MILTON LARVIK SPORTSKLUBB
Styrets årsberetning 2015

Vi kan for 2015 se tilbake på nok et flott år både sportslig og aktivitetsmessig for Milton Larvik
Sportsklubb. Klubben hadde pr. 31.12.15 90 betalende medlemmer og vi hadde 108 registrerte
medlemmer pr. 31.12.14. Årsaken til nedgangen er at registrerte medlemmer fra tidligere år som
ikke har betalt kontigenten har blitt strøket av listene nå i år 2015.
Klubben har som mål først og fremst å ha et bra aktivitetsnivå innenfor sykkel, men også løping,
triathlon og langrenn er grener det satses på. Milton har hatt en litt lavere deltakelse i 2015 enn
tidligere år på diverse terrengsykkelritt, men dette virker som er en generell trend for de fleste ritt.
Milton har i 2015 vært representert i bl.a. Farrisrunden, Kjoserittet, Terrengsykkelrittet, Grenserittet,
Birken, Sandefjordsrittet, Montebellorittet, Nordsjørittet, Larviksløpet, Gråtassen, Kon-Tri, Ronde van
Berg etc.
Klubbmesterskapet ble avholdt i Husebyskauen og klubbmester2015 for herrer ble Jørn Thomas
Paulsen, ingen jenter startet.
Jørn Thomas har for øvrig hatt en god sesong og har vært beste Milton-rytter i flere av rittene han
har stilt opp i, bl.a. Farrisrunden, Kjoserittet og Grenserittet.
Milton har også fått en seier i et ritt da Stig Seierstad vant Classic 53 km i Sandefjordsrittet. Stig
presterte også som vanlig bra i Nordsjørittet som er Norges nest største terrengritt samt i
Montebellorittet.
Terrengsykkelrittet var ekstremt sølete og tungt i år og godt over halvparten av de påmeldte kom
enten ikke i mål (DNF) eller stilte ikke til start (DNS), men både Jan Martin Rolfsen og Jørn Thomas
Paulsen fullførte begge med stil.
På jentesiden har Mari Faugstad Eian gjort det bra med bl.a. seier i Kjoserittet og hun ble nr. 6 totalt
av jentene i Farrisrunden med tiden 2.43.20.
Klubben har også i 2015 gjennomført ordinære treninger på faste ukedager gjennom sesongen, i
tillegg til annonserte langturer i helgene. Oppmøtet har variert med best interesse i starten av
sesongen, hvor vi talte opp mot 50 stykker på det meste.
For sesongen 2016 vil det sannsynligvis også bli satt opp en egen trening for landvei.
Klubben vil også fremover forsøke å legge til rette for temakvelder, men ønsker primært dette
utenfor sesong. Styret ønsker forslag og initiativ fra sine medlemmer. Det er mulighet for
medlemmer å stå for arrangement med midler fra klubben.

Klubben er takknemlig ovenfor alle sponsorer og håper at vi kan fortsette med et godt samarbeid
med sponsorene også i årene framover. Det kommer nye drakter med nye sponsorer for 2016/2017.
Økonomisk ønsker klubben å drive med et begrenset overskudd. Overskuddet for klubben i år 2015
ble kr. 13.822,- og egenkapitalen pr. 31.12.15 er kr. 47.797,-. Se eget vedlegg for årsregnskap 2015.
Klubbens styre har i 2015 bestått av:
Ronny W. Hansen (leder)
Morten Myrsve (nestleder)
Katarina I Mikkelsen (kasserer)
Erik Kongelf Larsen (styremedlem)
Vidar Olsen (styremedlem)
Ole Petter Tholfsen (styremedlem)
Forøvrig rapporteres mye av klubbens aktiviteter via klubbens facebook-side og hjemmesiden,
milton.no, og det henvises til denne for flere detaljer.

Larvik, den 21. januar 2016
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