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AKTIVITET
I løpet av året har styret hatt 2 styremøter pluss 2 møter i forbindelse med ritt i trøndercupen.
Videre har det vært en god del kontakt pr telefon og e-post.
Medlemstallet er på 124; en økning på to medlemmer fra i fjor.
Kontingenten er kr 100.
SPORTSLIGE RESULTATER
De sportslige resultatene ble omtrent som i fjor. Vi fikk ingen mestre, men følgende
pallplasseringer i NM:
Ella Aune 3. plass i K30-39 fellesstart
John Rune Gilberg 2. plass både i tempo og fellesstart M30-39
Jan Erik Steen 2. plass i tempo M55-59
Odd Bjørn Torsen 3. plass i fellesstart M55-59
I veterancupen fikk vi seks klassevinnere:
Ella Aune K30-39
Inger Refsnes K45-49
Åse Gjerde K60-64
Jan Erik Steen M55-59
Aarstein Berg M70-74
Gunnar Haaland M75-
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Det ble ikke arrangert Nordisk Mesterskap, men som erstatning arrangerte danskene
Scandinavia Open. Fire av våre medlemmer deltok.
Alf Grøtte bronse i M40-44 fellesstart
Kaare Bals bronse i tempo og sølv i fellesstart M65-69
Rolf Dragsten nr 4 i tempo og bronse i fellesstart M65-69
Aarstein Berg gull i tempo og sølv i fellesstart M70-74
Gunnar Haaland deltok i VM for veteraner og oppnådde en 18. plass i M75-79 fellesstart.
TRØNDERCUPEN
Jaktstarten ble vunnet av Trond Alexandersen. Jan Erik Steen hadde flest poeng da han var
den eneste som hadde deltatt i samtlige ritt. I 2001 var det 8 ritt i cupen, 3 av dem var
veteranritt med sosialt samvær etter rittet. Deltagelsen var litt bedre enn i fjor, men her er det
fortsatt plass til mange flere. Vi er er også en stor takk skyldig til klubbene som arrangerer
veteranritt for oss
Sveinkruset ble vunnet av Leif Inge Sandberg i klasse M30-39.
SESONGAVSLUTNINGA PÅ RØROS
Årets veteranfestival ble for sjette gang arrangert på Røros. Været var ikke så sommerlig som
det har vært de siste årene, men mer enn godt nok til å avvikle ritt. De fleste deltakerne bodde
på Vertshuset, der også festmiddagen ble arrangert. Samarbeidet med Røros IL sine to
ildsjeler Harry Bakos og Jonny Klokkervold fungerer fortsatt godt, og de hadde også i år en
stor innvirkning på at arrangementet ble så vellykket. Takk til dem!
STØTTE OG BEVILGNINGER
Det er innvilget reisestøtte til to av klubbens deltakere i Scandinavia Open Det er kommet en
søknad om støtte til rekrutteringstiltak fra Stjørdals Blink.
SPONSORAVTALE
Klubben hadde i 2001 sponsoravtale med Hank Sport.
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