Årsberetning Hasle-Løren IL Sykkel/triatlon 2018
Styrets sammensetning 2018
På årsmøtet i gruppa ble HL ski, sykkel, triatlon delt i to. En skigruppe, og en for sykkel/triatlon.
Følgende styre valgt:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Rune Kibsgaard Sjøhelle (gjenvalgt)
Heidi Saugstad (gjenvalgt)
Robin Kaspersen (gjenvalgt)
Hans Strømseng (valgt for to år)

Det har vært avviklet 2 styremøter.
Styret har for øvrig kommunisert på telefon og mail og lukket facebook-gruppe gjennom hele året.
Valgkomiteen har bestått av: Aslak Eriksrud, Øyvind Marcussen, Lasse Ask
Gruppa har stabilt antall medlemmer i 2018. 123 medlemmer, hvorav 102 menn, 8 kvinner og 6
junior (5 gutter, 1 jente). Sykkel for 8-10 åringer (sykkelskole) er ikke medlemmer i gruppa.
Nærmere 54 ryttere løste sykkel lisens gjennom Hasle-Løren i 2018. I hovedsak er det løst turlisenser
og master lisenser.
Noen resultater fra 2018 sesongen:
Atle Thoresen har flere gode plasseringer i 2018. blant annet seier i Nordmarka rundt og 2. plass og
klasseseier Mjøsa rundt. 2. plass i nordisk mesterskap Masters og ikke minst beste nordmann og
nummer 33 på VM Masters i Italia.
Ellers har Hasle-Løren markert seg med deltagelse og gode plasseringer i ritt som Øyeren rundt,
Askerrunden, Bergen-Voss, Follorittet, Smaalenene rundt, Enebakk rundt og Eikerrittet.
Aktiviteten har vært høy, med felles treninger på torsdager i Maridalen og ulike varianter av
langturer i helgene. Hasle-Lørens ryttere har dessuten ofte vært å observere i bakkedrag i
Grefsenkollen gjennom hele sesongen.
Det har blitt avholdt spinning i Lørenhallen og på Condis på Økern i vinterhalvåret.
Det ble avviklet sykkelsamlinger både på Gran Canaria på Mallorca.
Det er startet opp to initiativ for barn og unge i 2018. En gruppe for 8-10-åringer, med Rune Bruksås
som ansvarlig og en gruppe for 12-15-åringer med Raymond Helberg og Kim Fredlund som
ansvarlige.
Det ble inngått avtale med Racing Depot som draktleverandør til Hasle-Løren sykkel. Det er handlet
tøy for 128.000 kroner (direkte fra medlemmene, pluss drakter til junior som ble finansiert gjennom
treningsavgift). Racing depot har i februar 2019 HL-tøy til en verdi av ca. 200.000 på lager i Sandnes.

TRIATHLON
Det er ikke iverksatt særskilte tiltak innenfor dette aktivitetsområdet i 2018. Ingen har løst lisens.
ARRANGEMENT
Klubben og gruppa er deleiere i Styrkeprøven AS og Oslo Terrengsykkelcup/Kalas Cup.
Årets klubbmesterskap-festival ble arrangert 10.-22. september med kåringer av vinnere i klatring
(Heidi Saugstad, Henning Auestad), tempo (Henning Auestad) og fellesstart (Heidi Saugstad, Henning
Auestad). Sammenlagt kunne henholdsvis Heidi Saugstad og Henning Auestad utropes til
Klubbmester 2018. Stor takk til Håvard Andersen for prikkfri gjennomføring av arrangementet
Klubben har arrangert nok et vellykket sykkelkrossritt på Bjerkebanen. Bjerkekross 2018 ble en
kjempesuksess med svært gode tilbakemeldinger fra ryttere og publikum. Kidskross i forkant ble
denne gangen utvidet til to klasser med stor deltakelse. Stor takk til primus motor Aslak Eriksrud og
Niels Berthelsen.
ØKONOMI
Vi viser til regnskapet for 2018.
Resultatregnskapet viser et overskudd på kr 16 672 (mot underskudd på kr. 7.805 for ski, sykkel, tri i
2017 og budsjett på null). Egenkapitalen til gruppa utgjør kr. 59 147. Omsetning var i 2018 betydelig
høyere enn tidligere år, siden hele Bjerkekross ble tatt inn i regnskapet. Sykkelflasker er utgiftsført i
2017, men det er fortsatt varelager på 230 flasker til en salgsverdi på 10.000. Condis-fakturaer på ca.
18.000 ligger ett år etter (faktura sendes i 2019 for 2018-2019-sesongen), tilsvarende som i fjor. Full
innbetaling i 2018.
Innbetalte medlemskontingenter går til Hasle-Løren IL sentralt og gir medlemmene rettigheter til å
løse lisenser og representere idrettslaget i konkurranser samt tilgang til kjøp av klubbens offisielle
klubbdrakter og treningsfasiliteter på Løren Idrettsanlegg.
Ingen draktreklame i 2018.
Gruppa eier 2 stk. beachflagg og et oppvarmingstelt til bruk på skirenn og i sykkelritt.
Ryttere og utøvere har stort sett dekket sine egne utgifter til deltakelse i trening og konkurranser.

Risløkka 24. februar 2019
Rune Kibsgaard Sjøhelle
For styret

