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Årsberetning Region Øst  
i Norges Cykleforbund 2021 

 

1. Styret 
Valg på årstinget 2020 

Stig Fjærli                    Asker CK  Leder     Ikke på valg 

Asgeir Mamen   Asker CK   Nestleder    Gjenvalg  

Jan Aagaard                 Follo SK  Kasserer   Ikke på valg 

Torunn Fagervold  SK Rye   Styremedlem   Ikke på valg 

Eline Skjevdal             Follo SK         Ungdomsrepresentant  Ny 

Pål Kenneth Hangaard Råde BMX                 Styremedlem           Gjenvalg 

Tone Kristin Larsen  SK Rye                      Styremedlem   Ikke på valg  

Samir Tawfiq                         Smaalenene SK         Styremedlem     Gjenvalg 

 Eystein Westgaard            Bærum OCK  Styremedlem               Ny 

Ronny Skjellum  Follo SK           Varamedlem             Ny 

  

Styret har i løpet av perioden hatt 9 styremøter. Det har vært ett e-postmøte for å haste avgjøre 

en sak.  Alle møter via Teams.  

  

2. Representasjon 

Styremøter NCF: Stig 

NCF fellesmøte: Stig, Samir 

Idrettskretsting: Samir 

 

Styret i Norges Cykleforbund har tre representanter fra Region Øst: Wenche Elizabeth 

Madsen Eriksson, Knut Glad, Marit Sveen. 

3. Regionens økonomi og styrets prioriteringer 
Som regnskapet vil vise, har vi i år også et overskudd. Nedskaleringen av aktivitet grunnet 

smitteverntiltak har gjort at vi “sparte” penger. Vi har dessuten i år igjen fått bingoinntekter, 

et tilskudd som vil komme de to neste årene. Vi har prioritert å bruke penger på aktivitet, og 

tok selv initiativ til å arrangere ritt på Rudskogen banen helt i begynnelsen av sesongen, for å 

gi de aktive et mer fyldig konkurransetilbud. Vi ønsker å gi satsingen vår en “jenteprofil” da 

det jobbes meget godt i regionen vår med jenteidretten. Mer informasjon om økonomi finnes i 

årsregnskapet som følger vedlagt saksdokumentasjon. 
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4. Sportslig aktivitet 

Bane 
Endelig velodrom i Norge! 

Mens vi i Region Øst venter på at Asker velodromen skal stå ferdig i 2023 så har flere 

syklister i regionen brukt muligheten til å ta bruk den nye velodromen på Sola som åpnet i 

september 2021.  

Resultater 

Internasjonale resultater, Anita Stenberg, IK HERO 
Også i 2021 har Anita Stenberg fra IK HERO oppnådd flere topp internasjonale resultater på 

banen. Med 5. plassen i OL i hennes favorittøvelse Omnium som høydepunkt. Øvrige topp-

resultater er blant annet sølv i Nations Cup i Hongkong, 2. og 3. plass i eliminasjon i UCI 

Track Champions League og 5 nye Norgesmesterskap. Velt og skader ødela dessverre 

mulighetene for topplasseringer i årets EM og VM på bane. 

Norgesmesterskap 
20 ryttere fra regionen deltok på banemesterskapene arrangert på Sola Arena høsten 2021. 

Her er en oversikt over deltagelse og resultater: 

UM 23.-24. oktober 2021 

  

NM 29.-31. oktober 2021 

 
  

NM Masters, 26.-27. november 2021 
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Aktiviteter 

Banesamling Sola Arena 
Region Øst gjennomførte helgen 8.-10. oktober en vellykket banesamling på Sola Arena med 

10 meget fornøyde deltagere. I tillegg til noen gode treningsøkter på banen ledet av May Britt 

Våland fikk alle mulighet til å ta den nødvendige baneakkrediteringen for å være med i 

UM/NM/Masters-NM på bane. Takk til Sola Arena for tilretteleggingen.   

  

Regionen inviterte til ny banesamling på Sola Arena 14.-16. januar 2022, men denne måtte 

dessverre avlyses/utsettes i desember på grunn av koronarestriksjoner.  

Fremdrift Asker velodrom 
NCF bygger velodrom med fleridrettsfunksjoner i Asker sammen med Asker kommune. NCF 

har gjennom sitt velodromselskap 90% av aksjene og Asker kommune de resterende 10%. 

Prosjektets totalramme er NOK 260 millioner.  Prosjektet har møtt utfordringer med dårlig 

fjell og løsmasser inntil tomten, men nå er disse forhold under kontroll og ferdigstillelse er 

forventet våren 2023.  

