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Sak 4: Årsmelding

Årsberetning
Bodø Cykleklubb

2016

Styrets sammensetning
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:
Valgkomité:
Revisorer:

Frode Soelberg
Totto Dähn Wiland
Valter Kristiansen, Brite Jacobsen, Bjørn Hamran, Elisabeth Solum,
Marielle Tverli og Terje Cruickshank (Fratråtte juni 2018, 1. vara tråket
inn; Arne-Willy Brasetvik)
Vanja Iren Pettersen, Jostein Jensen, Jan-Oddvar Sørnes
Bjørn Inge Ingvaldsen, Oddingar Jakobsen, Kristin Hansen,
Varamedlem; Anders Lillevik
Frank Steensen, Siv Engmo

Styrets arbeid
De viktigste sakene i 2016
De viktigste sakene styret har arbeidet med i 2016 var:
1. Bjørndalslia klubbhus og sykkelpark
2. Ungdomsgruppen
3. Mastersatsning
4. Triathlon
5. Kompetanseheving og kurs
6. Organisert trening og sosialt samvær
7. Spesialrettede prosjekter
8. Ritt - Rønvikfjelltempoen/Festvågrittet,
9. MST – Midnight Sun Triathlon
10. ARoN

Årsberetning 2018

1. Bjørndalslia klubbhus og sykkelpark
Sykkelparken ved klubbhuset ble, i samarbeid med Bodø Kommune, videreutviklet med
labyrintelementer av tre og stein. Fra tidligere er 1km løype velegnet for både
nybegynnere og erfarne ryttere etablert. Vedlikehold av Klubbhuset er påbegynt, men det
har etter befaring av byggmester blitt påvist vesentlige problemer med takkonstruksjonen.
Disse er ikke utbedret og kan bli meget kostnadskrevende i neste periode.
2. Ungdomsgruppen
Gruppa startet året med et godt arbeide for å sikre trenere i alle aldersgruppene. Vi gikk
inn i året med begrensede trenerressurser, men har fått på plass både hoved og
hjelpetrenere for alle tre terrenggruppene, en landevei og en basisgruppe til vintertrening.
Her er det gledelig at vi både har fått midler for å kjøre trenerkurs fra Bodø Idrettsråd slik
at våre nye frivillige får nødvendig kompetanse til dette.
I tillegg til høy treningsaktivitet har vi også hatt over 200 barn på sykkelkarusellen
Sparebanden. Arbeidet med å gjennomføre arrangementet også i 2019, men i en mer
effektiv variant ble startet på høsten. Dette vurderes som vår aller beste rekrutteringsarena
i årene fremover.
Blant våre aktive utøvere som har reist rundt å deltatt på ritt har vi hatt deltagere både
nært og fjernt. Vi har hatt deltagere fra 10 år opp til junior, både gutter og jenter. Vi har i
2018 hatt deltagere på bl.a RM Tromsø, Vefsntråkket i Mosjøen, U6 Cycle Tour
Tidaholm, Roserittet, UM Landevei og ACR Bike Weekend i tillegg til vårt eget
Festvågritt og RM Terreng. Vi gleder oss også over gode resultater i flere av
aldersklassene. Guttene i 15-årsklassen har ikke bare kjørt sterkt i eget årskull, men tar
hjem RM-tittelen i konkurranse med ett år eldre gutter i Tromsø. Like imponerende er
resultatene i junior, hvor Adrian åpnet seierskonto mot senior i Mosjøen, for å gjenta det
samme på gateritt under RM.
3. Mastersatsning
Klubbens sportslige aktiviteter for denne gruppen inkluderer treninger ute i samarbeide
med Team Rynkeby i sommerhalvåret. Det har videre vært arrangert karusellritt,
treningsritt, tempoer, og fellestreninger for alle aldergrupper. I vinterhalvåret har vi et
godt tilbud på spinning hos vår sponsor Stamina med 3 økter i uka. Deltakelsen er stabil
og høy. Det ser ut til at nivået på spinningtilbudet er godt tilpasset behovet. Våre
seniorer/mastere har deltatt på både mastercup og aktive-/eliteritt hevdet seg godt. Vi har
fortsatt en del å gjøre ift kjønnsfordeling, og vi arbeider videre med å økt andelen.
4. Triathlon
Vi kan se tilbake på et begivenhetsrikt år for triatlonmiljøet i klubben. Triatloninteressen i
Bodø har vokst og vi har fått nye utøvere i sporten og nye medlemmer inn i BCK, samt
tidligere medlemmer som har startet opp igjen. Svømmetreningene som vi har hver

