
Årsberetning 2021 for Gresvik IF
Stisyklister (GIFS)

På sykkelsetet gjennom pandemien
Korona-pandemien skulle også prege 2021, men takket være at terrengsykling foregår
utendørs er det mulig å holde god avstand, og dermed gjennomføre arrangementer. I
periodene hvor fellesturer har vært avlyst på grunn av restriksjoner har mange av våre
medlemmer arrangert private turer med færre deltakere.

Sykkelstyret
GIFS ledes av:
Leder: Hanne Holmstrøm Karlsen,
Nestleder: Rasmus Leiro,
Sekretær: Marius Larssen,
Styremedlemmer: Pål Valbjørk, Siv Elisabeth Nygaard, og Thomas Sigdestad.



Fellesturer
I år, som tidligere år arrangerer GIFS faste fellesturer.

Mandagsturer
Årets mest populære aktivitet har igjen vært mandagsturene, som oftest ledet av Hanne
Holmstrøm. Her er det vært åpent for syklister i alle aldre og ferdighetsklasser.

På en av årets første turer var det hele 27 deltakere, og gruppen måtte deles i to for sikker
gjennomføring.

Fra en av sesongens mandagsturer med syklister i alle aldersklasser

Alltid godt med en kort pause i skogen



Tirsdagsturer
Dette er turer forbeholdt mer erfarne stisyklister. Her har det vært mer variert oppmøte,
men turene byr alltid på gode opplevelser. I år, som tidligere år har Pål Valbjørk ledet an i
terrenget.

Uten drikke duger helten ikke. Lokal helt - Marius Larssen demonstrerer påfylling.

Ungdomsgruppa
Ungdomsgruppa ble opprinnelig startet av Fredrikstad Sykkelklubb og i 2021 inngikk
FSK og GIFS et samarbeid da det miljøet er lite og de barna som ble med vil få et bedre
tilbud. Vi er en flott gjeng som møter opp uansett vær.

Mellom 4 og 15 ungdommer er med, i tillegg til flere voksne. I 2021 gjennomførte vi en
samling på Trysil med fokus på mestring og det sosiale. Vi var 15 barn og 13 voksne som
syklet tre dager til ende. Når snøen kom tok vi pause.



Været stopper ikke oss - ungdomsgruppa på tur

Handicapturer
Årets handicapturer har også i år blitt avlyst pga pandemien.



Elsykkelen tar over
2021 ble på mange måter gjennombruddsåret for bruk av elektriske stisykler i klubben.
Mange i miljøet har nå gått 100% over til elsykkel. Syklene i markedet har nå høy nok
kvalitet, og tåler også den røffe behandlingen de får i terrenget, ulempen er prisen. De
mest populære merkene i klubben er Trek, og Specialized, mye takket være lokale
leverandører hvor GIFS medlemmer får rabatt.

Elektriske stisykler blir stadig vanligere å se i marka.

“Jeg skjønner ikke helt hva vi
holdt på med før”.
Pål Valbjørk, nyfrelst stisykkEList og Trek ambassadør

Erfaringsmessig klarer man opp mot dobbelt så lange turer sammenlignet med
“analoge” sykler. Elektriske sykler gir mer fart og glede uten at man må helt ned i
kjelleren. Syklingen føles veldig naturlig takket være de nye motorene med bl.a.
kraftsensorer.



Arrangementer
Vårt faste og populære arrangement “Cruxjam” måtte dessverre avlyses nok en gang pga
pandemien.

Utforsykling i Kjerringåsen
GIFS tok initiativ til samling i Kjerringåsen på sensommeren. Her fikk både små og store
syklister prøvd seg i bakkens krevende traseer.

Syklene får juling i Kjerringåsen - her demonstrert av Annika Eriksmoen.



Alder er ingen hindring. Noa Valbjørk i svevet.

Stisyklister er sosiale dyr, og samles gjerne rundt et bål.



Sertifisering av guider
I strålende vær fikk sentrale personer i GIFS miljøet mulighet til å delta på et 3-dagers
intensivkurs for stisykkelguider. Kurset var omfattende, og dekket bl.a. førstehjelp,
utstyrssjekk, risikovurdering, ruteplanlegging, deltakervurdering, sykkelteknikk og ikke
minst en avsluttende eksamen.

Dette har styrket kompetansen i miljøet, og bevisstgjort våre faste guider på ansvaret
som ligger i vår virksomhet. Kurset ble gjennomført i regi av NMIG (Norsk MTB
Instruktør og Guide sertifisering).

En fullsertifisert gjeng. Fra venstre: Kasper Madsen (instruktør), Pål Grotnes, Thomas
Sigdestad, Pål Valbjørk, Lasse Bråten, Marius Larsen, Lukas Leiro, Hanne Holmstrøm
Karlsen og Rasmus Leiro.

Teori var som seg hør og bør en stor del av kurset. Instruktør Tonje Sameien demonstrerer
planlegging av tur.



Konkurranser
I år ble det igjen mulig å delta i enkelte konkurranser.

Pål Grotnes @pgrotnes33 tok 2. plassen i Enduro Norgesmesterskapet, masters klassen,
og måtte dermed gi fra seg norgesmestertittelen fra 2019 med minst mulig margin.

Pål Grotnes på vei mot pallen. Foto: Kristoffer Engen



Lukas Leiro – iført snekkerbukse – tok en sterk 5. plass i Hafjell da NM i utfor ble
arrangert i den aller hardeste klassen, menn senior. I tillegg tok han tredje plass i menn
senior “King of the mountain” som var en del av Hafjell Cup.

“Ville ikke se ut som om jeg tok
det seriøst”
Lukas Leiro utdyper hvorfor han syklet i snekkerbukse.



2022 - GIFS i 100
Vi takker alle som har bidratt til klubben på ulike vis i løpet av året. Når dette skrives er alle
restriksjoner og tiltak knyttet til pandemien fjernet, og vi planlegger bl.a. gjennomføring av
Cruxjam.

Gresvik IF feirer 100 år, og vi tar stiene tilbake


