
 
NORGES CYKLEFORBUNDS VETERANKLUBB

ÅRSBERETNING FOR 2021

Norges Cykleforbunds Veteranklubb valgte på årsmøtet 29. november 2019 følgende:

Formann: Jan E. Gjertsen, Lørenskog CK Valgt for 1 år - Gjenvalg
Sekretær: Arild Friberg, IK Hero Valgt for 2 år - Gjenvalg
Kasserer: Tore Milsett, Lørenskog CK Ikke på valg
Styremedlem: Terje Amundsen, IL Stjernen            Valgt for 2 år - Gjenvalg
Styremedlem: Terje Opsahl, IK Hero                       Ikke på valg    
Varamedlem: Ole Kr. Karlsen, Tønsberg CK         Valgt for 1 år – Gjenvalg

På  første avholdte styremøte 20.01.2020 ble styremedlem Terje Amundsen utpekt til fungerende 
nestformann for år 2020. Grunnet Covid 19-pandemien ble Årsmøtet 2020 avlyst, og alle 
styremedlemmer forlenget eller fortsatte i sine verv også i 2021. Imidlertid avgikk den valgte 
formannen Jan E. Gjertsen ved døden 15. april 2021. Styret rekonstituerte seg på styremøte 25. 
mai 2021 ved at Terje Amundsen gikk inn som fungerende formann for 2021. Samtidig gikk 
varamedlem Ole Kr. Karlsen inn som fungerende nestformann, mens de øvrige styremedlemmer 
beholdt sine posisjoner.

Revisorer:
           Jon H. Eriksen, Sagene IF Ikke på valg
           Olav Tyrhaug, IK Hero Valgt for 2 år - Gjenvalg

Her skulle Eriksens posisjon ha stått til valg i 2020, men valg ble ikke avholdt. Eriksen fortsatte 
imidlertid i 2021 i likhet med Styrets medlemmer.

Valgkomité:
Formann: Tom Larsen, IK Hero             Valgt for 1 år - Gjenvalg
Medlem: Stig Lundsør, Horten OCK Valgt for 1 år - Gjenvalg 
Medlem: Per Morten Vaagan, TVK Valgt for 1 år - Gjenvalg

Også Valgkomiteens medlemmer fortsatte i ett ekstra år pga det Covid-avlyste 2020-årsmøtet.

ORGANISASJONSOVERSIKT
Oppdatert medlemsliste pr. 01.11. 2020 ble sendt alle medlemmer 9. desember 2020. Den lista 
inneholdt 163 navn. Siste år er 5 medlemmer døde, 4  har meldt seg ut og 2 er strøket, mens 4  har 
meldt seg inn i klubben. (Spesielt må nevnes at Thor Arne Dybdahl, Sandnes SK, Verdensmester 
BMX 1991, er nytt livsvarig medlem.) Dermed har Veteranklubben pr. 31.10.2021 156 
medlemmer, altså 7 færre enn i 2020, til tross for at Styrets medlemmer har gjort flere rettede 
forsøk på å verve nye klubbmedlemmer.

        



ADMINISTRASJON
Det er i perioden avholdt bare 4 styremøter, alle hjemme hos sekretær Friberg i Moss. To planlagte
styremøter utgikk pga Covid19-pandemien.
        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 få 
medlemmer må fortsatt få informasjon i vanlig brevpost. Som tidligere har medlemmer som fyller 
runde år, fått en skriftlig hilsen fra Veteranklubben.                                                    

Dessverre mistet vi vår formann, Jan Gjertsen, i april 2021. Fungerende nestformann Terje 
Amundsen overtok da formannsklubba, mens varamedlem Ole Kr. Karlsen gikk inn som 
fungerende nestformann.
        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 14 398,46. 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 2020,  oversikt over 
tillitsvalgte for 2020-21 samt informasjon om Veteranklubbens Pokal og Ungdomsstipend. Også 
på hjemmesiden www.norwegiancycletours.no  (Fritjof Iversen) legges det ut stoff om 
Veteranklubben.