mandag blir ledet av Bodø Svømmeklubbs sin hovedtrener. Dette er et veldig bra tilbud
som medlemmene setter stor pris på. Vi har nå over 40 som er påmeldt og deltar på
treningene. Vi tror disse treningene er nøkkelen for å øke interessen og skape et godt
triatlonmiljø i klubben og i Bodø. I tillegg til satsingen på svømmetreningene og
etablering av en triatlonkonkurranse i Bodø, har vi gjennomført flere triatlontreningshelger. Resultatet er en stor medlemstilførsel og et økende triatlonmiljø i byen.
I forbindelse med fusjonen med Bodø Sykkel- & Triatlonklubb ble det reist noen
spørsmål angående ressursbruk og at oppmerksomheten ville dreie mer mot Triatlon.
Denne uroen var berettiget og Styret har bevisst arbeidet for en rimelig balanse mellom de
ulike formålene klubben har. Styret viser til regnskapstallene når det gjelder ressursbruk
innenfor Triatlon. I Triatlonmiljøet er det meget kompetente personer som Bodø CK nå
kan dra veksler på og arrangørkompetansen har blitt styrket. Bidraget til klubbdriften er
positivt. Videre ønsker Styret å påpeke at Triatlonmiljøet også bidrar på en positiv måte til
klubben gjennom dugnadsinnsats, arrangementer og aksept av tillitsverv både i Styret og i
Rittkomiteen.
Klubbmedlemmene bes om å legge merke til at Bodø CK blir forespurt av Norges
Triatlonforbund om å ta et nasjonalt ansvar - på samme måte som NCF inviterer Bodø CK
til dette. Bodø Ck’s omdømme har med andre ord blitt styrket etter fusjonen med Bodø
Sykkel- og Triatlonklubb.
5. Kompetanseheving og kurs
Vi har i 2018 fokusert på å kompetansen på løypevakter som en følge av regelendringer
for sykkelritt. Det har også blitt gjennomført mobilvaktkurs og trenerkurs. Dette løftet av
arrangørkompetansen har vært kritisk for Bodø Ck og en stor takk til våre egne
kompetente kursholdere er berettiget. På grunn av denne ekstrainnsatsen har Bodø Ck
kunnet fortsette som arrangør av landeveisritt og satt seg i en meget gunstig posisjon med
tanke på å ta på seg nasjonale arrangementer. Vi har nok en gang deltatt aktivt i ARN og
klubben har fått betydelig erfaring og kompetanse, samt et økonomisk bidrag.
6. Organisert trening og sosialt samvær
Det vises her til punkt 2 og 3. Klubben har i dag et godt treningstilbud for våre
medlemmer, men vi er helt avhengige av å utdanne nye trenere. Spesielt gjelde dette for
ungdomsgruppen. Per i dag kjører har vi spinning hos Stamina to dager i uka, og en
gymsal for ungdomsgruppa en gang i uka. I sommerhalvåret er det organisert og
improviserte treninger stort sett hver dag.
Videre er vi fornøyde med at klubbhuset blir brukt mer og mer, og ofte til samlinger der
trening og sosialt samvær kombineres. Her har det vært spissede miljøsamlinger for
ungdomsgruppen, og kombi-samlinger der også voksne deltar med ruller og med et felles
måltid i etterkant.
7. Spesialrettede prosjekter

