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VALG FOR 2017 

På IK Heros årsmøte 14. februar ble følgende personer valgt: 
Leder:     Wenche Elvsveen Meisingset. 
Kasserer:     Olav Tyrhaug 
Varamedlem:   Marit Groven 
      
      
Revisorer:     Nils H. Flaaseth 
     Lene Vissebråten 

Valgkomite:     Svein Olav Lindtveit 
     Terje Opsahl 
      Atle Braaten 

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON 

     Norges Cykleforbund: 
NCF Grenutvalg Bane:   Thomas Fossum 
Instruktør:     Wenche Elvsveen Meisingset 
NCF Grenutvalg Utfor  Michael Overbeck Coock 

     Landslagssjef 
Bane, Parasykling, Landevei Stig Kristiansen 

     Region Øst 
Revisor    Olav Tyrhaug 

     Styrkeprøven AS 
Styremedlem:   Olav Tyrhaug 

     NCFs Veteransklubb 
Representant   Olav Tyrhaug 
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Årsberetning menn senior og junior Landevei 2017 

Ryttere 
Sindre Bjerkestrand Haugsvær, Ola Jordet, Jonas Orset, Åsmund Lindtveit, Tomas Røen 
Thomas Rem, Jonas Hjorth, Torbjørn Hejman, Anders Dørum Minde, Marius Wold, Håkon 
Hovland, Mathias Vollan, Jørgen Sunde og Thomas Nilsberg 

Støtteapparat: 
Oppmann: Thomas Rem 
Kontaktperson mot styret: Bjørn Holter 
Service: Per Vidar Syversen, Sondre Sørtveit samt en rekke foreldre og bekjente 

Trenere. 
Vi har i sesongen ikke hatt egen trener. De som har hatt behov har tilknyttet seg 
egne trenere. 

Treningssamlinger: 
Det ble ikke organisert treningssamlinger i klubbens regi, men flere ryttere har på 
eget initiativ reist sydover, bl.a. til Grand Canaria. 

Fellestreninger: 
Der har i sesongen ikke vært organiserte fellestreninger. Dette viser seg vanskelig da 
et var for stor forskjell i ambisjonsnivå og disponibel tid til trening. 
Treningene ble i stedet organisert på gruppens facebook-side. 

Landevei: 
Totalt har vi deltatt i over 40 ritt med til sammen rundt 240 starter i tillegg til bane og 
syklekross aktivitetene. 
Flere benytte også våren til å kjøre ritt i Belgia. 

Etter ønske fra rytterne ble seniorgruppa delt i to med en elitegruppe og en ordinær 
seniorgruppe. 
Hensikten med dette var å gi de som ønsker, er motivert for og har mulighet til å 
satse for fullt en best mulig støtte, samtidig som vi også gir et tilbud til de som pr. i 
dag ikke har mulighet til, ønsker, eller har vist kapasitet god nok til en slik satsing. 
Etter hvert vist at disse gruppene fløt i hverandre, og at ikke hadde noen hensikt å 
opprettholde et skille.  Ordningen videreføres ikke i 2018 

!  
!  4



Det ble gjennomført et sesongplanleggingsmøte i januar og et 
sesongavslutningsmøte i november. 
Vi har også i år hatt en avtale med Bioracer på kjøp av klubbtøy. Avtalen har gitt 
seniorgruppa sterkt rabaterte priser. 
Den hjemlige sesongen startet for mange med Stjernetråkken i Fredrikstad. Her stilte 
7 ryttere til start. 
Hele feltet kom samlet til mål, og Åsmund startet utendørssesongen med seier da 
han vant spurten i feltet. 

Norgescup landevei: 
Norgescupen startet med ritt i Bergen i slutten av april. Her stilte 9 Hero-ryttere til 
start. 
Best plassert ble Ola med en flott 6. plass, mens Jonas Hjorth ble nr. 20 

NC 2 gikk på Eidsvoll. Her stilte 8 til start. Best ble også her Ola med en 23. plass, 
mens Jonas Orset ble nr. 53. 

