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Meget godt oppmøte på klubbens medlemsmøte, 24 stk. 
Dette ble tatt opp på møtet: 
 

 3T Orkanger: 
- Klubbspinning: Torsdager klokka 19.45 er det spinning for klubbens medlemmer på 3T. Vi kommer 

inn i salen tidligst 19.30. Timen varer fra 60-75minutter. Senteret stenger klokka 21.00, men vi får 
gjøre oss ferdig litt etter stengetid. Alle som skal delta må innom resepsjonen og be om billett til 
timen. Har du billett, er du sikret plass. Er du både 3T medlem og medlem i Orkla CK, er disse timene 
gratis for deg! For deg som kun er medlem i Orkla CK, betaler du en symbolsk sum på kr 30,- hver 
gang (legges i boks i salen). Ta med dusjklær, håndkle på sykkelen (vi svetter), treningsvilje, godt 
humør. Første spinningtime blir torsdag 5.november. Følg med på hjemmesiden når det er spinning og 
når det eventuelt ikke blir. 

 
- Klubbavtale: Orkla CK`s medlemmer har tilbud om 5mnd avtale på 3T fra november og ut mars 

måned. Du betaler 5mnd kontant ved første besøk (sjekk priser på: 3t.no). Vi slipper bindingstid og 
innmeldingsavgift. Dette er meget gunstig folkens. 

 
 

 NM 2010: Alle øvelsene under Norgesmesterskapene på sykkel skal arrangeres I Trøndelag i uke 25 
2010. Det vil si terreng (også downhill), landevei og bane for klassene veteraner, seniorer, juniorer og 
ungdommer. Orkla CK fikk i utgangspunktet tildelt Ungdomsmesterskapet tempo for ungdom 10-16år 
på et planleggingsmøte tidligere i høst. Siste nytt er at dette er forandret og at Orkla CK per i dag står 
uten arrangmentsansvar i mesterskapet til sommeren. Ungdomsmesterskapet tempo og felles 
arrangeres av Gauldal SK. Rittene arrangeres sannsynligvis i området rundt Korsvegen-Gåsbakken. 

 Trondheim – Oslo 2010: Interesse for Orkla CK gruppe tilsommeren? En e-post vil bli sendt ut (også 
lagt ut på hjemmesiden) der interesserte må melde seg i løpet av kort tid. Det snakkes om tider alt fra 
16-22 timer. Påmelding til klubben bør gjøres før jul. Tiden går fort. 

 Oppsummering av sesongen 2009: Orkla CK har gjort seg bemerket både på landevei og terrengsiden 
denne sesongen med gode plasseringer lokalt og nasjonalt. I tillegg har Orkla CK hatt mange deltagere 
på enkelte ritt. Orkla CK har i 2009 arrangert 3 ritt (Orklatempo`n – Hemnerunden – Orkanger GP), 
alle med stor suksess. Godt gjennomførte ritt, i tillegg til rekorddeltagelse på alle rittene. Det er ønske 
om å få med litt flere i yngre alder. Veteraner har vi flust av . 

 Hjemmesiden vår: Alle samtykket i at vår hjemmeside fungerer veldig godt. Den er veldig informativ 
og oppdateres omtrent daglig. Det ble tatt opp om det burde være et forum på siden, men, bevisst 
har styret bestemt at forum holder vi oss unna inntil videre. Tas opp igjen ved en senere anledning. 

 Hovedsponsor 2010-2014: Styret er i forhandlinger med ny hovedsponsor i disse dager, etter at 
avtalen med MENY går ut ved årsskiftet. Den nye hovedsponsoren er Orkdal Sparebank. De har vist 
interesse en stund og vi er veldig glade for at en samarbeidsavtale nå straks er i havn. Dette fører også 
til at vi må ha nye klubbdrakter med den nye hovedsponsoren på. Designet blir ikke forandret, men det 
betyr at ALLE som sykler aktive ritt må ha ny skjorte til våren. Etter hvert vil de ”gamle” trøyene 
gradvis skiftes ut slik at i løpet av 3-4 år er det kun ”nye” trøyer ute i markedet! 

 Ambisjonsnivå i Orkla CK: Dette ble diskutert og mange meninger kom fram. Enighet om at Orkla 
CK i dag må holde opp arrangementene vi i dag har. Det betyr at medlemmene må regne med den 
”lille” dugnadsinnsatsen som kreves for å gjennomføre dette. Fellestreningene i Orkla CK er veldig 
gode, spesielt mandagstreningene. Men, skal tilbudet opprettholdes er det viktig at folk møter opp på 
treningene. Det sosiale er viktig for mange. Orkla CK er i hovedsak en mosjonsklubb, med mange 
gode trimmere, noen ivrige veteraner og noen få ungdommer. 

 Neste klubbmøte blir årsmøtet, som arrangeres i løpet av februar måned! 
 
 



 
 
 
 

 