BMX 

Arrangement i regionen 

Regionsmesterskap i BMX Racing 
Gressvik 5 september 2021 

Regionmestere ble: 

Cruiser menn: Herman Skjeltorp, Moss BMX 

Gutter 13 år: Troy Nilssen, Gressvik BMX 

Gutter 14 år: Theodor Kristensen, Råde BMX 

Jenter 15/16 år: Elise Roer, Råde BMX 

Gutter 15 år: Adam Wollmo Karlsen, Moss BMX 

Menn 17+: Trym Arthur Øvrevåge, Råde BMX 

Junior Dame: Annika Pettersen, Gressvik BMX 

Junior Menn: Phillip Olafsen, Gressvik BMX 

Elite Men: Sebastian Aslaksrud, Råde BMX 
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Aktiviteter 

Rekruttgruppe 15+ Region Øst 
Dette prosjektet ble startet opp av landslagstrener, Sebastian Kartfjord og undertegnede, Kim-

Erik Larsen før sesongen 2016 med den hensikt å sørge for tilfredsstillende oppfølging av 

unge, ambisiøse utøvere fra et klubbnivå og opp mot landslag. Prosjektet er basert på 

oppfølging av utøvere med treningsopplegg, ukentlige treninger og felles samlinger. 

 

Følgende ryttere var med i gruppa 2021 sesongen: 
Niklas Halvorsen, Junior Menn, Moss BMX (Landslag) 

Sebastian Aslaksrud, Elite menn, Råde BMX  

Phillip Olafsen, f. 2004, Junior, Gressvik BMX 

Annika Pettersen, f. 2004, Junior, Gressvik BMX 

Vegard Johannessen, f.2004, Junior, Moss BMX  

Sixten Simonsen, f. 2005, 15/16 år, Moss BMX 

Adam Wollmo Karlsen, f. 2006, Moss BMX 

Trym Arthur Øvrevåge, f. 2004, Råde BMX 

Aksel Stenberg, f. 2006, Gressvik BMX 

 

Dette er en bruttogruppe der alle har tilbud om felles treninger og opplegg. Det er 

hovedsakelig en noe mindre gruppe som er stabil gjennom sesongen. Samtidig er det viktig å 

nevne at de fleste treningene også er åpne for de som ønsker å være med. Dette for å ikke 

ekskludere potensielt aktuelle utøvere på sikt. (Ihht. forskning og anbefalinger.)  

Treninger 
Det kjøres en felles treningsøkt i uka for de aktuelle utøverne i gruppa der også det er åpent 

for flere å delta. I sesong kjøres denne økta hovedsakelig på mandager som en felles bane- og 

startøkt rullerende på de ulike banene i Østfold. Her er hovedfokuset startteknikk og tidtaking. 

Kim-Erik har også oppfølging av utøverne gjennom 13+ treninger (onsdager), skole (Wang 

Toppidrett) og utenom. Gjennom vinteren er fellesøkta hovedsakelig en bane- og startøkt i 

innhallen i Gressvik, men også oppfølging på styrke på Wang Toppidrett og hurtighet/sprinter 

i parkeringshus. Dette kombineres med 13+ økt.  

Utenom de fastsatte fellestreningene har undertegnede jevnlig dialog og oppfølging med 

utøverne både på og utenfor trening. Phillip og Annika studerer nå sitt 2. år på Wang 

Toppidrett, hvor undertegnede jobber, og får trent bra der. Her har også de andre utøverne 

muligheter til å trene når det måtte passe dem.  

Fremgang dokumenteres gjennom målinger på trening og egne testdager. Vi jobber ut ifra 

arbeidskrav som er utarbeidet av Kartfjord og undertegnede.  
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Midler fra Region Øst kommer meget godt med rundt satsingen til disse ambisiøse utøverne. 

Midlene sørger for at de får oppfølging på og utenfor trening. En stor del av midlene ble også 

brukt til å dekke reise for Niklas, Sebastian og Phillip til EC i Papendal. Disse 3 utøverne er 

etter min mening aktuelle for et landslag, men da dette ble oppløst etter OL, var det viktig at 

disse fikk mulighet til å delta på internasjonale løp på en annen måte.  

Neste sesong er fortsatt uviss mtp. landslag og midler, men vi håper at forbundet kan bidra i 

større og bredere grad enn tidligere. Men vi er uansett godt i gang med trening og 

forberedelser til sesongen! 