Styret har den siste perioden foretatt noen organisatoriske grep. Disse grepene er ikke
gjennomført fullt ut, og fortsatt under utvikling. Dette beskrives under.
Arrangementer av ritt og konkurranser er nå skilt ut fra styrets oppgaver og over i en
rittkomite. Rittkomiteen består av svært kompetente personer som har påtatt seg et
spesielt ansvar for denne viktige oppgaven for Bodø Ck. Det arbeides med å videreutvikle
en gruppe for klubbhuset og drift av dette, samt en gruppe for materialforvaltning.
Dermed får klubben en tydeligere arbeidsdeling der disse gruppene har definerte
arbeidsområder og styret har det overordnede ansvar. Dette organisatoriske grepet har
blitt foretatt for å lette arbeidsmengden på de frivillige ved å inkludere flere personer og
utnytte kompetansen til den enkelte på en bedre måte. Det medfører altså en spesialisering
der de som ønsker å bidra kan ta en mindre og mer fokusert oppgave som det dermed er
enklere å mestre godt. Dette er utdypende beskrevet i klubbdokumentet.
8. Rønvikfjelltempoen/Festvågrittet
Bodø CK arrangerte rankingritt for aldersbestemte klasser 15/16 år og t.o.m M/K
senior/elite/master. Rittet, som besto av både motbakketempo (Rønvikfjelltempoen),
gateritt og fellesstart (Festvågrittet).
9. MST – Midnight Sun Triatlon
I 2018 arrangerte Bodø Cykleklubb en triatlonkonkurranse, Midnight Sun Triathlon, for
første gang. Det var en spennende prosess å arrangere en triatlon, noe klubben aldri har
gjort tidligere. Norges Triatlonforbund var veldig støttende i prosessen med planlegging
og gjennomføring av konkurransen. De bidro både med gjennomføring av funksjonærkurs
og stilte med Teknisk Delegat under konkurransen. Selve konkurransen ble en suksess,
med rundt 70 deltakere. Selv med store utfordringer med været, som gjorde at vi var nødt
til å flytte både tidspunkt og sted for konkurransen, ble den en stor suksess med kun
rosende ord fra alle deltagerne. Mange av våre medlemmer deltok på Midnight Sun
Triathlon, der flere også tok pallplasseringer. Men vi har også flere medlemmer som har
deltatt på andre triatlonkonkurranser både i inn og utland.
10. ARoN
Bodø CK har igjen deltatt i arrangørstaben på dette flerdagersrittet som en del av et større
initiativ fra ARN/ASO om å involvere noen utvalgte klubber i landsdelen. Bodø stilte
med flere personer her, og kompetansen de får er særdeles viktig for klubben.
11. Økonomi
Klubben er solid og har god likviditet. Regnskap for 2018 og budsjett for 2019 legges
frem i egne saker i Årsmøtet.
12. Medlemstall for 2018

Totalt

2010 2011
301 294

2012 2013 2014
353 359 278

Pr 12.03.2019 er medlemstallet 290

2015 2016 2017 2018
285 293 290 295

Vedlegg til årsberetning
Regionale Kommissærer i Bodø CK
Barosen, Bendik
Hålogalandsgata 120, 8008 Bodø, m: 907 05 809 e-post: bendikbarosen@live.no
Barosen, Gunnar
Hålogalandsgata 120, 8008 Bodø, m: 990 25 749 e-post: gunnar.barosen@bodo.kommune.no
Brasetvik, Arne Willy
Haakon VII gate 24A, 8003 Bodø, m: 46820002 e-post: arnewilly@icloud.com
Cruickshank, Terje
Leif Aunes vei 4 A, 8012 Bodø, m: 913 91 570 e-post: cruickshank@me.com
Dverset, Kristoffer
Haakon VII gate 24 A, 8003 Bodø, m: 951 50 721 e-post: kristofferbd@hotmail.com
Dahn Wiland, Totto
Torvgata 40, 8004 Bodø, m: 41479219 e-post: tott-dah@online.no
Grande, Jørgen
Storgjerdåsen 7, 8023 Bodø, m: 95475798 e-post: jorgen.grande@bodo.kommune.no
Grande, Ottar
Storgjerdåsen 7, 8023 Bodø, m: 407 39 019 e-post: jorgen.grande@bodo.kommune.no
Hansen, Dag
Øvre Bjørk sen 75, 8013 Bodø, m: 982 61 733 e-post: dag.kristoffer.hansen@c2i.net
Haukås, Bente
Bindestreken 10, 8030 Bodø, m: 472 36 697 e-post: bente@lofoten.no
Hveding, Tormod
Skeiddalen 17, 8070 Bodø, m: 95722230 e-post: tommenoglinda@gmail.com
Ingvaldsen, Bjørn Inge
Leif Jenssens plass 1A, 8003 Bodø, m: 971 73 032 e-post: bjorn.i.ingvaldsen@gmail.com
Jacobsen, Brite
Prinsens gate 148 B, 8005 Bodø, m: 915 79 732 e-post: brite56@gmail.com
Kristiansen Valter
Nedre Rønvik terrasse 2, 8012 Bodø, m: 416 80 947 e-post: vakrist@hotmail.com

