
Årsberetning Gresvik IF Stisyklister 
(GIFS) 2019 
 

Stiturer 
Som tidligere år avvikles det faste jenteturer på mandager og fellesturer på tirsdager. Turene 
har blitt gjennomført i nær sagt alle typer vær og føre, vinter som sommer. Dårlig vær på 
slutten av året reduserte aktiviteten, spesielt i desember. 
 
I snitt deltar ca 4 syklister på mandager, mot ca 8 på tirsdagene. Flere gutter også deltatt på 
mandagene, men da på jentenes premisser. På det meste har vi hatt ca 15 syklister på tur 
samtidig. 
 

 
Fra en av sesongens første godværsturer. Fra venstre: Sten Normanseth, Ole-Petter 
Simensen, Even Western og Lukas Leiro. Foto: Thomas Sigdestad 

Handicapturer 
Årets handicapturer har vært regelmessig utlyst, og gjennomført når vi har hatt deltakere. 
 



Turene annonseres annenhver onsdag i vår- og høstsesongen. Vi jobber sammen med 
kommunen for å øke antall deltakere  

Arrangementer 
GIFS arrangerer også eventer som strekker seg utover det lokale miljøet.  

Fredrikstad stifestival 
Årets stifestival “Fredrikstad Cruxjam 2019” ble avviklet tidlig i mai. Arrangementet samler 
syklister fra hele østlandet. 
 
Årets utgave av den smått legendariske festivalen ble igjen ledet av vår “Cruxegeneral” Ole 
Henrik Illenberger Solgaard. Nytt av året var lekre Cruxjam capser som ble veldig populære. 
 

 
Pål Valbjørk viser frem merkevaren - her i sosialt lag ifm Cruxjam 2019 
 
Det ble gjennomført guidede turer fra Blåsopp i sør til Visterflo i nord, tre dager til ende. I 
tillegg ble den smått legendariske “Cruxjam” konkurransen avholdt på lørdag. Her 
konkurrerer deltakerne i å ta seg frem på svært vanskelige partier. De lokale syklistene 
leverte solid innsats, og vår egen Lukas Leiro tok en ekstremt sterk 2. plass. 
 



 
Rast på Blåsopp 

Utforsykling i Kjærringåsen 
GIFS arrangerte 1 tur til Kjærringåsen i 2019, men var også aktive bidragsytere ifm Funduro 
og ikke minst i “kampen om kjerringa og gubben”. Her får deltakerne prøvd seg på 
heisbasert sykling i bratt og utfordrende terreng. 

Konkurranser 
Flere av GIFS’ medlemmer deltar også i ulike ritt og konkurranser 

Norgesmester 2019 
I tillegg til å hevde seg i toppen av Enduro serien år på år, gjorde Pål “Air” Grotnes rent 
bord og ble Norgesmester i Enduro 2019 for Masters klassen. Pål har hevdet seg i 
toppen gjennom flere år, og seieren var vel fortjent. Enduro grenen har noen likheter 
med “Rally” for biler. Her kombineres rask og krevende nedoversykling med at man selv 
også må komme seg til neste topp uten hjelp av heiser el.l. 
 
Dette ble også omtalt i Fredrikstad Blad: https://www.f-b.no/pal-
grotnes/enduro/sport/tidligere-stjernen-keeper-tok-nm-gull-i-enduro-det-viktigste-er-
a-vare-litt-toff-i-trynet-og-torre-a-slippe-bremsene/s/5-59-1615573 (bak 
betalingsmur) 
 



Jentene hevder seg 
Flere av våre medlemmer har i år også deltatt i en rekke ulike ritt. Vi ønsker spesielt å 
trekke frem Emily Nærland som bl.a. har deltatt i Camp Dalsland, Telemark Enduro, 
Ekstremsporveko, Drammenduro, Traktorenduro, Grenserittet, og 
Birkebeinerrittetsvært - og kan vise til gode resultater. 
 

 
Emily til venstre 

Fasiliteter 

Brakker 
Brakkene vi fikk i 2017 har aldri blitt ferdigstilt, og det er besluttet at disse ikke tas i bruk, og 
skal fjernes. 

Kveldslys 
Vi fikk omsider ferdigstilt nytt lysanlegg på ferdighetssenteret. De LED-baserte lysene 
kan enkelt aktiveres for 30 minutter ved å bruke bryter på siden av garasjebygget. Lyset 
kan ikke brukes etter 23:00. 



Grønt og rent 
I løpet av 2019 fikk vi også gjenbrukt en rekke av de gamle (og blytunge) 
kunstgressmattene til å gjøre pumptrack’en penere. Det mangler fortsatt noen mindre 
partier som ikke er dekket da vi gikk tom for matter. I tillegg har vi hatt dugnad for å 
rydde opp i ugresset som vokser kraftig i ferdighetssenteret. 

2020 - vi er klare! 
Vi takker alle som har deltatt og bidratt for et flott og innholdsrikt 2019, og gleder oss til 
2020 med nye utfordringer og herlige turer i vår fantastiske stisykkelnatur! 