Resultater 

Vi gikk dette året inn i den andre sesongen med pandemi, noe som igjen påvirket mye. Til 

tider har det vært restriksjoner mot å ha felles treninger og mange konkurranser ble kansellert 

eller vanskelig å reise til pga. restriksjoner. Likevel ble det på sensommeren og høsten 

arrangert flere nasjonale og internasjonale konkurranser. Niklas Halvorsen har fortsatt vært på 

landslaget og fikk prøve seg på EC i Zolder for første gang siden mars 2020, denne gangen i 

den nyetablerte klassen u23. Etter langt opphold uten konkurranser ble det tøft å hevde seg. 

Etter OL ble landslaget oppløst og de beste rytterne i Norge sto uten tilbud om oppfølging. 

Niklas og Sebastian fikk likevel deltatt på VM i Papendal i eliteklassen. De gode resultatene 

uteble, men begge fikk med seg mye god erfaring og læring. I september ble det arrangert EC 

i Papendal. Med midler fra Region Øst og støtte fra klubber, reiste Niklas, Sebastian og 

Phillip hit, sammen med Kjell Ivar Larsen som reiseleder. Her ble det også mye god sykling 

og erfaring med i bagasjen hjem. Det var viktig at utøverne fikk kjenne på det internasjonale 

nivået igjen. Phillip viser at han takler SX formatet og kan menge seg i selskapet til de beste 

juniorene. Sebastian deltok også i 4 WC runder i Sakarya, Tyrkia, i oktober. Her kvalifiserte 

han seg til 1/4-finale og viser at han henger med i et sterkt startfelt. Disse internasjonale 

løpene som gutta har fått syklet i år har vært veldig verdifulle mtp. erfaring og motivasjon.  

Annika har slitt med skader og sykdom gjennom hele oppkjøringsperioden, men fikk likevel 

et lyspunkt i sesongen da hun kvalifiserte til VM i pumptrack i Lisboa, Portugal! Hit reiste 

hun på eget initiativ og representerte Norge på en flott måte. Pumptrack som aktivitet og idrett 

har kommet for å bli.  

 

Ellers viser flere utøvere at de er blant de beste i Norge: 

Phillip: Norgesmester (junior), 3. plass NC (Elite) 

Niklas: 3. plass NM, 2. plass NC 

Sebastian: 1. plass NC, 3. plass NM 

Annika: 1. plass NM i BMX og Pumptrack 

Sixten: 3. plass NC, 3. plass NM 
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Cyclocross 

Arrangement i regionen 

Det har i år vært stor aktivitet på sykkelkross i regionen hvorav 8 av 10 Norges Cup ritt på 

høsten ble arrangert av klubber i Region Øst. I tillegg ble det for første gang i historien 

arrangert to UCI kategori 2 ritt i regi av Asker Cykleklubb, med internasjonal deltakelse fra 

Belgia, Nederland, Sverige, Finland og Danmark. Vi retter en stor takk til arrangørklubbene: 

 

Asker Cykleklubb Norges Cup 1 og 2 – UCI kat 2 Føyka Kross 

IF Frøy Norges Cup 3 og 4 Norway Cross 

Fiskeklev Landeveisklubb Norges Cup 5 StudentCross 

Drøbak SK Norges Cup 6 SkanseCross 

IL ROS Sykkel Norges Cup 7 og 8 Spikkestadkross 

 

Sportslige resultater 

Norgesmesterskap 
Flere av regionens ryttere har tatt Norgesmestertitler og pallplasser i NM, styret gratulerer 

med mesterskapsdeltagelsen! 

Kvinner Junior 
1.plass Mie Bjørndal Ottestad (Asker CK) 

Kvinner Junior 
1. plass Hedda Steine Gulholm (Follo SK) 

2. plass Madeleine Isabelle Götz (IF Frøy) 

Menn Junior 
2. plass Fredrik Bødtker Fjærli (Asker CK) 

3. plass Sebastian Veslum (Asker CK) 
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Menn Senior  
1.plass Tobias Halland Johannessen (Drøbak-Frogn IL Sykkel/Uno-X DARE) 
2.plass Mats Tubaas Glende (Soon CK) 
3.plass Knut Røhme (Romeriksåsen SK) 

Norges Cup 
Vi gratulerer følgende ryttere med sammenlagtseieren i Norges Cup Sykkelkross: 

• Madeleine Isabelle Götz (IF Frøy)       Kvinner Junior 

• Åshild Tovsrud (Asker CK)       Kvinner Senior 

• William Handley (Tangen Watt og Oksygen Cykleklubb)  Men Senior 

Aktiviter i regionen 

I høst har Region Øst arrangert tur til to UCI ritt i Stockholm (Stockhholm Cyclocross 

Weekend og til UCI ritt i romjulen i  Belgia (Telenet Superperstige Heusden-Zolder og X2O 

Lohenout. Rytterne fikk testet det høye internasjonale nivået i sykkelkross, og erfaringer viser 

at med videre satsing på sykkelkross så er det fullt mulig på sikt å hevde seg i topp 20. 