Kymre, Bjørn Roald
Årlokkveien 7, 8011 Bodø, m: 900 98 296, e-post: bjo-kym@online.no
Seivåg, Trond Vegard
Valle, 8030 Bodø, m: 911 76 811 e-post: t-v.s@online.no
Stamnes, Bjørn Håvard
Øvre Lag rd Terrasse 16, 8016 Bodø, m: 951 78 776 e-post: bhs@bodo.kommune.no
Sørnes, Jan-Oddvar
Gildeskålveien 37, 8003 Bodø, m: 908 39 821 e-post: jan-oddvar.sornes@nord.no
Sørnes, Vegard Johan
Gildeskålveien 37, 8003 Bodø, m: 908 39 821 e-post: glimtvegard@gmail.com
Utheim Jon-Erik
Mørkvedtråkket 23, 8026 Bodø, e-post: jeutheim@online.no

Sak 6. Innkomne saker
Fra Terje Cruickshank
Ber om at det fremmes sak til årsmøtet der årsmøtet får bestemme om personkonflikt mellom
enkelt personer i styret og rittleder for Saltenkarusellen skal få ødelegge for gjennomføring av
denne gjennom at undertegnede fratas rittansvaret for denne slik styret har bestemt ved å
overkjøre premissene for gjennomføring som lagt i skisse til rittplan av 28.september 2019 og i
møter med rittkomité og styreleder.
Slik jeg har oppfattet det lille som har vært av kommunikasjon er vi kun uenige i ett punkt, skal
rittleder håndtere økonomien i dette eller skal økonomiansvarlig gjøre dette.
Det er som nevnt to årsaker for at rittleder vil håndtere inntektene fra påmelding til rittet selv:
1. Rittleder hadde i 2018 utlegg for godt over 10000,- som ikke ble refundert fra klubben før
etter gjentatte purringer, og bilag som var sendt klubbens epost var borte og måtte framskaffes
på nytt.
2. Innkjøp skapte store utfordringer for økonomiansvarlig å håndtere slik at dette ble postert
korrekt og det gikk en masse tid og ressurser bort i dette med gjentakende problemstillinger,
samt at anmodninger om innkjøp ble enten ikke besvart eller negativt innstilt fra styret, inkl
frivillighetsbevertning og frivillighetsgoder.
=> rittet har alltid hatt som økonomisk målsetting å gå i balanse, altså vil inntekter fra
påmelding gå til investeringer til bruk i rittet, samt at bruk av klubbens utstyr (tidtaker, skilt etc)
kompenseres. Blir det ett overskudd etter dette vil dette tilfalle dugnadsgjengen - altså
overskuddet vil gå uavkortet til Team Rynkeby.
Sponsoravtale inntekter og tildelinger som kommer som bi-inntekt ifm dette rittet tilfaller
selvsagt klubben uavkortet og gjennom andre kanaler enn påmeldingavgiften.
De andre momentene i idéskisse til rittinvitasjon som vi var uenige om er det kommet til enighet
om.
- navnet er bestemt av Sponsoravtale med BK.
- sponsor avtaler vil bli ivaretatt (50% for BK-fordelsprogram).
- Team Rynkeby vil ta ansvar for gjennomføring fra a->å og er villige til å skrive avtale på dette.
- Bodø CK er teknisk arrangør som tidligere år når Bedriftsidretten eide arrangementet.
- Rittet følger nasjonale krav til gjennomføring av ritt.
Jeg ber om at årsmøtet får ta stilling til om man ønsker rittleders modell eller styrets modell for
gjennomføring av Saltenkarusellen 2019.

Saksopplysninger
Jostein Jensen er innsatt som rittleder av karusellen etter at Terje Cruickshank trakk seg som
rittleder i epost av 21.12.2018. Nedenfor gjengis Terjes begrunnelse for å ikke kunne ta på seg
vervet:
Da stiller ikke Team Rynkeby opp forpliktende nok og jeg kan ikke påta meg rittansvaret
for denne karusellen uten disse 100% på lag og at de kjenner eierskap og forpliktelse
ovenfor dette arrangementet. Har for dårlig erfaringer med løse samarbeidsavtaler med
TRNN tidligere.
Karusellen er fjernet fra terminlisten.
Vennlig hilsen Terje Cruickshank, 48291500
Den 20. des 2018 kl. 15.07 skrev Frode Soelberg <frode.soelberg@nord.no> følgende:
Hei Terje
Snakket med Jan-Erik i dag og det ser ut til å være en misforståelse rundt avtalen.
Team Rynkeby samarbeider med oss om Saltenkarusellen, men kun med dugnadstimer.
De ønsker ikke å være medarrangør og God Morgon må vi dessuten ta vekk fra
terminlisten. Dermed må det gjøres følgende endringer:
1. Navnet endres til "Saltenkarusellen i samarbeid med Team Rynkeby"
2. Inntektene skal gå til BCK
3. Påmeldingskontingenten skal gå til BCKs konto
4. Team Rynkeby godtgjøres for dugnadstimer etter endt sesong. Team Rynkeby leverer
timeliste og faktura etter gjeldende timesatser (200 for de med vaktautorisasjon og 100
for øvrige)
5. Redusert medlemskontingent for Team Rynkeby i BCK må godkjennes av BCKs
Årsmøte.
Styret formaliserer avtalen med Team Rynkeby på nyåret, men du bes om gjøre disse
endringene (1,2 og 3) nå med en gang.
Vennlig hilsen
Frode
Styreleder BCK

