Årsberetning 2021 Nordreisa IL sykkel
Nordreisa IL sykkel arrangerte årsmøte 10. mars 2021. På møte ble Hermann O. Hermansen valgt som
ny styreleder og tok dermed over vervet etter Stein-Erik Lunde. Stein-Erik gikk inn som ordinært
styremedlem.

Etter årsmøte bestod styret i Nordreisa IL sykkel av:
- Leder, Hermann O. Hermansen (på valg i 2023)
- Nestleder, Per Einar Fjellstad (på valg i 2023)
- Medlem, John-Roald Vassbotn (på valg i 2023)
- Medlem, Stein-Erik Lunde (på valg i 2022)
- Medlem/kasserer, Lina Olsen (på valg i 2022)

I mai startet sykkelgruppen opp med treningsritt. Totalt 11 treningsritt ble gjennomført i løpet av
sesongen 2021. Løypene som ble benyttet varierer og det ble syklet både i Reisadalen, Kildalen,
Storvik, Oksfjorden og Reisafjellet. Det varieres også mellom bruk av landeveissykkel og
offroadsykkel. Oppmøte på treningsrittene var dessverre dårlig og lider trolig av mangelen på
rekruttering de senere årene. I forkant av sesongen ble det forsøkt lagd en terminliste frem til
sommerferien, men på grunn av stadig gravearbeid på veiene, ble det fortløpende endringer.
Informasjon om treningsrittene legges ut på sykkelgruppens Facebook side.
Som en del av planen for økt rekruttering ble det startet opp trening for barn og unge født i 2009-2011.
Opplegget rundt treningene og gjennomføringen ble utelukkende utført av styremedlem John-Roald
Vassbotn. Tilbakemeldingene var svært positive og førte til økning i medlemstallet blant barn og unge.
Barnetrening er noe som ønskes videreført for sesongen 2022. Sykkelgruppen har også gjennomført
treninger i forbindelse med idrettsskolen for barn i alderen 6-9 år.
Koronapandemien har fortsatt vært hengende over idretts Norge gjennom hele 2021 sesongen. Dette
har i liten grad påvirket aktiviteten til sykkelgruppen, se bort fra at felles klubbspinning på vinteren
utgikk. Det har ikke blitt arrangert noe offisielle ritt i regi av klubben i 2021. Enkelte av medlemmene
i sykkelklubben har deltatt på ritt i regionen slik som Lavkarittet, Offroad Finnmark og Skaidi
Extreme.
Sist gang klubben arrangerte ritt var tilbake i 2016. Etter dette har det blitt strengere regler i forhold til
krav til kursing av løypevakter. Sykkelgruppen har som mål å få gjennomført kursing i 2022 for om
mulig arrangere ritt igjen i 2023. Det ble i 2021 bestemt av styret at det skal jobbes med nytt design av
sykkeltøy. Dette skal etter planen ferdigstilles og være klart for bestilling i 2022.
I løpet av 2021 ble det kun avholdet ett styremøte i april. Etter sesongen var planen å avholde et nytt
styremøte, men dette ble flyttet til på nyåret i 2022, da på grunn av koronarestriksjoner. Det har
generelt ikke vært store behov for styremøter som følge av lav aktivitet i gruppen. Totalt er det

registrert 25 aktive medlemmer i sykkelgruppen. Ca. samme antall som har vært de siste par årene,
men en nedgang i forhold til tidligere.
Regnskapet for Nordreisa IL sykkel viser et underskudd på kr 667,-. Dette skyldes at enkelte
gruppekontingenter ikke er betalt innen fristen, men i starten av 2022. Regnskapet viser generelt lav
aktivitet med kun kr 5 684,- i inntekt + 864 i renteinntekt mot utgifter på kr 7 215,-. Utgiftene til
sykkelgruppen dreier seg i hovedsak om kontingenter til regionen og andel til hovedlaget.
Sykkelgruppen har solid økonomi med i overkant av kr 180 000,- på bok.
Sykkelgruppens målsetning for 2022 er økt aktivitet og flere medlemmer.
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