AKTIVITETER / ARRANGEMENTER.
26. november 2020    Årsmøte i Skøytemuseet, Frogner Stadion, Oslo
Møtet måtte dessverre avlyses på grunn av Covid19-pandemien. Men Styret hadde sendt ut    
Årsberetning, Regnskap og Saksliste m/ Forslag om uendret årskontingent på forhånd til alle 
medlemmer, og i melding av 24.11.2020  fra Tore Milsett til alle medlemmer ble det bedt om 
eventuelle bemerkninger til Årsmøte-papirene, med beskjed om at disse ville anses som godkjent 
dersom ingen bemerkning innkom. Frist ble satt til 04.12.2020, og ingen bemerkning innkom 
innen fristens utløp. Årsberetning, Regnskap og Styrets forslag om uendret kontingent for 2021 
ble således ansett som godkjent. 

Valg ble ikke avholdt, men Styrets medlemmer sa seg alle villige til å fortsette inntil et 
valg kunne avholdes på ordinært vis. Også Valgkomite og revisorer forlenget sine verv.                  

April 2021     Vårmøte på Skøytemuseet, Frogner stadion
Møtet måtte dessverre avlyses på grunn av Covid19-pandemien.

2. juni 2021   Sykkeltur Skedsmo - Gjerdrum m/ sosialt samvær 
Jan Finstad, Terje Opsahl, Arild Friberg, Tore Milsett og Ivar Arne Mjøen møttes ved Skedsmo 
stadion og syklet via Kløfta til rasområdet i Gjerdrum. Ivar Arne var kjentmann i området (han bor
nesten på raskanten og måtte evakueres under dramaet vi husker), og han inviterte alle inn til en 
forfriskning. Deretter ble det beskuelse av rasområdet fra flere vinkler, før en stopp på "golf-kafe" 
for vaffel m/tilbehør, og så retur til Skedsmo. Interessant tur, som er omtalt fyldigere i Rundskriv 
4 / 2021.

17.-20. juni 2021    Siste del av NM tempo og fellesstart på landevei, Evje / Kristiansand
NM-uka i Kristiansand i 2020 ble utsatt til 2021 på grunn av pandemien, men også i år fikk KCK 
merke samme problem, dog ikke like sterkt som i fjor. Temporittene ble avviklet som planlagt på 
Evje, og fellesstartene gikk etter programmet med start og mål i Kristiansand. Men gateritt-
arrangementet på fredag måtte avlyses (ble utsatt til september i Sandnes) fordi en ikke ønsket å 
trekke publikum. 

Mange av Veteranklubbens medlemmer, de fleste med ektefelle, tok inn på Thon Hotell 
Norge for avslutningshelgen, men først møttes en gjeng av oss på Evje for å se torsdagens Tempo-
NM. Vi opplevde fantastiske resultater: Fem seniorryttere brukte, på 50 km med vendemål, mindre
enn en time!  Og Tobias Foss toppet det hele med ny norsk rekord på 56.54,5. 

Damer Elite, 30 km ble vunnet av Katrine Aalerud, Vestby / Movistar på tiden 39.56,0.
I Menn Junior, 30 km, sikret Trym W. Holther, Smaalenene seieren med tiden 36.59,1, og 

blant Junior-damene var Amalie Christensen, Lillehammer best med tiden 27.55,1 på 20 km, norsk
rekord. 

http://www.sykling.no/
http://www.norwegiancycletours.no/


Søndagens fellesstart for Elite herrer ble en våt opplevelse, først og fremst for deltakerne. 
Men Tobias Foss mestret det hele og kom alene til mål. I damenes Eliteklasse tidligere på dagen 
var det "gamle" Vita Heine som stakk av med seieren.                                                                       

Ellers arrangerte klubben på lørdag, etter forslag fra Per Inge Simonsen, en felles utflukt til 
"Kanonmuseet" litt utenfor Kristiansand, med guidet omvisning med verdens nest største land-
monterte kanon som et høydepunkt. (Rekylen fra en 800 kilos granat krever kraftige bak-
konstruksjoner!)  Og senere på kvelden kunne 12 personer delta i en hyggelig middag på 
restaurant "Sjøhuset".             