Drøfting
Samarbeidet som ble foreslått av Terje innebærer at inntekter fra arrangementet skulle tilfalle
barnekreftforeningen. Selv om dette er et godt formål, mener Styret at inntektene fra klubbens
arrangementer og medlemmenes dugnadsinnsats skal tilfalle klubbens aktiviteter og formål
knyttet til idrettsglede gjennom sykling som idrett og fritidsaktivitet (se klubbdokumentet).
I etterkant av denne diskusjonen med Terje, er det inngått en samarbeidsavtale med Bodø
Energi angående drift av karusellen: Bodø Energi Kraftkarusell, er nå navnet. Dette er også
inkludert i Terjes fremstilling av saken. Styret påpeker at Bodø Energi ble del av driftsmodellen
etter at Terje hadde trukket seg og Jostein Jensen var innsatt som rittleder.

Innstilling til vedtak:
Styrets vedtak opprettholdes. Jostein Jensen er rittleder for karusellen. Rittene gjennomføres
med Bodø Energi som samarbeidspartner og inntektene tilfaller Bodø CKs formål slik dette
beskrives i klubbdokumentet.

Sak 7. Fastsette kontingent
Kontingenten har de siste årene ikke blitt justert. Styret foreslår en moderat økning, men opprettholder
dagens struktur med studentmoderasjon og redusert kontingent fra 1. sept. Ny kontingentsats gjøres
gjeldende fra neste år (2020)

Innstilling til vedtak
Kontingenten økes fra kr 550 til kr 600 for enkeltmedlemmer fra 2020.
Familiemedlemsskap økes fra kr 800 til kr 900 fra 2020.
Studentmedlemsskap økes fra kr 200 til kr 300 fra 2020.
Fra 01.09.2020 settes kontingenten (for 2020) til 50% av de ovenforstående satsene for nye medlemmer.
Fra 01.09.2019 settes kontingenten (for 2019) til kr 100 (student), 300 (enkeltmedlem), 450
(familiemedlem), for nye medlemmer.
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1. Innledning
Organisasjons- og Sportsplanen for Bodø Cykleklubbs er et rammeverk for klubbens
hovedaktiviteter.
• landeveissykling,
• terrengsykling
• triatlon.
Dette innebærer at planen er førende for all aktivitet i klubben og for hvordan vi ønsker at
aktivitetene skal gjennomføres og styres. Planen anses som veiledende for alle aktive, trenere,
ledere og foreldre.
Planen bør evalueres og revideres årlig slik at den kan være et aktivt verktøy for alle involverte.
Eventuelle innspill til planen kan fremmes ved årsmøtet, eller meddeles styret skriftlig.
Organisasjons- og Sportsplan for Bodø CK er holdt på et overordnet nivå, der visjoner og
målsetninger konkretiseres gjennom en inndeling av klubben i undergrupper og arbeidsgrupper.
Historisk har klubbens virksomhet blitt utøvd uten formell strategi, taktikk og operative tiltak
(skriftlig plan).

2. Visjon og målsetning
Bodø Cykleklubbs (BCK) visjon er bidra til livsglede for både unge og voksne gjennom
idrettsaktiviteter. Med idrettsaktiviteter menes her; deltagelse i lek, trening og konkurranser innen
sykkel og triatlon, drift og ledelse av klubben, klubbhuset og klubbens arrangementer,
vedlikehold av klubbens eiendeler og anlegg, og å fremme sykling og triatlon som sådan.