  

I tillegg har både Mie Ottestad og Fredrik Fjærli fra Asker Cykleklubb syklet World Cup ritt i 

Belgia. Bildet under er fra rittet Fredrik syklet i Dendermonde 26. desember 2021. 

 

 
  

Styret oppfordrer ryttere med motivasjon til utvikling innen sykkelkross til å reise ut å sykle 

ritt i land som Belgia, Nederland, Spania og Frankrike. Med rett utvikling og gode 

prestasjoner så er det mulighet til å realisere drømmen gjennom Norges Cykleforbund om 

deltakelse i World Cup ritt. Målet i 2022 må være å få ryttere som kvalifiserer seg til EM. 

Landevei 

Arrangement i regionen 

Landeveiscupen 

Oppsummering 

2021 ble på mange måter det egentlige koronaåret med mer omfattende stengninger 

og restriksjoner. Landeveiscupen ble rammet siden vi måtte avlys planlagte ritt, 

men i motsetning til 2020 så klarte vi å arrangere ritt i vår parten av sesongen dog 
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måtte avlyse 5 av 9 planlagte ritt. Totalt arrangerte vi 4 ritt; 2 på vårparten og 2 på 

høsten. 
 

3. juni åpnet vi i Slitu/Askim med Smaalenene Sykkelklubb som arrangør. Det ble 

et flott arrangement i solskinn og det viket som de unge ryttere ivret etter å 

konkurrere igjen etter måneder med isolert-traning. Takk til Smaalenene 

Sykkelklubb for et vel gjennomfør, trygt og sikkert ritt. 

  
22. juni var det Asker CK sin tur. Det ble et vellykket tempo-ritt i flotte omgivelser 

på Sem. Asker CK har vist ennå engang at de kan det med å arrangere ritt. Vi retter 

en stor takk til dugnadsgjengen som alltid står på.  

Vert å nevne at vinneren av klasse M15-16, Jørgen Nordhagen, tok like greit 

KOMen underveis i løype.  

   
Etter sommerferien, nærmere bestemt 26. august ble det enda et nytt tempo-ritt i 

Harestua, denne gangen med CK Nittedal som arrangør. Vi trivdes så godt der at 

allerede da avtalt vi å komme tilbake i 2022! Region Øst vil rette en stor takk til 

ildskjell og primus motor Tore Øygard og dugnadsgjengen sin for et flott og trygt 

arrangement. 

  
1.september var det duket for avslutningen av landeveiscupen 2021. Det er alltid 

hyggelig å komme til Drømtorp i Ski, der det fleste av Landeveiscup-rittene ble 

arrangert. Og som alltid med Follo SK som arrangør. I år prøvde vi noe nytt nemlig 

å samarbeid med «101 percent cup» som Jonas Orset arrangerer samme sted der vår 

eldeste ryttere, M15-16, fikk prøvd seg med seniorer i 101 percent cup. 

Samarbeidet ble så vellykket at vi fortsetter i 2022 også. Region Øst ønsker å takke 

Follo SK med Oscar Andreas Kleven i spissen som har stått som arrangør i mange 
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ritt for Landeveiscupen.Det ble en flott avslutning av Cupen med Pizza, brus og 

fine premier. 

Sponsorer 

Styret vil takke sponsorene Braatens Byggfonyelse AS og Otimera Monter. Med 

Pål Braaten i spissen Som har sponset cupen i mange år. 2021 ble dessverre siste 

året med de som sponsorer. Vi er pt på jakt etter nye sponsorer.  

Samarbeid 

Vi takker atter en gang alle arrangørklubber i 2021 for godt samarbeid! Sist, men 

ikke minst, en takk til våre kommissærer i Region Øst som gjør en formidabel jobb 

og tillegger seg også rollen som veiledere og rettledere for unge uerfarne syklister. 

Sist men ikke minst takk til våre håpefulle ryttere i Region Øst! 