En fyldigere rapport fra denne turen ble sendt medlemmene i Rundskriv 4/2021.

August 2021    Sykkeltur til fjells
Denne utgikk på grunn av Covid 19-pandemien.

9. september 2021    Høstmøtet på Skøytemuseet, Frogner stadion
Møtet ble ledet av fungerende formann Terje Amundsen. Først avholdt han ett minutts stillhet til 
minne om medlemmer som var gått bort, nemlig Jonny Godvik, Bergen, Ørnulf Pedersen, Frøy, 
Kjell Michelsen, Stjernen og Jan E. Gjertsen, Lørenskog. 

Totalt 19 medlemmer hadde møtt fram, og et av dem sto for kveldens foredrag. Det var 
Ørnulf Andresen, som snakket om sin nylig oppnådde doktorgrad i historie og arbeidet som lå bak.
Han trakk også en sammenlikning til sykkelsporten slik han opplevde den, særlig med referanse til
"Fredsrittet" som han deltok i tre ganger. Ørnulf fikk sykkelvin, Stabburritt-bilde og stor takk av 
formann Amundsen for et meget interessant foredrag.

NCF-President Sørnes tok så ordet og informerte litt fra Forbundet. Derpå følgende 
servering av kaffe med kringle gjorde kvelden hyggelig, så praten gikk. Ole Kr. Karlsen satte så 
deltakernes "små grå" på prøve med en Tønsberg-preget spørrekonkurranse, og som vanlig var det 
trekning av gevinster til slutt.           
        Et fyldigere referat fra høstmøtet ble sendt medlemmene i Rundskriv 5/2021. 

September 2021    Tur til VM landevei  i Belgia
Klubbmedlem Fritjof Iversen hadde også i år planlagt en gruppereise til VM i Belgia gjennom sitt 
"Norwegian Cycle Tours", med anledning til deltakelse for klubbens medlemmer. Men Fritjof fant
dessverre etter hvert ut at turen måtte avlyses på grunn av pandemien.

Oktober 2021    Tur til Mallorca
I likhet med i fjor måtte påtenkt Mallorca-tur skrinlegges, dels pga pandemien, dels pga et ønske 
om tilstedeværelse av klubbmedlemmer ved årets Bane-NM på Sola Arena.    

29.-31. oktober 2021    NM på bane,  Sola Arena
Endelig kunne et NM i banesykling arrangeres på en innendørs velodrom i Norge! Og 
Veteranklubbens medlemmer møtte opp tallrikt for å overvære hendelsen. Medregnet ledsagere 
ble det registrert flere enn 50 personer, som faktisk utgjorde et vesentlig innslag på tribunen i tre 
dager. I tillegg til selve konkurransedelen opplevde vi også omvisning i det flotte anlegget, 
morsom transport med "veteranbuss" mellom hotell og velodrom, et herlig foredrag av Knut 
Knudsen om hans sykkel-liv, og en fin bankett. Vårt medlem Tor Helge Skretting (med 
medhjelpere) hadde lagt alt til rette med hotellopphold, transport og program forøvrig, så dette ble 
en flott opplevelse.

På banketten kunne vår formann Terje Amundsen overrekke Veteranklubbens Pokal for 
2020 til banerytter Anita Yvonne Stenberg, IK Hero, og en tilsvarende pokal (krystallvase med 
spesielt utformet gravering) som gave til Sola Arena. Tor Helge tok den imot på vegne av 
Arenaen.