Noen konkretiseringer av visjon og mål:
Bodø Cykleklubbs primæraktiviteter organiseres, og utøves, i følgende avdelinger, så langt mulig
med egne «utvalg» for hver av avdelingene.
Barne- og Ungdomsavdeling
• Klubben skal videreutvikle Barne- og Ungdomsavdelingen
• Barne- og Ungdomsavdelingen bør ledes av et foreldreutvalg og utnevne en kontaktperson for
Styret
• Barne- og Ungdomsavdelingen skal tilbys kompetanseheving
• Barne- og Ungdomsavdelingen skal tilby lek (for de aller yngste), aktiviteter og konkurranser
som er tilpasset alle kategorier utøvere, samt utøvernes nivå og modenhet.
• Barne- og Ungdomsavdelingen oppfordres til å utvikle en overordnet plan for sin virksomhet
• Barne- og Ungdomsavdelingen tildeles budsjettmidler på grunnlag av planlagte aktiviteter.
Bredde og mosjonsidrett – Senior- og Masteravdeling
• Klubben skal videreutvikle Senior- og Masteravdelingen

•
•
•
•
•

Senior- og Masteravdelingen bør ledes av et masterutvalg og utnevne en kontaktperson for
Styret
Senior- og Masteravdelingen skal tilbys kompetanseheving
Senior- og Masteravdelingen skal tilby aktiviteter og konkurranser som faller inn under
breddeidrett, er i samsvar med sykkelforbundets retningslinjer, og tilpasset alle kategorier
utøvere.
Senior- og Masteravdelingen oppfordres til å utvikle en overordnet plan for sin virksomhet
Senior- og Masteravdelingen tildeles budsjettmidler på grunnlag av planlagte aktiviteter

Bredde og mosjonsidrett – Triatlonavdeling
• Klubben skal videreutvikle Triatlonavdelingen
• Triatlonavdelingen bør ledes av et triatlonutvalg og utnevne en kontaktperson for Styret
• Triatlonavdelingen skal tilbys kompetanseheving
• Triatlonavdelingen skal tilby aktiviteter og konkurranser som faller inn under breddeidrett, i
samsvar med Triatlonforbundets retningslinjer, og tilpasset alle kategorier utøvere.
• Triatlonavdelingen oppfordres til å utvikle en overordnet plan for sin virksomhet
• Triatlonavdelingen tildeles budsjettmidler på grunnlag av planlagte aktiviteter
Paraidrett
• Klubben skal videreutvikle tilbudet innen Paraidrett
• Klubben bør tilby klasser for parautøvere ved alle arrangementer
• Paraidrett integreres i de andre avdelingene men bør koordineres av en dedikert ressurs som
er kontaktperson for Styret
• Paraidretts-avdelingen oppfordres til å utvikle en overordnet plan for sin virksomhet
Satsningsutøvere
• Dersom enkelte utøvere viser potensiale og interesse for en satsing på nasjonalt nivå bør
klubben utvikle et tilbud for disse utøverne (U23)
• En nasjonal satsning kan utvikles i samråd mellom gjeldende utøvere, de foresatte og
klubbens trenere og styre. Styrevedtak eller vedtak av ordinært/ekstraordinært årsmøte kreves
for å opprette en sliksatsning.
• Ved opprettelse skal det settes ned et utvalg og utnevnes en kontaktperson for Styret.
• Nasjonal satsing kan utvikles for junior- og U23-utøvere. Dette gjelder for alle kategorier
juniorutøvere.
• Klubben skal legge til rette for overgang til andre klubber dersom det aktualiseres. Klubben
bør derfor vedlikeholde sine relasjoner til kontinentallag og nasjonale eliteklubber
• En eventuell elitesatsing (senior) skal vedtas av årsmøtet og være grundig utredet før den
igangsettes.

3. Organisering av Bodø Cykleklubb (pr februar 2018)
BCK retter seg etter Norges Idrettsforbunds (NIF) Lov. BCK’s vedtekter er basert på «Lovnorm
for idrettslag». BCKs vedtekter finnes på klubbens hjemmeside (www.bodo-ck.no). (vedtekter
kan legges ved).

Årsmøtet er klubbens øverste organ, i mellom årsmøtene er Styret i BCK klubbens øverste organ.
Styret er valgt av årsmøtet og utgjør klubbens daglige ledelse. Styresammensetning vedtas av
Årsmøtet, (se Årsmøtevedtak 2018).