NC 3 gikk i Sandnes. Her ble Sindre nr. 4 og Ola nr. 15.  

Etapperittet Tour de Hallingdal inngikk i år i Norgescupen. Her stilte 6 Heroryttere. 
Torbjørn fikk endelig vist sin kapasitet i bakkene og ende opp med en 13 og en 15 
plass på de to hardeste etappene. Sammenlagt ble Jonas Orset nr. 41 og Torbjørn 
nr. 43 

NC 5 gikk i Sandefjord. Her stilte 10 ryttere. Sindre ble beste Hero-rytter med en 12. 
plass. 

NC 6 gikk på Ottestad og var det tradisjonelle Gylne Gutuer. Her ble Ola beste Hero-
rytter med en 35 plass. 

Nivået på Norgescupen er høyt. Her stiller store deler av Norgeseliten og løypene er 
varierte med forskjellige utfordringer. Gode plasseringer her er virkelig noe å strekke 
seg etter og er den beste indikator på om treningsarbeidet har gitt resultater. 
Derfor ser klubben at deltakelse og resultater her prioriteres.  
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NM 
NM ble i år arrangert i Stjørdal. 
I U23 fellesstart stilte 6 ryttere til start. Best ble Marius Wold med en 25 plass. 

I lagtempo stilte vi 2 lag. 
Lag 1 som besto av Sindre, Åsmund og Marius ble nr. 9  
Lag 2 som besto av Thomas Rem, Håkon og Tomas Røen ble nr. 17. 

På individuelt tempo stilte 4 mann. Her ble Sindre nr. 31. 

På gaterittet stilte 3 mann. Bare 12 av 57 startende kom til mål, men dessverre ingen 
fra Hero 

På senior fellesstart stilte 8 mann. Sindre ble til slutt nr. 18 etter å ha vært i tetgruppa 
lenge. Fikk mye god TV tid der. 
Eller ble Jonas Orset nr. 28 og Ola nr. 51.   

Vi stilte også i år lag både i Sundvollen og Ringerike Grand Prix. Dessverre fikk vi 
ingen ryttere til mål. Jonas Hjorth var svært uheldig og gikk i bakken. Det endte med 
kravebensbrudd. 

I tillegg til deltakelsen i NM og Norgescupen har vi også deltatt på en rekke andre 
større og mindre ritt både i inn og utland. 
Blant resultatene kan nevnes Sindre som også i år vant Ronde van Vestkant etter å 
ha vunnet både fellesstart og temporitt 
Omtales må også Jonas Orset kom først til mål i turpulje 1 i Styrkeprøven etter å ha 
syklet alene de siste milene, og derved blir betegnet som vinner av «fellesstarten».  
Han vant også sammenlagt i Grand Fondo World Tour. 
Hero hadde også i år lag i UCI rittene i Himmerland i Danmark, og i Kalmar Grand 
Prix i Sverige 
I Kalmar var Marius Wold sterkest og ble nr. 8 – beste nordmann og foran hele Joker 
- og Fixit laget 
Ellers ble Sindre nr. 3 Sport1 Mila og Aasmund nr. 5 i Tempo Gigante. 

I august representerte Torbjørn Hero i flere ritt i den Baskiske Cupen i Spania. Han 
kjøre sterkt og kom i mål rett bak teten i flere av rittene. Han fortsetter satsingen i 
Baskerland i 2018. 
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Syklekross 
Ola og Thomas Rem deltok i norgescupen i syklekross. 
Best gikk det for Ola som bl. annet ble nr. 9 i det siste rittet i Svelvik. 
Thomas var uheldig og brakk kragebeinet i et av de første rittene, og derved var den 
aktive delen av sesongen over for hans del. 

Bane: 
Åsmund deltok i Nordisk Mesterskap bane. 
Her tok han 2 sølv og en bronsemedalje. 

