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Styrets arbeid 
I løpet av året har styret hatt tre styremøter. I tillegg har det vært flere uformelle møter og 
kontakt i forbindelse med arrangementene. 

Det største arrangementet som Veteranklubben har ansvaret for er avslutningen av Norgescu-
pen for veteraner på Røros. Det administrative arbeidet blir i hovedsak utført av styremed-
lemmene, 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 130, som er 14 flere enn i fjor. Vi har dermed lyktes å få økt oppslutning-
en om klubben og styret arbeider videre for å opprettholde en slik utvikling. 

Hovedstrategien er å forbedre tilbudet til medlemmene ved å tilby en variasjon i arrangemen-
tene. Det skal være tilbud til både rekordsetterne og de som er mest interessert i det sosiale og 
serveringen. I 2007 gjentok vi åpent klubbmesterskap på bane på Prestmovelodromen. I til-
legg arrangerte vi en tur mer preget av trim, opplevelse og sosialt samvær til Sjøbygda i Sel-
bu. Disse tiltakene synes å være positive, så vi satser videre i 2008 med nyheter på arrange-
mentsfronten. 

Veteranklubbens forhold til Norsk Radiomuseum er blitt meget godt og vi antar at besøkene i 
Sjøbygda også har bidratt til ny giv i klubben. Både oppmøte på årsmøtet og vårturen med 
sykkel og båt tyder på det. 

I 2007 ble det etablert nye internettsider (www.veteranklubben.info), som framover skal være 
hovedkanalen for informasjon om klubben. 
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Regnskapet for 2007 viser et årsoverskudd på kr. 925,40 som er i henhold til budsjettet.  
Balansen er på kr. 216.511,84.

Medlemskontingenten var i 2007 kr. 100,- , men ble i årsmøtet vedtatt til å være kr. 150,- i 
2008.

Sportslige resultater 
I Norgesmesterskapet for veteraner tok Veteranklubbens medlemmer disse medaljene: 

John Rune Gilberg - 1. plass i tempo og 3. plass i fellesstart (M45) 
Alf Grøtte - 3. plass i tempo (M45) 
Kjell Ove Riseth - 2. plass i fellesstart (M55) 

I Nordisk mesterskap ble det disse gode plasseringene: 

John Rune Gilberg - 1. plass i tempo og 1. plass i fellesstart (M45) 
Alf Grøtte - 5. plass i tempo og 11. plass i fellesstart (M45) 
Kjell Ove Riseth - 8. plass i både tempo og fellesstart (M55) 

I Norgescupen for veteraner var det to vinnere i år,  Åse Gjerde (K70) og 
Gunnar Haaland (M75). Alf Grøtte (M45), og Aarstein Berg (M75) fikk 2. plass i sine klasser, 
mens Inger Refsnes (K50), Jan Birger Solheim (M50), Harald Fenstad (M60), Rolf Dragsten 
(M70) og Martin Sve (M75) fikk gode tredjeplasser. I eldste klasse gjorde altså Trøndervete-
ranene rent bord i Norgescupen. Den gode matchingen i Veteranklubbens arrangementer bi-
drar antakelig sterkt til et slikt resultat. 

I Trøndercupen deltok 89 ryttere. Dette er omtrent det samme som året før (87 deltakere). De 
rene veteranrittene, som ble arrangert av Stjørdalsblink, Sverre, TVK og Veteranklubben, ble 
avsluttet med hyggelige tilstelninger med god servering og premieutdeling. 

Gull: Sølv: Bronse: 
Rolf-Einar Pedersen Geir Evensen Olav Hagerup 
Øystein Lorentsen Asbjørn Næss Roger Skogstad 
Gunnar Haaland Åse Gjerde Knut Næss 
Nils Kattem Martin Sve Frode Vevle 
Odd Erik Schønberg Arve Haugen Amund Grimstad 

Svein Kvam 
Aarstein Berg 
Alf Grøtte

Vi takker de klubbene som arrangerer veteranrittene. Veteranklubben støtter opp med en gave 
til arrangørklubbene i form av en pokal som klubbene skal bruke som motivasjon overfor 
klubbens sykkelrekrutter. 

Geir Evensen vant ”Sveinkruset” i klasse M 40-44. 
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Sesongavslutning på Røros 
Årets veteranfestival ble arrangert for 12. gang på Røros. 

58 ryttere stilte til start på temporittet som ble avholdt under så gode forhold at det ble satt 
løyperekorder. I tillegg kjørte 6 trimmere tempoløypa på 24 km. Ryttere fra mange ulike ste-
der i landet deltok. De fleste deltakerne bodde på Vertshuset, hvor også premiesermoni og 
festmiddag ble arrangert. Samarbeidet med Røros IL fungerer meget godt og Veteranklubben 
takker sykkelgruppa i Røros IL. Arrangementet ble avsluttet søndag med en omvisning i det 
flotte Gruvemuseet i den gamle smelthytta. Her fikk vi en interessant guiding og høre om his-
torien til gruvesluskene og livet på Røros i 300 år. 

Som vedlegg til årsregnskapet foreligger et eget regnskap for arrangementet på Røros. Dette  
resulterte i et overskudd på kr. 4.901,-. 

Økonomisk støtte 
TVK fikk innvilget sin søknad om innkjøp av landevegsykler til rekrutter for kr. 5.000,-. 

Æresmedlemmer og diplomer 
Det er ikke utnevnt nye æresmedlemmer i løpet av 2007. Æresmedlem Einar Dahle gikk bort i 
2007. Æresmedlemmene i klubben er nå Jan Erik Steen og Leif Sveberg.  

Ett medlem mottok Veteranklubbens diplom i 2007. Svein Kvam fikk denne på sin 60-årsdag 
for mangeårig innsats for sykkelsporten. Hans innsats som dommer og jurymedlem i utallige 
ritt ble fremhevet som spesielt viktig. 

Leder av Veteranklubben deltar i komiteen som forvalter John Alterns minnefond. Fra dette 
fondet ble det i år utdelt en minnepris til Martin Sve. 

Sponsor 
Klubben hadde i 2007 sponsoravtale med Hank Sport og Norsk Radiomuseum. Bidraget fra 
Hank har vært premier til utlodningene på årsmøtet og veteranfestivalen. I tillegg har Hank 
stilt lokale til disposisjon for styremøtene. Norsk Radiomuseum bidro med fasiliteter og yp-
perlig servering under årsmøtet og vårturen. 

April 2008 
For styret 

Jo Andersen 
Leder


