Styrets beretning for 2007
2007 har vært et godt sportslig år hvor mange av klubbens aktive medlemmer har deltatt i
både terrengritt og landeveisritt. Noen medlemmer har prøvd nye øvelser som Styrkeprøven
Lillehammer- Oslo på landevei, mens andre har kjørt de mer tradisjonelle terrengritt som
Farrisrunden, Grenserittet, Drammensrittet(P4) og ikke minst tradisjonsrike Birken.
Årets høydepunkt var selvfølge Birken touren 2007. Den vil ikke gå i glemmeboken på
bakgrunn av flere episoder. Sportslig sett ble det rittet gjennomført av 23 medlemmer av 27
på meldte. Årets ritt vil vel ikke bli husket som det raskeste, men innimellom var det mange
gode prestasjoner tidsmessig. Værgudene forgylte turen i solskinn, men vår herre sørget for
motvind over fjellet noe som førte til at alle prøvde ”forgjeves” å finne en stor rygg å ligge
bak, eller aktiv jobbing i felt til å få ”rulla” til å gå. Uavhengig av dette var det 6 medlemmer
som hadde premiere i Birken. Etter sigende var alle debutanter skjønt enige om at dette ga
mersmak. Året Glitre pokaler ble tidelt Hilde Bjerke og Frode Langli. Hilde ble også
belønnet med glassfat for 10 års deltakelse.
Årets Birken tour bli nok husket for årets øvelse ”fellestransport”, med minibuss fra Tranby,
det skulle vise seg å bli litt av en øvelse da minibussen streika både på opptur og hjemtur. Det
ble mye strabaser vedr dette men de fleste tok dette med godt humør. Teltplasen på
Lillehammer skulle i år som tidligere år være på målstadion. Men hvor var Glitre telta?? Det
var mange undrende blikk etter målgang, kun en kulegrill og Tom ++, var det eneste vi så.
Vår herre sørget for å bokstavelig talt ”løfte” teltene til himmels natt til lørdag og borte var
de. Guskjelov at godværet slo til slik at det ble en flott stemning etter målgang med pølser og
drikke til alle.
Styret har i 2007 avholdt 4 styremøter. Mesteparten av arbeidet har i 2007 har vært
arrangementet rundt Lier Dagene og Birken Touren. Styreformann Einar Telnes forlot landet
til fordel for fristende jobbtilbud i San Fransisco, og overlot formannsvervet til Arve Leirvik i
den gjenstående perioden frem til årsmøtet. Einar har lovet Birkenstart 2008.
På vegne av styret takker vi for et hyggelig år med bra deltakelse på treningene gjennom vår
og sommeren, og at det under året har kommet til nye medlemmer i klubben samt at noen har
falt fra. Økonomien er som tidligere, og står i forhold til inntektene klubben har. Klubben har
har foreslått kontingentsendring for 2009, en justering i forhold til den generelle
prisstigningen gjennom de 10 siste åra.
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