Aasmund og Sindre deltok også i NM bane oktober  
Resultatene ble som følger: 
Sprint:    Åsmund 2 Sindre 4 
Tempo:  Åsmund 2  Sindre 4 
Scratch:  Åsmund 4  Sindre 2 
Eliminasjon Åsmund 4  Sindre 2 
Poengløp           Sindre 2 
Omnium         Sindre 2 
Kerin  Åsmund 2  Sindre 4 
4000m forfølg. Åsmund 4 Sindre 2  

Dessverre har Ola meddelt at han trapper kraftig ned. Flere andre har også 
signalisert at de trapper noe ned på satsingen 
Vi vil takke ryttere og ikke minst støtteapparat for innsatsen, og håper at vil vi se flest 
mulig tilbake i 2018. 

. 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Kvinner Elite  

Utøvere:  
Anita Yvonne Stenberg  

Anita har igjen i år gjort store resultater på banen og viser god progresjon, og ikke 
minst det at hun tilhører verdenseliten i banesykling. Anita bor fortsatt i Danmark, 
men representerer Hero til mesterskap, ritt i Norge og på banen når hun ikke er på 
landslagsoppdrag.  

Oppsummering 
Banesesongen for Anita har igjen vært suveren, og mange av målene er blitt 
oppnådd. For første gang ble Anita kvalifisert til VM, som ble holdt i Hong Kong i 
aprilmåned. Det er første gang på 22 år at Norge har hatt med en utøver i VM! Målet 
til VM var å klare en topp 10 plassering. Anita innfridde, og fikk en 10. plass i 
poengløp! I scratch ble hun nr. 16, mens i omnium nr. 15. 

Sesongen 2016-2017 var Anitas første sesong som rytter i verdenscupen. Hun 
avsluttet 2017 med en 5. plass sammenlagt i verdenscupen! Det er det bare å bøye 
seg i støvet for! 
Høsten 2017 kvalifiserte Anita seg på nytt til verdenscup’en og fikk en pangstart i 
første avdeling, da hun endte på 7. plass i omnium, etter å ha ligget an til pallplass i 
lang tid. 7. plass er for øvrig Anita sitt beste resultat i verdenscupen hittil. 

I EM fikk Anita et fantastisk resultat, og lå lenge an til pallplass i både omnium og 
poengløp. I poengløp sluttet Anita som nr. 4, à-poeng med nr. 3! Utrolig sur 4. plass, 
men uansett et kjemperesultat! I omnium lå hun lenge an til en pallplass, men endte 
opp på 7. plass etter en hard kamp, hvilket også er et bra resultat! 

Igjen i år tok Anita storeslem til bane NM, og kan nå pynte seg med totalt 45 
gullmedaljer. I NM vant hun 8 av 8 mulige gull. I tillegg ble det for første gang i Anitas 
historie arrangert Nordiske mesterskap, hvor Anita igjen viste hvem som herjer på 
banen. Hun tok 5 av 6 gull, samt 1 sølv, og kan pynte sitt sykkel-CV med 5 nye titler 
som Nordisk mester!  
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Anita har et stort stå-på mot og tar ansvar for sin egen utvikling. I sommer var hun 3 
måneder i USA som gjesterytter for «Pickle Juice Pro Cycling», hvor hun kjørte både 
gateritt og baneritt, hovedsakelig i Pennsylvania og området rundt, men også i Los 
Angeles og Colorado. På banen i USA ble hun kåret til «Årets Rytter» etter å ha 
vunnet baneløpene sammenlagt hen over sommeren! Hun fikk kjørt 28 ritt på 88 
dager, 18 pallplasser og 8 seire! Heriblant var det også UCI baneløp, hvor Anita var 
på pallen hver eneste gang. 

Utover det har Anita kjørt noen 6-dagersløp, hvor hun blant annet ble nr. 2 på 
«hjemmebanen» i København 6-dagersløp, og kvalifiserte seg til historiens første 
finale aften «Finale SixDay» på Mallorca med en strålende 6. plass. I tillegg kan 
seieren i poengrittet kategori CL1 UCI i Litauen nevnes, samt en fantastisk 2. plass i 
omnium i Portugal som siste ritt i 2017. 