Av resultater i mesterskapet kan nevnes at samme Anita tok seg av det meste i kvinneklassen
(som vi håper vil ha flere deltakere i neste mesterskap), at junioren Sondre Aarsbog Weiseth, IL 
Stjørdals-Blink markerte seg godt med flere seire (i klassen med flest deltakere) og at Sindre 
Bjerkestrand Haugsvær, IK Hero / Ferei-CCN på tilsvarende måte dominerte i klasse M Senior.
En fyldigere rapport fra turen er å finne i Rundskriv 6 / 2021.

  



VETERANKLUBBENS POKAL
Styret har vedtatt å tildele Norges Cykleforbunds Veteranklubbs Pokal for 2021 til
                          Tobias Svendsen Foss, Lillehammer CK / Team Jumbo-Visma 
Tobias har i noen år tilhørt vår absolutte elite blant landeveissyklistene. Allerede som ung junior 
kapret han i 2014 en tempo-bronsemedalje i EM og en 8.-plass i VM, også tempo. For disse 
prestasjonene ble han tildelt vårt Ungdomsstipend. Året etter, fortsatt som junior, vant han NM-
gull i både tempo, fellesstart og lagtempo. Som førsteårs senior vant han Norgescupen sammenlagt
i 2016, og i 2017 vant han Ungdomstrøya i Tour of Norway. I 2019 ble Tobias første nordmann til
å vinne sammenlagt i Tour de l'Avenir, "Ungdommens Tour de France". (Blant tidligere vinnere 
finner vi Mollema, Quintana, Bernal, Pogacar.... godt selskap!) Og i årets sesong imponerte Tobias
oss ved først å erobre en 9.-plass sammenlagt i Italia Rundt, og deretter å vinne dobbelt i NM, med
ny norsk rekord på 50 km, og med solo-innkomst til mål i fellesstarten. Vi gratulerer Tobias med 
årets resultater!    
VETERANKLUBBENS  UNGDOMSSTIPEND 
Styret har, etter konsultasjon med Kai Lexberg i NCF, vedtatt å gi årets stipend til 
                                         Stian Edvardsen-Fredheim, Glåmdal SK.                                              
Stian er 18 år og fra Kristiansand. Med en ungdoms-fortid i KCK sykler han nå for Glåmdal, og 
går på Norges Toppidrettsgymnas på  Kongsvinger. Han har vist seg å ha legning for spurt, og 
vant Gateritt-NM for Junior allerede i fjor. I 2021 har han fortsatt å overbevise, for eksempel ved å
vinne årets første Norgescupritt, vinne 1. etappe og poengtrøya sammenlagt i juniorenes 
"Fredsritt" i Tsjekkia, ta annenplass sammenlagt i etapperitt i Ungarn, og å ta etappeseier i GP 
Rüebliland i Sveits. Og så toppet han det hele ved å ta seieren i juniorenes Paris - Roubaix, et ritt 
med kjempe-prestisje!          

Årets stipend gis fra Veteranklubbens eget ungdomsfond, og lyder på kr. 7 500. Vi 
gratulerer!

PUBLIKASJONER
Klubbens medlemmer har også i 2021 kunnet abonnere på «Sykkelmagasinet» til redusert pris: 
Årsabonnement for kr. 325,- (ordinær pris kr. 469,-)

AVSLUTNING
I begynnelsen av det forløpne året var klubben fortsatt hemmet av Covid19-pandemien, så 
aktiviteten var da lav. Dertil ble klubben rammet av vår formanns bortgang. Ikke desto mindre er 
det gledelig at Tore Milsett har opprettholdt utsendelsen av Rundskrivene ufortrødent. Det ser 
imidlertid ut til at lysere tider er på vei tilbake, men det er viktig å få vekket opp "sleepers" blant 
tidligere syklister, nå i 50/60-års alder, som ennå ikke har fått øynene opp for Veteranklubben. Vi 
trenger flere spreke medlemmer! Tross formann Gjertsens bortgang har Styret fått til et godt 
samarbeide.