   

Samir Tawfiq har vært regionsstyrets  ansvarlige for Landeveiscupen i styret, og 

styret gir ham en fortjener og stor takk for innsatsen. 

 

Norgesmester på tenpo for menn junior Trym Bjørnar Wstgaard Holther fra 

Smaalene SK har vært en fast deltaker på rittene i Landveiscup. Han har for 2022 

signert en proffkontrakt med et italiensk lag (Drone Hopper) som yngste utøver 

noen sinne.  
 

Ritt på Rudskogen 

Styret i Region Øst arrangerte to rittdager på Rudskogen før første NC-ritt for å gi 

våre aktive noe konkurransetrening. Også de yngste fikk prøve seg i Go-cart 

løypen. Fredrikstad SK fortjener takk for at de arrangerte “Slaget om gamle 

Østfold” samme sted på høsten, også det for å plusse på et magert 

konkurransetilbud. 
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Sportslige resultater 

Flere av regionens ryttere har tatt Norgesmestertitler og pallplasser i NM, styret gratulerer 

med mesterskapsdeltagelsen! 

NM Fellesstart kvinner senior 
2. plass Emilie Moberg (Halden CK/DROPS) 

NM Fellesstart kvinner junior 
2. plass Oda Laforce (IF Frøy) 

NM Fellesstart menn senior U23 
2. plass Tim E M H Pettersen (Asker CK) 

NM Tempo kvinner senior 
1. plass Katrine Aalerud (Vestby Sykkelklubb/Movistar Team Women) 

3. plass Mie Bjørndal Ottestad (Asker CK) 

NM Tempo menn junior 
1. plass Trym Bjørnar Westgaard Holter (Smaalene SK) 

NM Lagtempo kvinner senior 
1. plass Asker CK – Line Marie Gulliksen, Mie Bjørndal Ottestad, Monica Bernhoft  

 

Terrengsykling 

Arrangement i regionen 

Norges Cup ritt 
Tre klubber i regionen har arrangert Norges Cup med UCI status. UCI status er viktig for at 

norske ryttere kan samle poeng uten å måtte reise utenlands, for å trekke sterke utenlandske 

ryttere til norske ritt for å gi matching, og for å inspirere yngre ryttere. 

 

IF Frøy  Norges Cup 5 og 6 - UCI kat C1/C3 Oslo Terrengsykkelfestival 

Halden CK/Idd SK Norges Cup 7 og 8 - UCI kat C1/C3 Karl XII rittet 

Sportsklubben Rye Norges Cup 9, 10, og 11 - UCI kat 

C3/ C3/C1 

Kalas Rye 

terrengsykkelfestival 

De to siste rittene ble arrangert i september og da hadde koronatiltakene blitt lettet noe på slik 

at utlendinger tok turen til Norge. Nordmennene var i mindretall i for eksempel i menn Elite i 

begge disse rittene. Takk til klubbene som har tatt på seg å arrangere i en krevende tid! 

Regionmesterskap 
Regionmesterskapet avholdes for i klassene 13, 14, 15, 16, Junior, og Elite. I 2021 la vi som 

vanlig Regionmesterskapet inn i et NC ritt som går i regionen. Det var Halden CK/Idd SK sitt 

rundbanerittet NC 7 på lørdag 11 September som var Regionmesterskap i Region Øst og vi 

kåret 12 regionmestere. Gratulerer til alle sammen! 

Vi takker Halden CK/Idd SK for godt vertskap! 
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Kalas Cup 
I 2021 har Kalas Cup gjennomført 6 ritt, med første ritt i juni. Det var mange barn og unge 

som var glade for at det ble mulig å sykle ritt i år! 

Det er BOC, Follo, Asker, Frøy, Nittedal, Rye, FIF, og Driv som samarbeider om å arrangere 

denne cupen og denne er viktig for terrengsyklingen i regionen. Styret takker for innsatsen og 

tilbudet også i år!  

Sportslige resultater 

Flere av regionens ryttere har tatt Norgesmestertitler/pallplasser i NM, og deltatt i EM og 

VM. Styret gratulerer med mesterskapsdeltagelsen og resultatene! 