IK Hero har bidratt med et godt budsjett på banen, som har ført til at Anita har hatt 
mulighet til å reise utenlands for å sanke nok poeng til verdenscupen, og ikke minst 
til VM. Tusen takk for støtten! 
Støtten blir enda viktigere i perioden fremover, da poengsamling til OL starter i 
august 2018! 
IK Hero gjør en kjempeinnsats for å hjelpe Anita og ikke minst for å fremme 
banesporten! Takk! 

Ritt 
Anita har hatt en travel sesong hvor hun har både fullført til bachelor i ernæring og 
kjempet om en plass i verdenscupen. Hennes sesong startet med pallplass i både 
Bremen og Berlin 6-dagers løp. Etter det gikk turen til NM i Odense, Danmark, hvor 
både Anita og Josephine tok med seg til sammen 17 medaljer! 
Etter NM gikk turen til USA for Anita, hvor hun var i en ny oppstartet liga, hvor man 
konkurrerte som et lag på banen. Teamet til Anita vant, samtidig som hun vant 2 av 3 
priser for den mest verdifulle rytter! 
Vår og sommer ble brukt på UCI-løp for Anita, hvor hun samlet poeng til verdenscup. 
Dermed fikk hun ikke tid og mulighet til å starte i NM landevei. 
Høstsesongen har vært en dans på røde roser, hvor EM og verdenscup har gått over 
forventning, samtidig som hun har kjørt inn flotte resultater i ytterligere UCI-løp. 
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Resultatliste fra bane 
Bane VM:   - 10. plass poengløp 2017 

- 15. plass omnium 2017 
- 16. plass omnium 2017 

Bane EM:  4. plass poengløp 
7. plass omnium 
   

World Cup:   5. plass sammenlagt sesong 2016-2017 
-7.plass scratch Cali #3 feb. 2017 
-11. plass omnium Cali #3 feb. 2017 
-14. plass poengløp Cali #3 feb. 2017 
- 6. plass overall omnium sesong 2017/2018 etter 3/5 avdelinger 
- 2. plass overall poengløp sesong 2017/2018 etter 2/3 

avdelinger 
    - 7. plass omnium Pruszkow #1 nov. 2017 

- 7. plass poengløp Pruszkow #1 nov. 2017 
-10. plass omnium Milton #3 des. 2017 
-10. plass poengløp Milton #3 des. 2017 
- 13. plass scratch Pruszkow #1 nov. 2017 
- 16. plass omnium Manchester #2 nov. 2017 

Bane Nordiske mesterskap: 5 gull + 1 sølv 

Bane NM:  8/8 NM gull. Totalt fra 2009: 45 NM gull! 

6-dagers løp 
- 2. plass Copenhagen 6-days 
- 6. plass Finalen 6-dagers 
- 8. plass Bremen 6-days 

UCI-løp 
- 1. plass omnium CL1 Madison Cup XLI 
- 1. plass poengløp International track race - Panevežys 2017, CL1 
- 2. Plass omnium CL1 Prova Internacional de Anadia 
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- 2. plass omnium CL1 U.S. Sprint Gran Prix 
- 2. plass omnium CL1 Fastest Man on Wheels 
- 2. plass eliminasjon CL2 Red Robin All-Start 
- 4. Plass poengløp CL1 Prova Internacional de Anadia 
- 5. Plass scratch CL1 Prova Internacional de Anadia 
- 5. plass scratch International track race - Panevežys 2017, CL1 
- 6. plass omnium International track race - Panevežys 2017, CL1 
- 8. Plass keirin CL1 Prova Internacional de Anadia 

