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Styrets beretning
Nytt styre konstituerte seg rett etter årsmøtet i januar. Styret har hatt jevnlige styremøter i hele
perioden. Det er ført referater fra styremøtene.
2020 ble sterkt preget av den globale pandemien knyttet til coronoa viruset, noe som medførte
redusert aktivitet, og stadige endringer i lagte planer.
Styret har allikevel forsøkt å arbeide etter følgende årshjul og har utført sine oppgaver i tråd med
planene som var lagt for året så langt det har latt seg gjøre.

Styret har opptrådt som et kollegium og hvert styremedlem har hatt dedikerte oppgaver mellom
styremøtene.
Denne årsberetningen gir et riktig bilde av status for Asker CK i 2020.

Asker, pr. 5 mai 2021

Bjørn Solheim

Finn Vegard Nordhagen

John Robin Nilsen

Andreas Aalby

Åge Staff

Ninni Berkøy

Sven Tveit

*E-signert pr epost.
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Tillitsverv
Styrets sammensetning:
Leder:

Bjørn Solheim

Nestleder:

John Robin Nilsen

Styremedlem (øk. ansvarlig):

Åge Staff

Styremedlem (sportslig ansvarlig):

Finn Vegard Nordhagen

Styremedlem (medlemsansvarlig, politiattester):

Tina Fjærli

Styremedlem (struktur, retningslinjer):

Ninni Bjerkøy

Styremedlem (barn og unge):

Andreas Aalby

Varamedlem:

Sven Tveit

*Tina Fjærli valgte å gå ut av styret på våren, hennes oppgaver ble overtatt av Andreas Aalby.
Sven Tveit har møtt fast i stedet for Tina.

Øvrige tillitsverv:
Revisor:

Eyvind Wang og Knut Aanensen

Valgkomite:

