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ORGANISASJONSOVERSIKT 

Veteranklubben har i dag 161 medlemmer (9 færre enn i 2018). Siste år er 7 medlemmer 

døde, 2 har meldt seg ut og 3 er strøket, mens 3 har meldt seg inn i klubben. 

Oppdatert medlemsliste pr. årsmøtet 2018 ble sendt alle medlemmer i desember 2018. 
 

ADMINISTRASJON 

Det er i perioden avholdt 6 styremøter. Fire av møtene er blitt avholdt i Oslo Idrettskrets' 

møtelokaler i Idrettens Hus på Ekeberg, og to hjemme hos formann Gjertsen i Vestby. 

Styret har også i år sendt ut rundskriv (6 stk.) til medlemmene med forskjellig 

informasjon, herunder referater fra klubbens arrangementer. Det aller meste går via e-post, 

men noen medlemmer må fortsatt få informasjon i vanlig brevpost. Som tidligere har 

medlemmer som fyller runde år, fått en skriftlig hilsen fra Veteranklubben. 

Styret arbeider gratis, men unner seg kaffe/kake på styremøtene og til en viss grad 

kompensasjon for reiseutgifter til styremøter og representasjon. Årets regnskap endte med et 

overskudd på kr. 10.146,36. Klubbens økonomi er tilfredsstillende. 

Veteranklubben har en egen side på NCF's hjemmeside (www.sykling.no) under 

punktet "Organisasjon". Den inneholder i dag klubbens vedtekter, årsberetning for 2018, 

oversikt over tillitsvalgte for 2019 samt informasjon om Veteranklubbens Pokal og 

Ungdomsstipend. Også på hjemmesiden www.norwegiancycletours.no (Fritjof lversen) 

legges det ut stoff om Veteranklubben. 
 

AKTIVITETER / ARRANGEMENTER. 

 
22. november 2018 Årsmøte Skøytemuseet Frogner stadion 

41 medlemmer (inkludert styret) og to gjester var tilstede på årsmøtet og etterfølgende 

julemiddag. Formann Gjertsen overrakte diplom for årets Ungdomsstipend til Fredrik 

http://www.norwegiancycletours.no/


Gjesteland Finnesand, Sandne SK; samt Veteranklubbens Pokal til Vegard Stake Laengen, 

Asker CK / UAE Team Emirates. Dessuten blomster og Veteranklubbens jubileumsbok til 

begge. 

Det ble et rolig årsmøte der beretning og regnskap ble godkjent uten bemerkninger og 

valg foregikk uten dramatikk. Revisor Jon Eriksen berømmet Tore Milsett for god og 

nøyaktig regnskapsførsel.  Arne Blakkisrud og Tor Ødegaard berømmet henholdsvis 

ekteparet Lundsør og Fritjof Iversen som ansvarlige for flotte opplevelser for turdeltakere til 

VM i Østerrike. 

Det ble vedtatt enstemmig å beholde årskontingenten uforandret på kr 250,- for 2019. · 

Statuttene for utdeling av Veteranklubbens pokal fikk etter Styrets forslag en endring 

ved at «i inneværende år» ble fjernet fra setningen «Pokalen utdeles til en utøver som i 

inneværende år  har vist fremragende innsats og resultater.» Derved gis det nå mulighet til å 

vurdere kandidater også over lengre tid enn ett år. 

Referat fra møtet ble sendt medlemmene 13.desember 2018. 

 

3.-7. februar 2019 «Bilka Six Days» på bane i København 

Tilsammen 13 personer {medlemmer og ledsagere) deltok på årets Københavns-tur. Noen 

reiste med fly, men de fleste med båt. Opplevelser i Tycho Brahe Planetarium samt hyggelige 

restaurantbesøk satte spiss på arrangementet som hadde avslutningen av 6-dagers-rittet som 

hovedattraksjon. Med belgisk seier i rittet ble jubelen i Ballerup Super Arena noe mer dempet 

enn forrige år. 

En mer detaljert rapport fra turen ble avgitt i Rundskriv 2/2019 til medlemmene. 

