd på  
kr 18 395,- i 2019.  
Årsaken til høyt overskudd i 2020 skyldes i hovedsak Covid 19 og lite drift og at ingen sykkelritt ble 
arrangert. Tross dette har vi mottatt sponsormidler som avtalt i 2020 og er i den heldige situasjon at vi 
drar med oss disse til fremtidige år. I tillegg til dette var vi heldige og hadde ikke bundet oss for noen 
store rittkostnader i forkant, så vi fikk ingen ekstrakostnader her. 
  
Foreningen har ikke langsiktig gjeld, men har i 2020 avsatt kr 193 802,-,- til fremtidig vedlikeholdsarbeid 
på ferdigstilt sykkelsti prosjektet fra 2019,  som opprinnelig ble igangsatt i 2012. Dette fordi Molde CK 
står som ansvarlig for vedlikehold på sykkelstien i årene fremover.  
Prosjektet har gått ut på at Molde CK i 2017 fikk innvilget kr 750 000,- i tippemidler til dekning av 
byggeing av sykkeltrasse fra Tusten til Skaret, som da var en forlengelse av forrige prosjekt fra 
Jensgurilia til Tusten. Tippemiddel ordningen dekker bare halvparten av hva et prosjektet totalt 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,- kom i tillegg, så totalkostnad ble da 
1 301 230,-. Andel berettiget tippemidler ble kr 650 615,-, og klubben dekket andre halvpart selv. 
  
Totalt har foreningen en egenkapital på kr 861 980,- etter at årets overskudd på kr 135 575,- 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.  
  
 
Sponsoravtaler for 2020 har vært: 
Sparebanken Møre kr 90 000,- (Generalsponsor) 
Gjensidig Forsikring (Nå VARIG)                      kr 50 000,- 
KIWI kr 50 000,- 
Istad Kraft AS kr 20 000,- 
Slatlem AS kr 25 000,- 
Langset Mek AS kr 30 000,- 
Sykkelhuset Molde AS kr 30 000,- 
RESER AS kr 30 000,- 
  
Når det gjelder avtalene 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 tre 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 i rene penger på slutten av hvert året. 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. Pga COVID 19 og 
lite aktivitet, gjør vi for 2020 ikke krav på det vi ikke har forbrukt gjennom året på dissse avtalene.  
  
Prosjekt Tilhørighet 
Til slutt må vi også nevne de medlemmer og samarbeidspartnere som støtter oss gjennom «Prosjekt 
Tilhørighet», som gir et viktig økonomisk bidrag til klubben.  For 2020 utgjorde dette kr 60 802,-.  
Tusen takk til dere alle for støtten, dette er kjempe viktige bidrag for klubben! 
  
 
 
Når det gjelder avtalene med , 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.  
 
 
 
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, 22. Februar 2020 
 
Hilsen 
Styre MOLDE CK 2020 

  

http://www.moldeck.no/