NM rundbane (XCO) menn Elite 
2. Tobias Halland Johannessen (Drøbak-Frogn IL Sykkel) 

3. Knut Røhme (Romeriksåsen SK) 

NM rundbane (XCO) kvinner Junior 
1 Oda  LaForce  (IF Frøy)  

2. Vilma Halstenstad Stovner (Røa IL)  

NM rundbane (XCO) menn Junior 
1. William Høines Larsen (Tangen Watt og Oksygen Cycleklubb) 

2. Sondre Rokke (IF Frøy) 

3. Martin E. Farstadvoll (IF Frøy) 

NM rundbane (XCC) menn Elite 
2. Knut Røhme (Romeriksåsen SK) 

3. Mats Tubaas Glende (Soon CK) 

NM kortbane(XCC) kvinner Junior 
1.Oda  LaForce (IF Frøy) 

2. Vilma Halstenstad Stovner (Røa IL) 

3. Emilie Thaug (IF Frøy) 

NM kortbane (XCC) menn Junior 
1. William Høines Larsen (Tangen Watt og Oksygen Cycleklubb) 

2. Sondre Rokke (IF Frøy) 

NM sprint( XCE) kvinner 17+ 
1.Vilma Halstenstad Stovner (Røa IL) 
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2. Thea Siggerud (Soon CK) 

3. Oda Kirstine Aanestad (Røa IL) 

 

NM kortbane NMrundbane 

 

NM sprint 

Alle foto: @janaasgaardphoto 

EM rundbane (XCO) menn U23 
11. Mats Tubaas Glende (Soon CK) 

13. Knut Røhme (Romeriksåsen SK) 

EM rundbane (XCO) kvinner junior 
18. Oda LaForce (IF Frøy) 

EM rundbane (XCO) menn junior 
10. William Høiness Larsen (Tangen Watt og Oksygen Cycleklubb) 

12 Sondre Rokke (IF Frøy) 

EM maraton (XCM) menn Elite 
38. Ole Hem (Romeriksåsen SK) 

  

VM rundbane (XCO) menn U23 
18. Mats Tubaas Glende (Soon CK) 

51. Knut Røhme (Romeriksåsen SK) 

VM rundbane (XCO) menn junior 
15. William Høiness Larsen (Tangen Watt og Oksygen Cycleklubb) 

40. Sondre Rokke (IF Frøy) 

VM maraton (XCM) menn Elite 
13. Ole Hem (Romeriksåsen SK) 

Aktiviteter i regionen 

Klubbsamarbeid for ryttere 15 år og eldre 
Klubbsamarbeidet i Stor-Oslo har fortsatt gjennom hele 2021. Hver lørdag har det vært 

intervalltrening etter opplegg fra Ove Sollie med Sk Rye’s Aleksander Borchgrevink som 

gjennomførende trener, og med støtte fra Regionen. Treningene har vekselvis vært på 

Skullerud, Langsetløkka, og etter hvert i Son. Treningene har vært åpne for alle ryttere i 

regionen som er 15 år og eldre, med unntak av periodene med begrensninger fra covid 

tiltakene fra myndighetene. Klubber andre steder i regionen ble oppfordret til å invitere 

lørdagstreningen på besøk til sitt nærområde.  
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Prosjekt terrengsatsing 
Gjennom året har klubbene i regionen/ved Terrengutvalget, Ove Sollie, og Regionstyret ved 

Tone Kristin Larsen, Jan Aasgaard, og Ronny Skjellum jobbet frem et prosjekt for 

terrengsatsing i regionen basert på Klubbsamarbeidet i Stor-Oslo (som har fungert som et 

pilotprosjekt). Prosjekt Terrengsatsing i Region Øst blir et tre-årig prosjekt hvor den ønskete 

fremtidige situasjonen er at vi har en langsiktig og velorganisert satsing på regionsnivå som 

skaper samarbeid, matching, og kompetanseheving av ryttere og klubber og hvor ryttere 

opplever at de beste i regionen blir satset på. 

5. Anlegg 
Regionen ønsker å gjøre noe med den utfordrende anleggssituasjonen. Styret delegerte i 

desember 2020 til Tord Bern Hansen i SK Rye å ha dialog med Oslo kommune om 

anleggssituasjonen. Han jobber sammen med Jørn Michaelsen fra IF Frøy for å se på anlegg 

for terrengsykling. De har videreført arbeidet i 2021. Regionen har ambisjon om å få plass et 

anleggsutvalg for hele regionen som dekker alle grenene i 2022. 

 

Det er svært krevende å få gjort noe med anleggssituasjon for terrengsykling i Oslo. Til tross 

for at anleggsutviklingen er forankret i behovsplanen for idrett og friluftsliv som er 

enstemmig vedtatt av bystyret, stoppet sittende byråd ved årsskiftet 2021/22 all 

anleggsutvikling i marka. Det er uenighet internt i byrådet om saken, og det er ventet en 

avklaring våren 2022. Region Øst har etablert et godt samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo 

kommune og det er også opprettet god dialog med anleggsansvarlig i Oslo Idrettskrets. 