 

4. april 2019 Vårmøte på Skøytemuseet, Frogner stadion 

Knut «Kupper'n» Johannesen og lederen av hans Fan Club, Sigbøm Hemstad, underholdt en 

forsamling av 24 klubbmedlemmer og 3 Fan Club-medlemmer med historier og betraktninger 

fra «Kupper'ns skøytekarriern, Dette ble en kveld som de fremmøtte vil huske lenge, på grunn 

av Kupper'ns enestående humør og fortellerevne - selv i høy alder. 

Foredraget måtte avbrytes for servering av kaffe og kringle, men moroa fortsatte en 

stund til. Kveldens spørrekonkurranse måtte utgå, men møtet ble som vanlig avsluttet med 

noe informasjon fra Styret og loddtrekning av gevinster som deltagerne hadde tatt med. 

Et fyldigere referat fra møtet ble sendt medlemmene i Rundskriv 3/2019. 

 

5. juni 2019 Sykkeltreff i Horten 

Stig Lundsør, Rolf Hansen, Tom Larsen, Dag Linnestad, Ivar Arne Mjøen, Ole Kr. Karlsen, 

Terje Opsahl og Tore Milsett møttes i Stigs sykkelbutikk/-museum på Skoppum utenfor 

Horten for omvisning / bespisning / sosialt samvær der og så en sykkeltur i Hortens omegn. 

En rapport fra arrangemen tet ble sendt medlemmene i Rundskriv 4/2019. 

29.-30. juni 2019 Treff under NM fellesstart på landevei i Røyse (Ringerike) 

Mange av Veteranklubbens medlemmer tok inn på Sundvolden Hotell (som var ritt-hotell) 

denne helgen. Her ble det som alltid gode muligheter for gjensyn og mimring. 

Arrangøren Ringerike SK hadde laget ei fin og utslagsgivende løype, og selv med noe 

nedbør forløp arrangementet greit.. 

På lørdagen arrangerte vi en fellesmiddag på hotellet for Veteranklubbens medlemmer. 

Med hensyn på resultater i rittene noterer vi at juniorklassene ble vunnet av hhv Natalie 

Midtsveen og Sakarias Løland, begge fra Ringerike SK, mens Ingrid Lorvik, CK Victoria og 

    Amund G. Jansen, Jumo-Visma tok seg av eliteklassene. 

En fyldigere rapport fra dette treffet ble sendt medlemmene i Rundskriv 4/2019. 

 

13.-15. august 2019 Sykkeltur fra Beitostølen. 

Fire medlemmer, nærmere bestemt Jan Haugland, Tore Milsett, Terje Opsahl og Rune Søreide samt 

deres ektefeller møttes på hotell Radisson Blu Mountain Resort på Beitostølen, og det ble 

sykkelturer, spaserturer og mye hyggelig samvær. 

Turen ble omtalt mer detaljert i Rundskriv 5/2019. 



22. august 2019 Høstmøtet på Skøytemuseet, Frogner stadion 

Bare 11 medlemmer møtte fram, så det var mange som gikk glipp av et meget interessant 

foredag. Det ble holdt av NCFs nye generalsekretær Eystein Thue Stokstad, som presenterte 

seg selv og sin bakgrunn og fortalte om arbeidet i forbundet akkurat nå. 

Som takk for et meget godt og opplysende foredrag overrakte formann Gjertsen vin, 

blomster og klubbens jubileumsbok til Thue Stokstad. 

Selv om foredraget tok lengre tid enn tenkt pga mange spørsmål fra medlemmene, ble 

det tid til litt generell informasjon fra styret samt enkel servering og sosialt samvær. En 

spørrekonkurranse var laget og ble ledet av Terje Amundsen . Møtet ble som vanlig avsluttet · 

med loddtrekning av gevinster som deltagerne hadde tatt med. 

Et fyldig referat fra høstmøtet ble sendt medlemmene i Rundskriv 5/2019. 

 

22.-29. september 2019 VM landevei i Harrogate 

Klubbmedlem Fritjof Iversen arrangerte tur til VM gjennom sitt «norwegiancycletours». 

