
Referat fra medlemsmøte 5.3.2009 

 
Til stede: Nils Ragnar Hennum, Anne Tveten, Grete May Steen, Michael Eriksen, Frode 

Langli, Arve Leirvik, Owe Figenschau og Hilde Bjerke 

 

1 Birkebeinerarrangement og evt. komité 
Birkebeinerkomiteen hadde en klar tilbakemelding etter fjorårets arrangement: Dersom det 

ikke blir flere som er interessert i å være med på arrangementet, er det unødvendig å legge så 

mye arbeid i det. Det krever mest arbeid å ordne med transport til og fra Lier, og til og fra 

Rena.   

Det var stemning for at vi opprettholder teltet på sletta, samt at klubben bestiller hotellrom 

for helgen. Transport besørges av den enkelte.  

Styret blir komité.  

 

2 Nye drakter / sponsorer 
Det er kommet inn 2 sponsorer på til sammen kr 20 000,-. Det er også gjort avtale med 

Høydal sport, som kan levere drakter fort. Jo mindre sponsorer, jo høyere egenandel. Det kan 

også være et problem i forhold til å kanskje få etterbestilling av drakter, og da må det være et 

minimumskvantum.  

Det ble enighet om at trøye og jakke blir subsidiert, og at buksene må hver og en kjøpe selv. 

Da får alle den typen bukse som passer den enkelte.  

Arve og Michael må jobbe videre med design, men grunnfargene skal være blå og hvit. Arve 

sjekker logoen til Einar. Frode sender over logoene for Nissan til Arve. 

Arve sjekker hvordan vi kan gjøre for å få inn penger i forhold til Grasrotandelen i Norsk 

tipping. 

 

3 Trening / treningstider 
Nytt møtested: Statoil, Tranby 

Det satses på en hard og en rolig tur midt i uka. Søndagene er fortsatt (lang)tur. 

Vi må legge mer vekt på det sosiale og samholdet i klubben. 

Første trening starter tirsdag etter påske (14.4.09) kl. 18.00. 

Treningstidene blir som tidligere; tirsdag og torsdag kl. 18.00, og søndag kl 10.00. Etter 17. 

mai endres tidene i uken til kl 19.00. 

  

4 ”Styrkeprøven” Lillehammer – Oslo og evt. Eidsvoll – Oslo 
13 navn har meldt interesse på å være med på Lillehammer – Oslo. Noen skal sykle Eidsvoll 

– Oslo. Det er jenteritt Hamar - Oslo. Arve tar initiativ til å ha møte med alle interessenter. 

Trening på landevei må gjøres utenom de ordinære treningene. 

  

5 Rekruttering av medlemmer 
Skal vi gjøre noen grep for å få flere medlemmer? Det er ikke lett å rekruttere nye 

medlemmer. Vi må bli flinkere til å ta vare på nye medlemmer og ikke skremme dem bort.  

Vi vil henge opp plakater på Mega, Kiwi, Liertoppen og butikkene i Lierbyen. 

Kanskje få Lierposten til å lage en reportasje om oss når sykkelsesongen starter. 

Vi må også være aktive og snakke med syklister vi treffer. 

 

6 Eventuelt 
Det er holdt av 2 hytter til Nibberittet i Geiranger. Det er plass til minimum 8 personer. Meld 

fra til Grete May innen 15 mai om det er interesse for det. 