Stig E Fjærli (leder), Gunnar Syverud
og, Solveig Jerijærvi
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Våre grupper
Barn og ungdom landevei
For sesongen 2020 bestod ungdom landevei av ca. 25 ryttere. Et økende engasjement i klubben gjør
at vi er den største klubben på rekrutering og deltagelse i ritt. Vi har stor bredde og er godt synlig på
alle ritt rundt omkring i Norge.
I august arrangerte vi ungdomsmesterskapet for landevei i Sylling med stor deltagelse fra Asker CK.
Resultater fra fellesstart UM:
Halvor Sørbø 2 plass (M16)
Frederik Fjærli 3 plass (M16)
Jørgen Nordhagen 1 plass (M15)
Anders Wæhre 1 plass (M14)
Kristian Flaterud 2 plass (M12)
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Landevei Elite Menn
Asker Elite Landevei herrer 2020-sesongen
2020 laget: Aleksander Skjelbred, Asbjørn Fjellvåg, Kjetil Amundrud, Erik Wendelborg, Christian
Buyle, Hans Magnus Dahlslett, Marius Aasvang, Torbjørn Røed, Ådne Ilhe, Simon Holstad og William
Tarøy.
Det ble sykle 21 ritt /etapper i 2020 sesongen, mot rundt 60 som er normalt. Vi startet i Rhodos i
begynnelsen av mars hvor det ble syklet et GP ritt (øya rundt) og så et 3 etappers ritt .
Så ble det ritt stans frem til juli da Norgescupen sånn smått tok til.
Resten av sesongen forgikk innenlands med Norgescup, NM og UCI ritt i regi av Uno-X som for det
mest gikk på høsten og høst sesongen ble derfor kompakt og travel. Gutta viste en fin lagmoral og
kjørte godt taktisk som lag og spilte på sine gode kort i de forskjellige rittene. Flere har også tatt
store steg på tempo og her ble det pallplass i NC tempo. Sterkeste prestasjon var Aleksanders
innsats in Lillehammer GP hvor han egentlig ble nr. 4 og ikke langt unna pallen. (Ble feilaktig
deplassert for uryddig spurt som var veldig strengt dømt og ble sågar kommentert på TV at det var
langt fra noe deplassering grunn).
Resultater:
Tour of Rhodos:
Aleksander nr 19 sammenlagt, hadde topp 10 plassering på den hardeste etappen. Så ACK ble det
beste klubblaget, majoriteten var conti-lag og landslag som deltok.
NC 1 Tour te Fjells
1. etappe: Aleksander nr. 20, Ådne nr. 30, Asbjørn nr. 57, Christian nr. 112, Wilhelm nr. 114
2. etappe: Aleksander nr. 14, Ådne nr. 30, Asbjørn nr. 82, Wilhelm nr. 104, Christian nr. 104
3. etappe: Asbjørn nr. 22, Ådne nr. 82, Wilhelm nr. 85, Christian nr. 85, Aleksander veltet
4. etappe: Asbjørn nr. 61, Ådne nr. 67, Christian nr. 100, Wilhelm nr. 106
NC 2-4 Fara Sykkelfestival (Trøndelag)
Fellesstart fredag (Skogn): Hans Magnus nr. 37, Asbjørn nr. 58, Aleksander nr. 66, Wilhelm nr. 87
Tempo lørdag: Asbjørn nr. 11. Hans Magnus nr. 19, Kjetil nr. 22,
Fellesstart søndag (Skatval): Aleksander nr. 34, Kjetil nr. 47, Asbjørn nr. 52, Hans Magnus nr. 81
NC Sandes
Tempo: Asbjørn nr. 3, Aleksander nr. 6, Hans Magnus nr. 9, Eirik nr. 13,
Fellesstart: Aleksander nr. 10, Asbjørn nr. 13, Hans Magnus nr. 34, Christian nr. 40, Wilhelm nr. 52,
Ådne nr. 60
NC Grenland
Tempo: Asbjørn nr. 3, Hans Magnus nr. 12, Eirik nr. 19, Kjetil nr. 23
Fellesstart: Asbjørn nr. 12, Christian nr. 51
Uno-X development weekend
Hafjell GP: Hans Magnus nr. 17, Asbjørn nr. 20, Kjetil nr. 23, Aleksander nr. 43, Christian nr. 73
Lillehammer GP: Aleksander nr. 7 (4), Asbjørn nr. 24
Gylne Gutuer: Alle tatt ut #hammern
NM
Fellesstart: Aleksander nr. 24, Hans Magnus nr. 56, Kjetil nr. 60, Asbjørn nr. 61, Christian nr. 79, Ådne
nr. 81, Wilhelm nr. 86
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U23: Ådne nr. 38, Wilhelm nr. 40, Christian nr. 60, Hans Magnus nr. 61
Tempo: Kjetil nr. 28, Hans Magnus nr. 30,
Lagtempo: Asker nr. 6 (Hans Magnus, Asbjørn og Eirik)
Gateritt: Aleksander nr. 19, Wilhelm nr. 39, Ådne nr. 40, Christian nr. 43