 

Følgende gir en oversikt over anleggssituasjonen i Oslo: 

 

Banesykling: Ingen anlegg eller planlagte anlegg i Oslo. I Asker er velodrom under bygging. 

Dette er tilstrekkelig de nærmeste årene. Det er ikke realistisk å ha ambisjoner om utvikling 

av velodrom i Oslo før sporten har solid erfaring med velodromen i Asker.  

 

BMX og pumptrack: BMX-anlegg gir en trygg og god introduksjon til sykkelsporten. I Oslo 

er det ingen baner og situasjonen er ikke tilfredsstillende. Det bør etableres 1-3 baner fordelt i 

Oslo. Bærum har BMX bane som er overkommelig reisevei for de som bor vest i Oslo. 

Øst/sydover er banene i Moss og Råde nærmeste mulighet, men det anses ikke som et 

alternativ på grunn av lang reisevei. Ellers i regionen har Dal IL et BMX anlegg, dette er den 

sjette banen i Region Øst. Pumptrack er enkle og lite plasskrevende nærmiljøanlegg som 

skaper uorganisert aktivitet. Dette er sykkelsportens ballbinge. Det bør være flere anlegg i 

hver bydel, og gjerne tilknyttet eksisterende idrettsanlegg eller skoler. Det er bare etablert en 

pumptrack i Oslo, og den er på Ammerud.  

 

Enduro og utfor: Markene rundt Oslo, og spesielt Frognerseteren, Tryvann, Vettakollen, 

Grefsenkollen, åsene i Maridalen og Røverkollen gir gode muligheter for endurosykling, dog 

er det viktig å ta hensyn til markabrukere. I Tryvann er det på dugnad etablert 

konkurranseløyper. For utfor er situasjonen dårligere da ingen av skianleggene har 

sommerdrift av heisen. Utforsyklistene benytter seg derfor av shuttling med biler, T-banen til 

Frognerseteren eller de reiser til Drammen skisenter. Sommerdrift i enten Tryvann eller 

Grefsenkollen hadde vært å foretrekke. Det er etablert kontakt mellom Tryvann skisenter og 
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NOTS (Norsk organisasjon for Terrengsykling) om sommerdrift av heisen og utvikling av 

løyper.  

 

Landevei: Innenfor Oslos grenser er det dårlige forhold for landeveissykling. Eldre utøvere 

med større rekkevidde legger treningsturene ut av Oslo. For barn og ungdom er det Maridalen 

og Sørkedalen som er alternativene i Oslo. Dette er strekninger med smal veibane, stedvis lav 

standard på veidekket, mye og blandet trafikk med biler, busser, syklister, rulleskigåing og 

joggere. For å få tilfredsstillende forhold for yngre utøvere bør utvalgte landeveier 

tilrettelegges bedre. I tillegg kan det være aktuelt å etablere rulleskianlegg / sykkelanlegg med 

enkel profil. Lillomarka langrennsarena har vært brukt til ritt for aldersbestemte klasser.  

6. Kommissæraktivitet 

 Styrets ansvarlige i kommissærsaker har vært Asgeir Mamen. Kommissæroppsettet for 

landevei ble gjort av Ronny Skjellum, Heidi Stenbock-Haakestad og Turid Foss. Svein Erik 

Torp og Asgeir Mamen satte opp terrenglisten. Også i år ble terminlisten amputert. Det gikk  

ut over Kalas-cup og Landeveiscupen som begge ble berørt av smittevernsrestriksjoner. 

Likevel ble det mange oppgaver for våre kommissører. Det er bokført 40 ritt i vår region, 

landevei, terreng og CX fra juni og frem til november. 

 

Det begynner å bli aktivitet i banegrenen også, og regionen ønsker å starte utdanning av 

kommissærer til den grenen. Det ble avholdt et kurs i Odense for noen år siden hvor vi hadde 

med en deltager fra Asker CK.  Vi håper å kunne spe på med flere kommissærer før 

velodromen står ferdig. Vi skal ha med en kommissær på Nasjonal kommissær kurs som NCF 

arrangerer i vinter. 

 

BMX racing er i en rekrutteringsfase for nye kommissærer. Det blir arrangert regionalt kurs i 

mars og kandidatene som deltok på regionalt kurs før pandemien i 2020 får mulighet til 

praktisk opplæring på løp i april og mai. Vi samarbeider med TeVeBu på kommissær-

opplæring og oppfølging. 