Div 
- «Rider of the Year» - T-Town, USA 
- Hedersmerke fra NCF  

Antall ritt: 68

Antall baneritt: 47

Antall landevei/gateritt: 22

Antall seire: 23

Antall pallplasser: 35

Antall seire på bane: 17
Antall pallplasser på 
bane: 25

Antall seire landevei: 6
Antall pallplasser 
landevei: 10
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Målsetning for 2018: 
Kvalifikasjonen til OL 2020 starter i august, og derfor er det veldig viktig å være 
forberedt og klar når kampen om viktige kvalifikasjonspoeng starter. Reglene er dog 
ikke 100 % fastsatt, men kampen er hard, da det mest sannsynlig kun er 8-10 
nasjoner fra Europa som kan kvalifisere seg.  

OL er det langsiktige målet, men underveis er det mye fokus på både EM, VM og 
verdenscup. Mine «kortsiktige» ambisjoner er å få pallplass til både EM (2018), 
verdenscup sesong 2018-2019, mens pallplass til VM er blant de mer langsiktige 
målene. 

- Pallplass EM (Glasgow august) 

- Pallplass verdenscup (høst-vinter) 

- Nasjonal mester i alle disipliner jeg stiller opp i 

- Nordisk mester i alle disipliner jeg stiller opp i 

- God ambassadør og forbilde for yngre og fremtidige baneryttere 
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Triatlon 2017 

I 2017 var det kun Marius i Triatlon gruppen 

Ble en halvert sesong da jeg gikk på en overtreningssmell på våren, 
så begynte ikke konkurrere før i juni. 

Ble følgende konkurranser: 
Bogstad triatlon - 3. Plass 
Østfold triatlon - 5. Plass. 
Karlstad triatlon - 2. Plass 
Norseman - 8. Plass 
Tjørn triatlon - 8. Plass 

Høydepunktene var Karlstad triatlon hvis jeg satte pers på 
halvdistanse med 4t 09 min. Og var nære å ta seieren. Kun 20 sek bak. 
Og Norseman hvor jeg var med å kjempet om topplassering hele dagen men 
fikk det tungt på slutten og mistet noen plasser. Målet var pallen, 
men innafor med topp 10. I 2018 skal jeg på pallen :) 
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Utfor - Enduro 

Som vi alltid har gjort dro vil til Malaga i påsken for å blåse støv av sykla. ca en uke 
med masse bra sykling og gjengen var storfornøyd. Dagene i Mothril var eksta bra da 
løypene der en skikkelig "hard-core" utforløyper.  

Sesongens første ritt var i Vallåsen slik det var i 2016. Kort løype, men med bra 
innhold selv med vinnertider ned mot minuttet. 

Videre var det Voss som stod på utfor planen. Voss har dessverre ikke gjort mye for 
å forbedre løypene sine og dermed kom kun Skollevoll fra Hero. De fleste Hero gutta 
var på hafjell og trente i utforløyper slik utforløyper skal være. 

Hafjell var som alltid knallbra. Mange gode ryttere på startstreken og det mest 
vellykkede ritt for sesongen.  

På Endurofronten har vi Cimon, Per-Henrik, Severin, Fredrik, Han Christian, Michael, 
Morten og Sjur.  

Hero tok ymse topp 20 plasser i de forskjellige enduro rittene.  

Under Hafjell sitt utforritt tok Per Henrik en sterk 8. plass i elite klassen, etterfulgt av 
Tobias på 14. plass. Sjur dukket opp som veteran og tok lett 1. plass i veteran 
klassen.  

I 2018 skal fem ryttere til Malaga i mars for å varme opp utforferdighetene. Første rittt 
er Endurorittet i Nesbyen i mai. Vi krysser fingra for en bra sesong! 
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Trial 

Senior 
Erik Solbakken 
Erik har hatt ett år uten konkurranse i 2017, men vi arrangerte en NC runde på 
Kongsberg. 

Styrets oppsummering 

Per 31.12.17 var vi 150 medlemmer.  
Styret har hatt 12 styremøter i løpet av 2017.  
Vi arrangerte tre ritt i år, Enebakk rundt, 2-mila og NC i trail. Arrangementene gikk 
bra, men i 2-mila var det litt liten deltakelse.  