Landevei Elite Kvinner
Ryttere landevei: Ingvild Brattekleiv, Line Marie Gulliksen, Mie Bjørndal Ottestad, Tora Bjørndal
Ottestad, Birgitte Ravndal Andersen, Hedde Skogesal Samsing, Emma Skjerstad, Martine Bjerke
Sundby, Åshild Tovsrud.
Ryttere cyclo cross: Line Marie Gulliksen, Mie Bjørndal Ottestad, Tora Bjørndal Ottestad, Åshild
Tovsrud.
Målet for Asker CK Kvinner elite har vært og er å kunne tilby et miljø rundt- og bidra til å styrke
kvinnesyklingen i Norge. Året 2020 ble annerledes enn hva alle hadde tenkt seg. Så også for kvinner
elite. Med få ritt på landevei og knapt ritt på CX er det ikke mest å skrive hjem om.
Det har ikke vært noen samlinger for laget, annet enn at vi i Sandnes var samlet i samme hus og
fungerte som et lag. Også på cx rittene som ble avviklet fungerte Asker Kvinner elite som et godt lag.
Følgende ritt ble avviklet på landevei i Norge:
Norges Cup, Skatval
Norges Cup, Tour te Fjells
Norges Cup, Telemark
Norges Cup, Sandnes
NM
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Følgende ritt ble avviklet på cyclo cross:
- Føyka Cross, Norges Cup 1 og Norges Cup 2
- Spikkestad Cross, Norges Cup 3 og Norges Cup 4
- Bjerke Cross ble avviklet. NM cyclocross ble utsatt/avlyst.
Asker CK Kvinner Elite nådde følgende resultater på ritt i 2020:
Landevei:
NM fellesstart: Mie (1), Line (7)
NM fellesstart JR: Tora (4)
NM Tempo: Line (5), Emma (18), Åshild (23), Hedda (25)
NM Gateritt: Line (4), Birgitte (7), Åshild (18), Martine (22)
NM Gateritt JR: Tora (4)
NM Lagtempo: 3. plass med Gulliksen, Ottestad og Anderssen
NC 4 Tour te Fjells: 1. etappe: Line (19), Hedda (24), Åshild (32), Emma (34)
NC 4 Tour te Fjells: 2. etappe: Line (6), Åshild (24), Hedda (31), Martine 33(), Emma (33)
NC 4 Tour te Fjells 3. etappe: Line (19), Åshild 815), Martine (22), Hedda (32).
NC 4 Tour te Fjells 4. etappe: Line (11), Åshild (15), Martine (22), Hedda (32)
NC 2 Skogn: Fellesstart: Birgitte (5), Line (19)
NC 2 Skogn: Tempo: Line (4), Åshild (17)
NC 4 Skatval: Fellesstart: Birgitte (6), Line (9), Tempo: Line (4)
NC 8 Telemark: Fellesstart: Birgitte (9), Åshild (16), Line (17), Tora (22), Emma (23)
NC 7 Telemark: Tempo: Line (4), Birgitte (6), Emma (12), Tora (16), Åshild (23)
NC Sandnes: Fellesstart: Mie (3), Birgitte (7), Åshild (12), Line (13), Martine (19)
NC Sandnes: Tempo: Mie (2) Merete (11), Line (16), Åshild (21)
Dubai UCI : Line M Gulliksen: 1. etappe (8), 2. etappe (11)
Le Samyn, BE, UCI 1.1.: Mie B Ottestad (31)
Cyclo cross:
Føyka Cross – NC 1: Mie (3), Tora (5)
Føyka Cross – NC 2: Mie (1), Line (5), Tora (6), Åshild (7)
Spikkestad – NC 3: Line (7), Tora (9), Åshild (13)
Spikkestad – NC 4: Line (7), Tora (10)
Bjerke cross. Mie (1), Tora (3)
Stockholm cross UCI 1.2 : Mie, dag I (2), dag II (3)
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Landevei Elite Menn Jr
I 2020 sesongen bestod laget av Emil Øfsti Berg- Jacobsen. Han deltok i de norgescup rittene
som ble arrangert fra juli og utover.
Tour Te Fjells var det første rittet som ble syklet og hans høydepunkt i rittet var gaterittet den siste
løpsdagen i Fagernes sentrum med en flott 18. plass.
I september fikk Emil selskap av 16-åringene Halvor Sørbø og Fredrik Fjærli som søkte seg opp til
Juniorklassen. De syklet rittene NM Lagtempo, NM gateritt, NC Tempo og NC Fellesstart i Sandnes.

Halvor og Emil avsluttet NC sesongen med ritt i Telemark. Fredrik deltok ikke grunnet sykdom.
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Deltakelsen i juniorklassen skapte motivasjon og lover godt for neste års juniorlag for herrer på
landevei. I 2021 sesongen har klubben 9 ryttere som skal sykle juniorritt på landevei. Vi gleder oss til
å følge laget.

Terreng Elite
Terreng elite var også i 2020 en liten gruppe sammenlignet med landevei. I Jr og Sr hadde vi noen
ryttere: Henrik Lunder Aalrust og Marius Fjeld i M Sr, Margrethe Wettre Andreassen i K Sr og William
Handley i M Jr. Det ble dessverre bare en halv sesong med terreng rundbane grunnet corona.
Resultater fra NM terreng maraton: M45 1. pl. Truls Veslum
Vi håper at den sterke rekrutteringen vi har på terreng i klassene 6-14 år vil hjelpe til at vi har flere
på junior og seniornivå om noen år.