 

Vi har fått en ny regional kommissær for LV+MTB denne sesongen; Lars Gaarder, Sagene IF. 

Meget gledelig! Regionstyret vil også i år oppfordre klubbene til å sende kandidater til både 

kommissær- og trenerkurs. Det er hele tiden behov for fornyelse og supplement av 

kompetanse. Styret sender en stor takk til alle kommissærene som har bidratt denne sesongen! 

Kommissæroversikt Region Øst 2021 
UCI Internasjonal Kommissær 

BMX: Kjell Ivar Larsen, Moss BMX 

LV: 

MTB: Rune Antonsen, Fredrikstad SK, Bjørn Birkeland, IK Hero 

  

UCI Nasjonal Elite Kommissær 

BMX: Trond Olsen, Gressvik BMX, Morten Harald Roer, Gressvik BMX 

LV: Heidi Stenbock-Haakestad, Halden CK 

MTB: Gyri Kjølstad, Bærum og Omegn CK, Anders Stenbock-Haakestad, Halden CK, Asgeir 

Mamen, Asker CK 
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NCF Nasjonal Kommissær 

BMX: Kristin Grøva, Gressvik BMX, Knut Grøva, Gressvik BMX 

LV+MTB: Anny Slettmoen, Bingsfoss SK, Asgeir Mamen, Espen Gustavsen, Follo SK, 

Svein Erik Langtvedt-Torp, Spkl. Rye, Jon Olav Ødegaard, Skjeberg CK 

Trial: Bjørn Birkeland, Gyri Kjølstad, Trond Olsen, Anny Slettmoen 

  

NCF Regional Kommissær 

LV+MTB: Eirik Semb, Follo SK, Ronny Skjellum, Follo SK,  Lars Blesvik, Holmenkollen 

CK,  Pål Gulliksen, IF Frøy,  Lars Gaarder, Sagene IF,  Anne Bjerkeli Nguyen, Lørenskog 

SK,  Erik Riis, SK Ceres, Arne Ivar Woldvik, Ullensaker CK,  Bente Thorgersen Vårsol 

Velocipedclub, Børre Thorgersen, Vårsol Velocipedclub (ny klubb i regionen), Audun 

Pettersen, Moss CK 

  

MC-Kommissær: Jon Olav Ødegaard, Espen Gustavsen (trainee) 

MC-pilot: Jon Olav Ødegaard 

7. Utdanning og kurs  

Det er ikke arrangert løypevaktkurs i regi av regionen. Styret har heller ikke mottatt 

informasjon fra klubber om gjennomføring av løypevaktkurs i 2021. Det kan ha sammenheng 

med den lave aktiviteten i ritt arrangement i regionen i 2021 for sykkelritt på vei. 

8. Fremtidsplaner 

Region Øst har et godt utgangspunkt i form av en solid økonomi, dyktige tillitsvalgte og gode 

relasjoner til overordnede organisasjonsledd. Pandemisituasjonen har gjort at idretten generelt 

har hatt vanskelige tider, sykkelidretten er intet unntak. Region Øst vil derfor, så godt vi kan, 

legge til rette for å skape aktivitet i klubbene igjen. Det er behov for å få arrangert ritt, og 

anleggssituasjonen er krevende for flere av grenene våre. Rekruttering av barn til 

sykkelidretten blir en viktig oppgave i tide fremover, sammen med å få etablert nye 

sykkelanlegg, som er den viktigste faktoren for å få til økt rekruttering til sykkelsporten. 

Rekruttering fremover mener styret vil skje gjennom terreng, BMX og pumptrack, som igjen 

vil gi videre rekruttering inn til de andre sykkelgrenene. 

9. Takk til våre tillitsvalgte og ildsjeler! 
Styret i Region Øst vil få takke alle tillitsvalget og alle de som gjøre en jobb for sykkelsporten 

i vårt område. Dere er avgjørende for at vi har kommet så langt som vi har. Stor takk til dere! 

  

Stig Fjærli   Asgeir Mamen                               Jan Aagaard  
    Leder          Nestleder                      Kasserer 

 

 
Pål Kenneth Hangaard         Eline Skjevdal             Samir Tawfiq 
      Styremedlem                    Ungdomsrepresentant                    Styremedlem 

  

 

Eystein Westgaard  Tone Kristin Larsen    Torunn Fagervold 
      Styremedlem                            Styremedlem               Styremedlem
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