IK Hero har hatt mange ryttere i aktivitet på landevei, bane og utfor i år også. I triatlon 
har vi bare hatt en utøver. Dette kan dere lese mer om i deres beretning.  
Høsten 2017 startet vi på forberedelser til prosjekt med rekruttering til klubben.  
Her vil vi i 2018 få til treninger for barn og ungdom for å få opp aktiviteten i klubben.

Styret i 2017 bestod av:

Leder: Wenche Elvsveen Meisingset
Nestleder: René Philippe L’Orsa
Kasserer: Olav Tyrhaug
Sekretær: Bjørn Holter
Styremedlem: Per Vidar Syversen
Varamedlem: Marit Groven
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IK Heros fond 

Møte i IK Hero sitt fondsstyre.  
Oslo, 31. januar 2018  
Tilstede fra fondsstyre: Odd Hole, Terje Opsahl og Per Ivar Netteberg. Fra IK Hero, 
Olav Tyrhaug.  

Det har vært skriverier i media omkring boligpriser, renteutvikling, kronekurs og 
aksjemarked i en periode nå. Siden 2009 har de fleste piler pekt oppover. Aksjer og 
aksjefond har gått bra.  
Odin har gitt Hero et pent resultat. Midler plassert på bankkonto, med lav rente, gir 
ingen avkastning. Inflasjonen er høyere enn renten. Midlene er plassert sikkert, men 
gir ikke ønsket avkastning. Det vil gi liten eller ingen effekt å endre bank.  
Utviklingen for våre fond hos Odin anser vi for noe usikker på kort sikt.  
Når vi vurderer klubben- og fondets økonomi og likviditet, anser vi at fondet kan og 
bør ha et langsiktig perspektiv på forvaltning og plassering av midlene.  
For å ivareta Heros fond med sikte på lav risiko og best mulig avkastning på sikt, vil 
vi beholde en vesentlig del av midlene i fond hos Odin. Vi gjør ingen endringer nå i 
forhold til dagens plasseringer.  
Samtidig vil vi vurdere utviklingen i fonds- og aksjemarkedet.  Hensikter er å vurdere 
om midlene på bankkonto, kan plasseres annerledes for å oppnå bedre avkastning 
og med lav risiko.  
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 Fastsettelse av medlemskontingenter. 

I flg. lover og regler for idretten, skal klubbens medlemskontingenter fremkomme og 
fastsettes på generalforsamling eller årsmøte: 

Forslag fra styret i IK Hero: 
Kontingentsatser som følger: 

Styret anbefaler generalforsamlingen å tilslutte en uforandret kontingent sats i IK 
Hero for året 2018. Dvs. barn/ungdom kr 200,- pr. år., voksen kr 300,- pr. år, og 
familiemedlemskap kr 500,- pr. år. Familiemedlemskap forutsetter felles bopel. 

Innkomne forslag: 

Forslag  
Hero´s lov endres slik at styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og 
andre møter i overordnede organisasjoner. 
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VALG FOR 2018 

Leder:     Wenche Elvsveen Meisingset. 
Nestleder:     René Philippe L’Orsa. 
Styremedlem:    Per Ivar Netteberg. 
Styremedlem    Per Vidar Syversen. 
Varamedlem:   Marit Groven. 

     Undergrupper 

Landevei     

Triathlon     

Veteraner/turritt   Olav Bøyum 

MTB/Down Hill/Enduro/Trial  René Philippe L’Orsa 

Utdanningskontakt:    Wenche Elvsveen Meisingset 

Heros fond:     Per Ivar Netteberg 
     Terje Opsahl 
     Odd Hole 

Revisorer:    Lene Vissebråten 
     Nils H. Flaaseth 

Valgkomite:     Svein Olav Lindtvedt 
     Terje Opsahl 
     Atle Braaten 
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