Terreng Barn og Unge
Gruppen hadde felles trening fra siste uke i april frem til sommerferien, og deretter fra august og ut
september.
Fra 9 år og oppover trener de to ganger pr. uke, samt at en del av de eldre kjører landeveistrening to
dager i tillegg. Vi har barn fra 6-16 år i denne gruppen, samt noen eldre som også har vært med.
6-8 år er trent av Margrethe Wettre Andreassen, dette var en stor gruppe med over 20 barn på
trening.9-10 år var stort sett fra 5-10 stk. på trening, med Svein Aalrust som trener. 11-16 år var delt
i flere grupper etter fart og ferdighet.

Andreas Aalby og Rajeev Rai var betalte trenere, samt at vi hadde en rekke flinke foreldre som bidro.
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Det var svært få ritt som ble avholdt i 2020, og også Kalas Cup ble avlyst.
Danmarks tur på våren ble avlyst, men det ble gjennomført Trysiltur i september med mange
fornøyde deltakere.
Her er resultater fra NM terreng. Resultater terreng rundbane XCO:
15 deltakere fra Asker.
K15 1. pl Lisa Kristine Jorde
M13 1. pl. Peder Wettre Andreassen
M Junior 2. Pl. William Handley

Landevei Master og Aktiv
Landevei Master og Aktiv gruppen er et tilbud til ACK sine ryttere på landeveien som ønsker å kjøre
sykkelritt med aktiv karakter på ulike nivåer under elite som: Master Cup, Turritt med fellesstart,
Aktive fellesstart eller Temporitt. Gruppen favner ryttere i primært senior alder 19+ og oppover og
som ønsker en mer aktiv og konkurranserettet satsing enn klubben sine tur-grupper, men som ikke
er en del av klubbens Elitelag.
Sesongen 2020 ble dessverre sterkt preget acv pandemien med svært mange avlyste ritt.

Landevei Tur
Organisering
Landeveisgruppa har i 2020 bestått av 1 felles treningsgruppe, Ansvarlig Knut Aanonsen
Treningene ble annonsert på Spond og Facebook
Alle treningene ble ledet av klubbens egne medlemmer.
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Treningsgruppene ute hadde felles oppmøtested på Føyka i Asker, men kjørte i mindre grupper til
treningsstedene av hensyn til sikkerhet og den øvrige trafikk. Dette fungerte godt og vi unngikk både
ulykker og irritasjon fra andre trafikanter. Gruppene trente stort sett i Lierdalen. Langturer lørdag og
søndag gikk i forskjellige runder i Buskerud og Vestfold.
Landeveisgruppa deltok ikke på ritt i 2020 pga restriksjoner i samfunnet knyttet til smitte
Treningene
ACK landevei har laget tilpasset treningsopplegg for landeveisgruppen
Vinter – innetrening
•
•
•

Det har vært arrangert 3 ukentlige fellestreninger på Actic Asker i de periodene
Helsemyndigheten i Asker tillot dette
Oppmøtet varierte mellom 5-11 personer pga regler for innendørs trening
Alt oppmøte på treninger ble registrert ved bruk av Spond

Vår – Ute
• Det har vært arrangert 2- 4 ukentlige fellestreninger
• Oppmøtet varierte mellom 10-20 personer pr gang
• Treningsoppmøte ble registrert via Spond
Sosialt – annet.
Landeveisgruppa arrangerte ingen sosiale arrangementer i 2020
I oktober ble innetreningen startet opp igjen. Treningene ledet av Tore Bergan.
Generelt har vi opplevd en sesong med godt samhold og god trivsel. Gruppen har naturlig nok vært
spredd på mange mindre fellesskap, og det er vårt håp at dette samholdet sørger for at det gode
treningsarbeidet kommer i gang igjen i gruppen i 2021

Terreng Senior/Sti
Terrenggruppa består av voksne som trives best på stier. Gruppen har også dette året vært uten
gruppeleder, og aktiviteten har vært redusert som følge av pandemien.
Gruppen driver en helårsidrett og sykler stort sett hver tirsdag og torsdag + helger i Vestmarka og
Kjekstadmarka med start fra Føyka eller andre avtalte steder i Asker.

