
Årsberetning Gresvik IF Stisyklister 2015 

Styret i Sykkelgruppa har i 2015 bestått av: 
 
Leder Pål Valbjørk 

Nestleder Rasmus Leiro 

Sekretær Marius Larssen 

Styremedlem Ole Henrik Solgård 

Styremedlem Hanne Holmstrøm 

Styremedlem Stian Torgersen 

  
Sykkelgruppa har i 2015 hatt 33 medlemmer. 

Tilskuddet fra Gjensidigestiftelsen kom inn på konto i januar 2015 og planleggingen av 

ferdighetssenteret ble satt i gang. 

Ferdighetssenteret og pumptrack:  

Egen dugnad for rydding av trær og kratt på pumptrackarealet ble satt i gang i april. Bare i løpet 

av noen kvelder hadde en ivrig dugnagsgjeng klart å rydde hele skråningen mot fjellet, med god 

hjelp av Birger som tok seg av de store trærne. En graveentreprenør ble leid inn for å planere og 

ferdigstille arealet. 

Planen var først at pumtrack skulle bygges før ferdighetssenteret, men en av løypebyggerne 

brakk benet så vi måtte bygge ferdighetsdelen først. 

Mange dugnadstimer senere kunne vi ha en delåpning av ferdighetssenteret til Fredrikstad 

Cruxjam og Stifestival i slutten av april. 

I sommer ble arbeidene på pumptrack endelig påbegynt. Løsmasser ble bestilt og levert på 

anviste plasser før selve byggingen av banen kunne komme i gang. Dette arbeidet ble 

hovedsakelig gjort av innleide firmaer som er spesialisert på å bygge sykkelbaner, og som kun 

trengte et fåtall hjelpere for å bygge banen i løpet av en lang helg. 

Flere runder med voldsomt regnvær gjorde at selve åpningen først fant sted 10 oktober. Under 

åpningen ble det servert pølser og brus, og vi avsluttet med en guidet tur i Gressvikmarka. Det 

hele ble et vellykket arrangement med flott åpningstale av Kjetil Føreid og besøk av Fredrikstad 

blad. Mange unger og voksne fra hele Østlandet lekte seg i anlegget før det var felles guidede 

stiturer i marka.  

 

 

 



Fellesturer: 

Vinter uten snø gjorde at de faste stisykkelturene ( Jentetur på mandager + Stitur på tirsdager) 

gikk som normalt gjennom vinteren, naturlig nok med noe mindre oppmøte enn i sommer-

halvåret. 

Fredrikstad cruxejam og stifestival 2015 i april 22.-23. April 

For tredje året på rad ble denne uhøytidelige konkurransen arrangert. Et arrangement som 

samler syklister fra fjern og nær hele helgen. På fredag ble det guidet en gruppe med syklister i 

Fredrikstadmarka. På lørdag var det 30 deltakere på konkurransen, 50 publikummere og 25 

syklister på guidet tur på lørdagen.  

Litt grått vær og ikke så varmt som året før, men vellykket. 

Stifestivalen ble rundet av med tre ulike guidede turer på søndag der over 40 syklister koste seg 

på fine stier i Gressvikmarka. 

Handicap turene: 

Det har i 2015 vært arrangert turer for personer med funksjonshemning annenhver onsdag. 

Dette har vært et prøveprosjekt med varierende oppmøte, men interessen har vært såpass at 

dette har kunnet fortsette hele sesongen. Turene har fått god omtale i lokalavisen samt flere 

tidsskrifter. 

Nybegynnerturene: 

For å kunne tilby et lavterskel tilbud til de som ønsker å prøve stisykling har vi også i år hatt 

nybegynnerturer. Det har vært varierende oppmøte på disse turene, men de som har møtt opp 

fått god oppfølging fra ivrige guider. 

Mekkekurs for jenter ble avholdt i klubbhuset.  

Gratis for medlemmer og 250 kr for ikke medlemmer. Populært og vellykket. Ønske om 

gjentakelse og nye temaer. 

 

 

Pål Valbjørk 

Leder sykkelgruppa 