Organisasjonskart:

Styret

Paraidrett

Satsningsidrett

Barne- og
ungdomsavdeling

Senior- og
masteravdeling

Triatlonavdeling

Ritt-/arrangement

Klubben har nedsatt følgende avdelinger som forestår den sportslige aktiviteten med tilhørende
kontaktperson/sportslig leder:
• Barne- og Ungdomsavdeling, Jostein Jensen
• Senior- og Masteravdeling, Jonas Nordvoll/Arne Seivåg/Jon Ivar Utsi
• Triatlonavdeling, Bjørn Hamran
• Paraidrett, Vanja Iren Pettersen

Klubben har nedsatt følgende arbeidsgrupper med tilhørende kontaktperson:
• Drift og vedlikehold av Klubbhus, Brite Jacobsen/Benedicte Opheim
• Drift og vedlikehold av anlegg og utstyr, Jan Aksel Svendsen og Odd-Ingar Jakobsen
• Rittkommité, Jan Oluf Jæger
• Velodromutredning, Totto/Jan-Oddvar
Disse avdelingene og arbeidsgruppene skal i hht BCK’s vedtekter består av minimum tre
personer (inkludert kontaktperson).

Generelle retningslinjer for arbeidsgruppene
Igangsetting og gjennomføring av aktiviteter er gruppens ansvar, men de rapporterer til styret og
tildeles budsjettmidler gjennom styrevedtak og etter skriftlig fremlagte planer/forslag.
•

Arbeidsgruppenes mandat avklares og spesifiseres i dialog med Styret.

•

Alle budsjettspørsmål og økonomiske forpliktelser skal vedtas av styret i forkant for tiltak
eller aktivitet.

•

Gruppene oppfordres til å forholde seg til idrettens kjerneverdier slik de er beskrevet av
Norges Idrettsforbund.

•

Sports- og treningsplaner behøver ikke være skriftlig nedtegnet.

•

Gruppene kan lage retningslinjer for å prioritere verdier, utvikle ønskede holdninger,
fremme en bestemt treningskultur, gjennomføre en utdanningsplan, eller dyrke frem
foreldreengasjement dersom de finner det nødvendig.

Skriftlige dokumenter knyttet til dette kan vedlegges Organisasjons- og Sportsplan for Bodø CK
Presiseringer – gjelder for alle medlemmer, arbeidsgrupper og organisasjonsledd
BCK har nulltoleranse for trakassering og/eller mobbing. Dersom slikt forekommer bes det om at
styret varsles.
BCK dekker ikke kostnader til alkoholservering ved sosiale arrangementer eller andre
begivenheter (sponsor-, relasjons- og nettverkspleie).
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1. Innledning
Sportsplan for Barne og Ungdomsgruppa i Bodø Cykleklubb heretter omtalt som planen, er
underlagt Organisasjons- og Sportsplanen for Bodø Cykleklubb og er gruppas overordnede plan
for sin virksomhet.
Planen bør evalueres og revideres årlig slik at den kan være et aktivt verktøy for alle involverte.
Eventuelle innspill til planen kan fremmes ved årsmøtet, eller meddeles styret skriftlig.
Planen skal være en mer detaljert oversikt over gruppas visjoner, målsetninger og retningslinjer
for underlagt aktivitet.Organisasjons- og Sportsplan for Bodø CK er holdt på et overordnet nivå,
der visjoner og målsetninger konkretiseres gjennom en inndeling av klubben i undergrupper og
arbeidsgrupper. Historisk har klubbens virksomhet blitt utøvd uten formell strategi, taktikk og
operative tiltak (skriftlig plan).

2. Visjon og målsetning
Barne og Ungdomsgruppa skal bidra til livsglede for barn og unge, iht Organisasjons- og
Sportsplanen i Bodø Cyckleklubb, gjennom idrettsaktiviteter. Vi skal jobbe aktivt for et bredt og
aktivt sykkelmiljø, både for de som søker et positivt og inkluderende aktivitetstilbud og de som
ønsker å utvikle seg som aktive konkurransesyklister.

Noen konkretiseringer av visjon og mål:
•
•
•
•
•
•

15 aktive utøvere i hver aldersbestemt klasse fra rekrutt til junior innen 2022
Sykkelskole basert på lek og mestringsopplevelse for 1-2 klasse
Bidra til miljøbygging internt i gruppa gjennom sosiale aktiviteter utenom fastlagte treninger.
Samlinger / fellesturer kan være eksempler på dette.
Bidra til miljøbygging på tvers av klubber i kretsen gjennom deltagelse på ritt og samlinger
Trenere med trenerkompetanse for de treningsgrupper de har ansvar for
Hjelpetrenere på alle treningsgrupper med aktivitetslederkurs