Sykkelkross (CX)
Asker CK CX er en sterkt voksende gruppe med ryttere i alle aldre, begge kjønn og på alle nivåer. En
gren for alle! Vi gjennomførte ukentlige treninger fra slutten av august til midten av januar, hver
uke! I sol, regn og snø var det 5-20 stk på trening. Vi trente på Føyka, Borgen og Arnestad i løyper
som vi i Asker har etablert.
Mange av oss deltok i 6 ritt hvorav de 4 NC rittene som ble arrangert. Asker CK er den desidert
største klubben med 30-35 ryttere på disse rittene. Vi er godt synlige i de fleste klasser og fordeler
oss godt utover resultatlisten. Men det er lov å si at vi hevder oss godt nasjonalt.
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Føykakross er blitt etablert som et fast innslag på terminlisten. Rytteren liker arrangementet og vi
opplever god deltagelse og interesse rundt rittet. Som i 2019, ble arrangementet også i 2020
geleidet flott av Stig Fjærli og co.
Med restriktive smitteverntiltak opplevde vi et profesjonelt og sportslig svært godt arrangement. Vi
tror arrangementet er modent for utvikling og bla. å ta imot internasjonale deltagere.

Enduro
Endurogruppa har hatt ukentlige treninger i Drammen Bike Park. Samarbeidet med Aron SK
fortsatte, så vi var 10-12 syklister på hver trening. Deler av gruppen har vært på tur til stiparadiset
Sogndal for en uke med toppturer på sykkel og kule stier. I mangel på enduroritt stillte vi opp i NM
Downhill. Der stakk Oscar Saksvik av med norgesmestertrøya i menn junior.
Oscar Saksvik og Andreas Aalby syklet Trysil Enduro på slutten av sesongen. Der ble det 6. plass i
junior og 7. plass i seniorklassen.

Utfor
En liten utforgruppe under ledelse av Trond G. Hansen har fortsatt å bygge utforløype i Vardåsen og
har kombinert dette med noen treninger i anlegget.
Prosjektet er forsterket fra klubbens side med Anne Lise Katle. Vi ser frem til at anlegget utvikles og
kommer på plass.
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Arrangement i klubbens regi
Slettestrand
Slettestrand turen til Danmark ble avlyst grunnet pandemien i 2020.

Mallorca
Landevei Tur til Mallorca ble også avlyst grunnet pandemien.

Asker Petit Prix – UM/UL
Klubben arrangerte andre helgen i august UM/UL i stedet for Asker Petit Prix. UM /UL ble et
fantastisk arrangement med svært mange fornøyde deltagere og ledere fra hele Norge. Asker CK har
i ettertid fått svært mye ros for dette arrangementet. Stig Fjærli som rittleder og alle andre i klubben
som deltok gjorde en fantastisk god jobb, samtidig som klubbens egne ryttere også dominerte
resultatlistene i nesten alle klasser.
Rittleder: Stig Fjærli.

Askerrunden
Askerrunden 2020 ble dessverre avlyst grunnet pandemien.

Kalas Cup
Kalas Cup ble avlyst grunnet pandemien.

Terrengsykkelskolen
Terrengsykkelskolen 2020 ble avholdt som vanlig første ferieuken etter skoleslutt i juni med god
deltagelse.

Klubbmesterskap
Klubbmesterskap i terreng 2020 ble avholdt 24 august med mange gode prestasjoner.

Føyka Kross
Helgen 3-4. oktober arrangerte klubben Føyka Kross med hele to NC ritt dvs både lørdag og søndag.
Opprinnelig skulle det vært arrangert UCI ritt, men dette ble erstattet av to NC ritt grunnet
pandemien.
Rittene ble som vanlig svært godt mottatt, med topp organisering og et prikkfritt arrangement av
Stig & co.
Rittleder for begge rittene: Stig Fjærli.
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Klubbkveld og bestemannspriser 2020
Den årlige klubbkvelden ble dessverre avlyst grunnet pandemien. Klubben vil allikevel markere gode
prestasjoner, og har kåret følgende som de beste i 2020:
•
•
•
•

Beste mannlige landeveissyklist: Aleksander Skjelbred
Beste kvinnelige landeveissyklist: Mie Bjørndal Ottestad
Beste kvinnelige terrengsyklist: Lisa Kristine Jorde
Beste mannlige terrengsyklist: William Handley

*Premiene er foreløpig ikke delt ut.

