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Forslag til Styret i BOC til årsmøte den 6. mars 2019 
Opprette og sette i gang en BANE-gruppe i BOC! 
Undertegnede stiller seg til disposisjon for klubben i dette arbeidet i egenskap som 
ildsjel og entusiast,  
tidligere banerytter i BOC med alle valører fra NM i sprint i perioden 1978 til 1981. 
Jeg kan fungere som 
Leder av gruppen og kanskje som teknisk assistent til et trener-team.   
 
Min kompetanse og interesse er hovedsakelig rettet mot det tekniske, men også 
innen sports-massasje. 
Jeg er rammebygger, hjulbygger og mekaniker og kan fungere som dette i en lag-
sammenheng. 
Innen sportsmassasje har jeg kun et uformelt kurs, allikevel er jeg kompetent over 
gjennomsnittet for syklister. 
Når det gjelder organisering og organisasjonsarbeid må jeg spille på det som 
allerede finnes av kompetanse i klubben. 
 
Jeg er åpen for å ta nødvendige kurs via NCF/UCI for å danne en høyest mulig 
standard for BOC og klubbens  
aktive som ønsker å satse på bane. Det kan være kurs i sykkel-teknisk oppdatering, 
regelverk og organisasjonsarbeid, 
trener, trener assistent, massør etc.  
 
Jeg vet ikke i hvilken grad BOC har opprettholdt kontakten og utvekslingen med 
Odense Cykleklubb som  
vennskaps-klubb de senere årene? Kanskje BOC var representert under siste Bane 
NM? Uansett, er denne  
kontakten viktig for oss fremover - også fordi de har bygget en ny fin bane (2015). 
 
 
Noen forslag til tanker og muligheter! 
Det er unødvendig å kommentere de aktives lengsel etter en ordentlig velodrom i 
Norge - allerede da,  
og helt sikkert i generasjonene før oss – helt tilbake til Bygdøy-banen og Dælengen i 
Oslo. 
 
Nå, når det ser ut til å bli en realitet både på Sola og kanskje i Asker er det viktig å 
være tidlig ute og pro-aktiv. 
1) Danne pressgruppe gjennom å snakke høyt om og markedsføre bane-gruppens 
aktive og planene til BOC 
    via Norske klubber, presse, vennskaps-klubber som Odense Cykleklubb, NCF/UCI 
etc. 



 
2) Ligge i front og skape allianser med de som har erfaring i å arrangere og fungere 
på bane under trening og ritt. 
    Her er det mye å hente, generelle/spesielle/lokale regler, løps-former, bruk av 
motor-pace, sykler og utstyr. 
 
3) Trekke inn rytter-kompetanse til inspirasjon og fremdrift. Jeg er i kontakt med og 
følger Anita Yvonne Stenberg. 
    Hun er interessert i å møte aktive i BOC for å dele sine erfaringer og for å spre 
entusiasme. Det bør vi kunne 
    dra fordel av som en BANE-klubb. Jeg har ikke snakket med noen mannlige 
ryttere, men kanskje Anders Oddli  
    fra Sola kan være villig? Kanskje også Ordføreren i Sola Kommune, han var 
tilstede og presentert i en blomster- 
    seremoni under 6 dagers på Ballerup Super Arena lørdag 3. februar. 
 
4) Presse på for å kunne delta aktivt i og rundt det arbeidet det vil innebære å 
etablere en god kultur i Asker. 
 

 

 

 