3. Strategi for måloppnåelse:
•
•
•
•
•
•

Arrangere sykkelkarusell på vår og høst for rekruttering av nye syklister
Aktivt søke støttemidler for innkjøp av utstyr som reduserer terskelen for nye utøvere inn i
sporten. Sykler for utlån eller leie i rekrutteringsfase og unge aldersklasser for å dempe
kostnadstrykket kan være alternativer
Dekke deltageravgift på ritt for aktive utøvere
Høyt fokus på bygging av positivt treningsmiljø med stort fokus på inkludering
Sende utøvere på regionssamlinger for både sportslig utvikling og sosial miljøbygging
Promotere deltagelse på fellesturer til ritt i og utenfor regionen

4. Eliteidrett
•
•
•
•
•

Dersom enkelte utøvere viser potensiale og interesse for en elitesatsing bør klubben utvikle et
tilbud for disse utøverne
Et eventuelt elitetilbud skal utvikles i samråd mellom gjeldende utøvere, de foresatte og
klubbens trenere og styre. Styrevedtak eller vedtak av ordinært/ekstraordinært årsmøte kreves
for å opprette elitegruppe/elitesatsing.
Ved opprettelse skal det settes ned et utvalg og utnevnes en kontaktperson for Styret.
Elitesatsing kan utvikles for juniorutøvere. Dette gjelder for alle kategorier juniorutøvere.
Klubben skal legge til rette for overgang til eliteklubber dersom det aktualiseres. Klubben bør
derfor vedlikeholde sine relasjoner til kontinentallag og nasjonale eliteklubber

5. Retningslinjer for økonomisk støtte og egenandeler – individuelle
reiser
Økonomisk støtte gis fortrinnsvis til ryttere som faller inn under avsnitt 4 (Satsningsryttere i Ugruppen). Støtte til deltagelse i ritt gis dersom dette er forankret i U-gruppas sportsplan og
godkjent av leder av U-gruppen.
Utøveren bør søke innen 1. april og søknaden skal inneholde en sesongplan. Juniorer og U23
ryttere må bidra til U-gruppas øvrige aktiviteter for å være stønadsberettiget. Maksimalt
stønadsbeløp pr reise er satt til kr 2000 i tillegg til startkontingent.
Søknadene behandles av styret i klubben og utbetales etterskudd

Sak 9. Rittplan/Arrangementer 2019
Det er planlagt følgende ritt i sesongen 2019
Bodø Energi kraftkarusell – under planlegging, 4/5 rittdager
Sparebanden – under planlegging, 4/5 arrangementer
4-5. mai: Festvågrittet/Regionmesterskap: Tempo, gateritt og fellesstart
13. Juli: Midnight Sun Triathlon, Sprint og Normaldistanse
3-4. August: Ungdomsmesterskap - gjennomføres i hht NCF’s krav

Av sosiale arrangementer nevnes spesielt at det i Oktober/November er planlagt årsfest (alle
medlemmer inviteres)

Sak 10: Valg

Bodø 07.03.2019
Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 21. mars 2019
Valgkomiteens arbeid
Komiteen har hatt 2 møter, en del mail og telefon-korrespondanse. Oppgaven i år har
vært forholdsvis enkel da de fleste som er spurt har reagert positiv.
Komiteen har bestått av:
•
•
•
•

Leder: Bjørn-Inge Ingvaldsen
Nestleder: Odd - Ingar Jakobsen
Kristin Hansen
Anders Lillevik (Vara)

Forslag til valg årsmøte 2019
Styre
•
•
•
•
•
•
•
•

Leder: Frode Soelberg (2018 - 2020) ikke på valg
Nestleder: Totto Dahn Willand (2018 – 2020) ikke på valg
Kasserer/økonomiansvarlig: Bjørge Magnussen (2019 – 2021)
Alexander Helstad (2019 - 2021)
Ståle Røsland (2019 - 2021)
Jostein Jensen (2019 - 2021)
Vanja Pettersen (2019 – 2021)
Elisabeth Solum (2018 – 2020) ikke på valg

Varamedlemmer velges for 1 år
• Benedikte Renate Oppheim (2019)
• Jan Aksel Svendsen (2019)
• Ørjan Kjærang Sandnes (2019)
• Valter Kristiansen (2019)
Revisorer velges for 1 år
• Frank Steensen (2019)
• Einar Emil Nilsen (2019)

Valgkomite (styret velger komite)
• Leder: Henning Tennes velges for 2 år
• Nestleder: Marielle Tverli velges for 1 år
• Medlem: Brite Jacobsen velges for 1 år
• Varamedlem: Bjørn Inge Ingvaldsen for 1 år

Bjørn Inge Ingvaldsen
Leder valgkomite – Bodø Sykkelklubb