Hedersprisen ble ikke delt ut i 2020.

Trysiltur
Det ble tur til Trysil på tross av pandemien. Igjen var det svært god deltakelse med over 100
deltakere. Turen ble prikkfritt arrangert av Glenn og terrenggruppen for barn- og ungdom. Et supert
arrangement som samler barn, ungdom og foreldre til en felles aktivitetshelg i slutten av oktober.

Anlegg
Asker CK har i år bidratt sammen med styret i Norsk Kompetanse Senter for Sykling, ledelsen i NCF
og ledelsen i Asker kommune for at det endelig ble vedtatt at velodromen blir bygget på Langenga i
Asker. Det har vært avholdt offisiell byggestart med kulturministeren, og klubben har også deltatt på
møter med politikerne sammen med president i NIF og president i NCF.
Vardåsen som sykkelanlegg ble ytterligere forbedret gjennom året. Det som nå mangler er å få åpnet
heisen for syklister i sommerhalvåret. Prosjektleder for dette arbeidet er Trond G. Hansen støttet
opp av Anne Lise Katle.
Sykkelparken i Heggedal har heller ikke dette året ikke blitt videreutviklet, men står fortsatt på
planen fremover. Samarbeidet med Asker kommune, Asker Idrettsråd og Heggedal Nærmiljøsentral
er meget fortsatt godt ifm anlegg.

Øvrige prosjekt
Anne-Lise Katle sitter fortsatt i styret for velodromselskapet (Norges Cykleforbunds
Kompetansesenter AS).
Stig Fjærli leder NCF Region Øst, sammen med Asgeir Mamen som nestleder.
Tina Fjærli sitter som Asker CK sin representant i Asker Idrettsråd.
Styrkeprøven AS eies av ledende sykkelklubber i Oslo området. Asker CK eier 10 % av dette selskapet
som arrangerer Styrkeprøven arrangementene med blant annet Trondheim – Oslo og Lillehammer –
Oslo, Jotunheimen Rundt m.fl. Knut Aanonsen har sittet i styret frem til nå. ACK arbeider for å samle
eierklubbene mest mulig, noe som foreløpig ikke har lykkes.
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Medlemstall
Også i 2020 er det foretatt flere gjennomganger av medlemsregisteret. Klubben har også byttet
medlemssystem fra Spoortz til Spond, og fått på plass en ny hjemmeside. Her skal det rettes en stor
takk til Andreas Aalby.
Totalt har klubben 510 medlemmer ved årsskiftet. Tabellen under viser medlemstall pr 30.04.2021.

0-5 år
Kvinner
Menn
Totalt

2020
0
0
0

6-12 år

2020
13
61
74

13-19 år
20-25 år
26 år 2020
2020
14
20
59
27
73
47

2020
60
278
348

Totalt

2020
117
425
542

Økonomi
Regnskapet for 2020 er gjort opp med et pent overskudd med kr 148 712. Økningen i totalt inntekter
skylders at klubben har fått støtte for avlyste, planlagt ritt fra staten, samt driftsstøtte fra
kommunen. Reduserte kostnader skyldes lavere aktivitet grunnet pandemien.
Vi ser at det fortsatt er krevende å holde inntektssiden oppe. Det er vanskeligere å få
sponsorinntekter, og det må gjennomføres flere ritt. Sponsorinntektene fordeler seg også på flere
mindre sponsorer, samt bingostøtte gjennom lotteritilsynet. Klubben har fortsatt en komfortabel
likviditet, og har også gjennomført en god del nødvendige investeringer i utstyr foran 2021
sesongen.
Resultatregnskap og balanse med revisjonsuttalelse, samt budsjett for 2021 er vedlagt i eget
dokument.
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