
Alle arrangørklubbene var representert da startskuddet for sluttinnspurten mot sykkel-NM gikk onsdag 16. 
september.  

Sykkel-NM i uke 25  

De trønderske klubbene er opptatt av å få til gode arrangementer, gode løyper, fine NM-arenaer og gode 
sykkelopplevelser både for deltakere og publikum i dagene 18. til 27. juni neste år.  

Downhill og terreng maraton vil ikke gå denne uka. Men ellers skal vi arrangere UL  landeveg og terreng, UM 
landeveg og terreng, NM landeveg og terreng, bane-NM og veteran-NM. 

Endelig rittprogram blir banket i hovedkomiteen senere, men det blir ritt både i Orkdal, Melhus, Stjørdal, Oppdal, 
Levanger og Trondheim. 

 

Hovedkomiteen 

Det er mange oppgaver som skal planlegges og løses før NM. Høsten og vinteren vil derfor gå med til mye møter 
og forberedelser. 

Møtet som ble avholdt onsdag kveld, valgte en hovedkomite til å drive arbeidet videre. 

Hovedkomiteen mangler fortsatt leder, men de øvrige funksjonene er på plass: 

Ansvarlig sportslig/ritt: Bent Rune Johansen (Stjørdals-Blink) 

Ansvarlig marked/økonomi: Kai Otto Ødegaard (TVK) 

Ansvarlig innkvartering: Arnstein Skogseth (TVK) 

Ansvarlig presse/info: Asbjørn Andersen (Stjørdals-Blink) 

Ansvarlig adm/sekretariat: Per Gunnar Hansen (IL Sverre) 

Ansvarlig arena/arr: Linda Bjørgan (TVK) Sistnevnte er fungerende leder for hovedkomiteen inntil leder er på 
plass. 

Sykkel-NM får egen hjemmeside 

Sykkel-NM skal selvsagt ha egen logo og egen hjemmeside. Dette kommer på plass utover høsten. 

Inntil NM-sida er på plass, skal vi forsøke å holde Orkla CK`s medlemmer oppdatert på vår egen hjemmeside. 

Og husk - i uke 25 neste år gjelder det. Da trenger vil hjelp av alle engasjerte Orkla medlemmer. Kryss av uka 
allerede nå. 

Deltagere fra Orkla CK på arrangørmøte i Trondheim onsdag 17. sept 2009 var Pål Erik og Stig Rune 

Orkla CK vil etter all sannsynlighet arrangere temporitttet under UL/UM neste sommer.  UL står for Ungdomsleker 
og er barn i alderen 10-12 år. UM står for Ungdomsmesterskap og er for aldersgruppen 13-16år. UL deltagerne 
sykler 5km mens UM deltagerne sykler ca 10km. Vi snakker om et deltagerantall på ca 300stk. Temporittet 
arrangeres på formiddagen onsdag 23.juni eller torsdag 24.juni 2010. Bestemmes senere. Håper mange setter av 
denne dagen slik at vi får et topp arrangement. Ytterligere informasjon kommer på et medlemsmøte som 
avholdes på slutten av oktober.  

Linda B. 



 


