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Orkla Cykleklubb ble stiftet høsten 1979 og ”Revitalisert” i 1999/2000. Klubben opplevde også i 2010 

en vekst og hadde 163 medlemmer i 2010. Svært mange av klubbens medlemmer driver aktivt med 

sykkel. 

Orkla CK har også oppnådd sportslig suksess i 2010 sesongen, med flere imponerende prestasjoner 

fra klubbens utøvere! Klubben hadde også egen Trondheim Oslo gruppe i 2010. 

Av egne arrangement er Orklatempo’n og Hemnerunden gjennomført med stor suksess, men det var 

litt uheldig at Hemnerunden kolliderte med Trondheimsfjorden Rundt. Det ble også arrangert 

terrengritt i Ulvåsen som blir terminfestet i 2011 som en del av Trøndercupen. Videre ble det 

gjennomført trening for våre minste medlemmer vårsesongen. Et tiltak man må forsøke å få i gang i 

2011 også. Styret vil takke medlemmer som har deltatt på dugnad for få disse arrangementene 

gjennomført. Fast timeplan for fellestreninger flere ganger per uke er fulgt, med noe variert 

deltakelse. Styret vil oppfordre medlemmene til å delta på disse fellestreningene! 

Orkdal Sparebank gikk inn på en 5 års hovedsponsoravtale med klubben i 2010. I tillegg kom også 

Orkla Credit og Aktiv Eiendomsmegling inn som langsiktige sponsorer i tillegg til de vi har fra før. Med 

bakgrunn i dette ble det ”nytt” design på klubbklærne i 2011 

Klubben har en god økonomi, men innkjøp av klubbklær krever en viss mellomfinansiering som 

trekker mye på kapitalen til tider og dette ledet til at klubben fikk et likviditetsmessig underskudd på 

kr. 39.198,- i 2010. Klubben hadde et lager av klubbklær på kr. 31.400,- per årsskiftet. 

Bankbeholdning per 31.12.2010 er på kr. 73.283,-.  

For 2011 ser styret for seg en fortsatt utvikling og vekst i klubben. Det tas sikte på å arrangere våre 

faste ritt og klubbritt. Styret har også et ønske om at det i året som kommer legges enda mer vekt på 

rekruttering av yngre utøvere til klubben. 

Styret vil takke klubbens medlemmer for året som er gått og ser frem til sykkelsesongen 2011! 

 

Orkanger 9. mars 2011 
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