Mange av klubbens medlemmer deltok. Trass i noen meget regnfulle dager i Yorkshire hadde 

de en flott tur. Og selv om de norske topplasseringene manglet, var det mange spennende 

oppgjør å glede seg over, 

 

Ultimo oktober 2019 Sykling på Mallorca 

For 8. gang inviterte styret v/Tore Milsett til sykkeltreff på Mallorca i siste del av 

oktober. Foruten Tore deltok Kjell Husebø (m/ektefelle) og Trond Oskar Valen Engblad i 

«opplegget», men det ble også sykkelturer med Tom Martin Biseth (bosatt på Mallorca) og 

Olav Tyrhaug. Fritjof Iversen og Johnny Jørgenvåg var også på plass utenfor Palma for å 

sykle. Det var flott temperatur under oppholdet, men noe varierende vær. Bading i sjøen og 

45 - 60 mil på sykkelen gjorde likevel at oppholdet ble vellykket. 
 

VETERANKLUBBENSPOKAL 

 
Styret har vedtatt å tildele Norges Cykleforbunds Veteranklubbs Pokal for 2019 til 

Amund Grøndahl Jansen, Nes SK / Team Jumbo-Visma 

Amund har vært profesjonell rytter fra 2017. Før dette oppnådde han å ta klatretrøya i 

Tour of Norway(2014) og å bli U23-Norgesmester i fellesstart (2016). I 2017 tegnet han 

kontrakt med det hollandsk-baserte laget LottoNL-Jumbo (som i 2019 fikk inn ny norsk 

sponsor, «Visma»), og gjennom 2018 og 2019 har han gledet norske tilskuere som en råsterk 

«opptrekker» for lagets storspurter Dylan Groenewegen. Dette har gitt laget et meget høyt 

antall seire. 

Han demonstrerte sin styrke klart i årets NM i fellesstart på Røyse, som ble en hard 

batalje, og hvor han uten hjelperyttere fikk plassert seg i tetgruppen og vant spurten klart. 

Videre tok han en etappeseier og 2. plass sammenlagt i det hollandske 4-dagersrittet «ZLM 

Tour». 2. plass sammenlagt ble det også i årets «4 Jours de Dunkerque». I Tour de France 

seier på lagtempo-etappe for Jumbo-Visma (og i lagtempo går det unna!). Han har i år også to 

5. plasser i World Tour-rittene «Prudential Ride London-Surrey Classics» og «Bretagne 

Classic - Ouest-France », I VM fellesstart som ble en drepende våt og kald affære; tok han en 

meget hederlig 17. plass. 

Amund utmerker seg for øvrig som en kommunikativ og frittalende idrettsmann med 

klare meninger . 
 

VETERANKLUBBENS UNGDOMSSTIPEND.. 

 
Styret har, etter konsultasjon med juniorlandslags-leder Kai Lexberg (NCF), vedtatt å gi årets 

stipend til 18 år gamle 

Sakarias Koller Løland, Ringerike SK 

Sakarias er fra Bergen og startet sin karriere som guttesyklist for Fana IL. Han går nå på 

toppidretts-gynmas i Bærum og representerer Ringerike Sykkelklubb. Sakarias har vist stabilt 

gode resultater og vært junior-landslagsrytter, i år blant annet Norges bestemann  (15. plass)  i 

EM fellesstart, tredje bestemann i VM (31. plass), etappeseier i «LVM Saarland Trofeo og 5. 



plass i Gent - Wevelgem. Og ikke minst vant han juniorenes fellesstart i årets NM på 

Ringerike! 

Årets stipend sponses av Interspons AS, og består av en ukes gratis deltakelse på 

treningssamling med Team Joker Fuel of Norway i Europa i løpet av vinteren 2019/20. 
 

PUBLIKASJONER 

Klubbens medlemmer har også i 2019 kunnet abonnere på «Sykkelmagasinet» til redusert 

pris: Årsabonnement for kr. 325,- (ordinær pris kr. 469,-). 
 

 

AVSLUTNING 

Det forløpne året har vært godt og aktivt for klubben, men Styret er noe bekymret for 

medlemstallet. Det ligger jo i sakens natur at vi opplever frafall, men vi må finne en formel 

for å få inn flere nye i klubben. Samarbeidet i styret har vært godt. 
 

       

Vestby, 4. November 2019 

 

 

 

       Jan E. Gjertsen   Arild Friberg    Tore Milsett 

  Formann       sekretær        Kasserer 

 

 

 

       Terje Opsahl   Terje Amundsen   Ole Kristian Karlsen 

       Styremedlem     Styremedlem           Varamedlem 


