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I protokollen fra årsmøtet for 2005 står det at Lars Olav Nypan er valgt for ett år. Dette er feil
fordi vedtektene sier at styremedlemmer velges for to år av gangen. Funksjonstiden til Lars er
derfor fram til årsmøtet i 2008. Styret har ikke fullmakt til å endre ordlyden i årsmøteprotokollen og saken refereres derfor i denne årsberetningen.

Styrets arbeid
I løpet av året har styret hatt fem styremøter. I tillegg har det vært uformelle møter og kontakt
i forbindelse med arrangementene.
Det største arrangementet som Veteranklubben har ansvaret for er avslutningen av Norgescupen for veteraner på Røros. Det administrative arbeidet blir i hovedsak utført av styremedlemmene, mens Røros IL er teknisk arrangør av rittet. For øvrig koordinerer styret arbeidet
med å få på plass terminlisten for de lokale veteranrittene og Veterancupen/Trøndercupen.
Medlemstallet er på 116, som er tre færre enn i fjor. Det har de siste årene vært en svak nedgang i medlemstallet og styret arbeider for å snu en slik utvikling.
I 2006 vedtok styret å sette i verk noen nye tiltak for å forbedre tilbudet til medlemmene. Som
en prøve ble det arrangert et åpent klubbmesterskap på bane, Prestmovelodromen. Dette blir
fulgt opp også i 2007 hvor rittet kommer inn i terminlisten. Styret arbeider videre med både
nye arrangementer og forbedret informasjon til medlemmene i form av nye internettsider.
I mai åpnet klubbens æresmedlem Jan Erik Steen sitt kombinerte radio- og sykkelmuseum i
Sjøbygda i Selbu. Veteranklubben ga en gave til åpningen, et bilde med tittelen ”Forelsket par
på ståsykkel” tegnet av kunstneren Iben Sandemose. I tillegg har klubben lånt ut myntsamlingen fra sykkel-VM i Oslo 1993. Både bildet og myntsamlingen kan sees i museet.

Sykkelveteranenes klubb i Trøndelag
Årsberetning for 2006
Årsregnskapet for 2006 viser et årsunderskudd på kr. 3682,45 mot et budsjett i balanse. Underskuddet skyldes at Veteranfestivalen på Røros ikke oppnådde noe overskudd. I tillegg er
det innkjøpt et større lager av premier (Svein-kruset) for de kommende årene.
Medlemskontingenten er kr. 100,-.

Sportslige resultater
Årets sportslige resultater fra Nordisk, NM og Veterancupen:
I Norgesmesterskapet for veteraner fikk Alf Grøtte 1. plass i tempo og 3. plass fellesstart i
klase M 45-49. Jan Birger Solheim fikk 2. plass i fellesstart i klasse M 50-54. I klasse M 70
var det for få deltakere til at det ble kåret norgesmestre (en for lite), men Trønderveteranene
oppnådde meget gode plasseringer. Kaare Bals fikk 1. plass i fellesstart og 2. plass på tempodistansen. Rolf Dragsten fikk 2. plass på fellesstart og Aarstein Berg erobret 3. plass på tempoen.
I Nordisk mesterskap ble det ingen medaljer blant deltakerne fra Veteranklubben.
I Norgescupen for veteraner var det to vinnere i år, Åse Gjerde i klasse K 65-69 og
Aarstein Berg i klasse M 75. Alf Grøtte, Kaare Bals og Martin Sve fikk 2. plass i sine klasser,
mens Geir Evensen, Jan Birger Solheim, Rolf Dragsten og Gunnar Haaland fikk gode tredjeplasser.
I Trøndercupen deltok 87 ryttere i år. Dette er en øking fra året før hvor det deltok 72 ryttere.
De rene veteranrittene som ble arrangert av Stjørdalsblink, Sverre og TVK ble avsluttet med
hyggelige tilstelninger med god servering og premieutdeling.
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Vi takker de klubbene som arrangerer veteranritt for oss. Veteranklubben støtter opp om disse
rittene med en gave til arrangørklubbene i form av en pokal som klubbene skal bruke som
motivasjon overfor klubbens sykkelrekrutter.
Alf Grøtte vant ”Sveinkruset” i klasse M 45-59.
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Sesongavslutning på Røros
Årets veteranfestival ble for 11. gang arrangert på Røros.
42 ryttere stilte til start på temporittet som ble avholdt i godt vær. Selv om ikke deltakelsen
samlet sett var så stor, deltok ryttere fra mange ulike steder i landet.
De fleste deltakerne bodde i år på Erzsceidergården, der også festmiddagen ble arrangert.
Samarbeidet med Røros IL fungerer meget godt og Veteranklubben takker sykkelgruppa i
Røros IL.
Arrangementet ble avsluttet søndag med en svært interessant omvisning ved Ratvolden. Her
fikk vi en profesjonell guiding og høre om historien til Johan Falkberget.
Som vedlegg til årsregnskapet foreligger et eget regnskap for arrangementet på Røros.
Fra noen av medlemmene er det stilt spørsmål om hjemmelen til at styremedlemmer får dekket hotelloppholdet under arrangementet. Dette har vært en praksis i mange år, men er sannsynligvis ikke behandlet formelt. Saken ble derfor behandlet i et styremøte den 19.10.2006,
med vedtak om at klubben dekker hotelloppholdet for ett døgn for styremedlemmer som har
oppgaver i forbindelse med arrangementet. Det ble også vedtatt at dette legges fram for årsmøtet.

Støtte og bevilgninger
Stjørdalsblink fikk innvilget sin søknad om oppgradering av utlånssykler til rekrutter på kr.
5.000,-.
Nordisk mesterskap for veteraner ble i år arrangert i Norge og da ble det ikke gitt reisestøtte
til deltakelsen.

Æresmedlemmer og diplomer
Det er ikke utnevnt nye æresmedlemmer i løpet av 2006. Æresmedlemmene i klubben er Einar Dahle, Jan Erik Steen og Leif Sveberg.
To medlemmer har mottatt Veteranklubbens diplom i 2006. Kari Erlandsen fikk denne på sin
70-årsdag for sin mangeårige administrative innsats for sykkelsporten. Amund Grimstad fikk
diplom under Veteranfestivalen på Røros, spesielt for stort og langvarig engasjement som
leder av klubben.
Leder av Veteranklubben deltar i komiteen som forvalter John Alterns minnefond. Fra dette
fondet ble det i år utdelt en minnepris til Birger Rødde.

Sponsor
Klubben hadde i 2006 sponsoravtale med Hank Sport. Bidraget fra Hank har vært premier til
utlodningene på årsmøtet og veteranfestivalen. I tillegg stiller Hank lokale til disposisjon for
styremøtene.
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