
 
 

  
    

Nyhetsbrev – mars 2022 
 

Hei, alle sammen! 

Klubben avholdt et vellykket årsmøte onsdag 16.februar. Årsmøtet klappet inn et nytt styre som 

består av følgende personer: 

Leder – Antonio Moen  

Nestleder – Arvid Moen 

Kasserer – Lisa Oppenlænder Rasmussen 

Sekretær – Tommy Kruse 

Styremedlem 1 – Tom Grendal 

Styremedlem 2 – Patrick Eriksen 

Varamedlem 1 – Sverre Bjerknes 

Varamedlem 2 – Lars Erling Akre 

Ungdomsrepresentant – Pia Slydahl 

 

Vi har lagt bak oss to år med pandemi og nedstenging, og det har vært umulig å drive klubben slik vi 

ønsker. Det er nå historie, og vi ser positivt på tiden som kommer. Det nye styret har satt seg som 

hovedmål å øke aktivitetsnivået i klubben. For å få til det er vi avhengig av tilbakemelding fra dere 

medlemmer. Skjeberg CK er som dere vet først og fremst en klubb for mosjonistene, men vi skal også 

legge til rette for de av dere som ønsker å «satse».  

Barne- og ungdomsgruppa i klubben har vært og er vår stolthet. Klubben ønsker å legge forholdene til 

rette for bred aktivitet, og at alle som kommer på trening får mulighet til å oppleve mestring. Skal vi 

lykkes med det er vi prisgitt engasjerte foreldre som stiller opp, og som er villige til å bidra med smått 

og stort for at gruppa skal utvikle seg positivt.  

Seniorgruppa vil i år bli tilbudt treninger både i terrenget og på landevei. Barne- og ungdomsgruppa vil 

beholde den samme inndelingen som tidligere, og treningene vil primært være i terrenget.  

Alle gruppene vil starte opp igjen i uke 13.  

Gruppe Ansvarlig Treningsdager 

MTB – senior Antonio Moen og Patrick Eriksen Mandag og torsdag 

Landevei – Senior Arvid Moen Tirsdag 

Landevei – tur Arvid Moen, Rigmor Olsen, Tom Grendal og  
Jon Steinar Eriksen 

Søndag 

Barn og ungdom Per Syversen, Jon Steinar Eriksen, Lars Erling Akre,  
Per Thomas Fredriksen, Sander Norstad og  
Hans-Fredrik Syversen 

Mandag (alle) 
Torsdag (ungdom) 

 



 
 

  
    

 

Gruppene vil komme ut med utfyllende informasjon om dager, tidspunkt og organisering innen kort 

tid. 

Vi kommer til å invitere dere med på treningssamlinger og sosiale sammenkomster, og legge til rette 

for deltakelse i utvalgte sykkelritt. I år vil også Skjebergrittet gjenoppstå, og vi gleder oss til ønske 

syklister fra fjern og nær velkommen til Syverstad igjen lørdag den 21.mai.  

Jeg håper dere allerede har satt av litt tid til å delta på dugnaden vår den 2.april. Ferdighetsløypa ved 

Skjeberg Sport må repareres før sesongstart.  

Vi satser på at alle nå er klare for å komme seg ut på sykkelen igjen, og at dere møter opp på 

treningene våre. Vi ønsker å organisere treningene våre slik at alle føler seg inkludert, samtidig som at 

alle får et tilfredsstillende treningsutbytte.  

Vi i styret blir veldig glade om dere har forslag til nye aktiviteter, eller om dere har forslag til endringer.  

Styret vil avholde styremøter en gang i måneden, og referatene kan sendes dere på e-post etter 

anmodning. Eventuelle forslag kan dere sende inn til oss på e-post.   

Klubben kommer til å kontakte dere via e-post, SMS, Spond og Facebook/messenger. Dere kan nå oss 

på e-post admin@skjebergck.no. 

Til orientering har klubben noen landeveissykler i ulike størrelser til utlån for klubbens medlemmer. Vi 

har også fem sykkelkofferter som står til deres disposisjon. 

Ønsker du å låne er det bare å ta kontakt! 

Jeg vil også benytte anledningen til å minne dere om avtalene vi har med våre samarbeidspartnere. 

XL Bygg Knatterudfjellet kan gi ekstra gode tilbud per e-post, og vi får låne henger gratis.  

Skolt Pukk og Masser kan også gi oss gode priser.  

Sykkelstasjonen gir oss rabatter på kjøp av nye sykler og på service, og avtalen kan dere lese i sin 

helhet på vår hjemmeside www.skjebergck.no. 

Family Sports Club gir også rabatter, og en gunstig mulighet for å fryse medlemskapet i fem mnd., 

avtalen ligger på hjemmesiden vår.  

For å få rabattene må dere vise lisens, eller bekreftelse på betalt medlemskontingent. Dere kan skrive 

ut medlemskortet fra «Minidrett». 

 

Sportslig hilsen: Antonio Moen 99587239 
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http://www.skjebergck.no/

