
Årsberetning Gresvik IF Stisyklister 
(GIFS) 2018 
 

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. På grunn av de 
store snømengdene ble det dessverre lite sykling i februar og mars. 
 
I snitt deltar ca 4 syklister på mandager, mot ca 8 på tirsdagene. Jentene har også ofte 
invitert gutta med på tur i 2018. På det meste har vi sett ca 20 syklister på tur samtidig. 
 
Av og til gjøres det noe ekstra spesielt ut av turene, som f.eks. årets lykte-baserte juletur 
med kåring av den best pyntede sykkelen. Dette ble også behøring omtalt på 
terrengsykkel.no: https://www.terrengsykkel.no/nyheter/der-var-gull-glitter-lys-og-stas  
 

 

Handicapturer 
Årets handicapturer har vært regelmessig utlyst, men alt for ofte avlyst på grunn av 
manglende deltakere. 
 

https://www.terrengsykkel.no/nyheter/der-var-gull-glitter-lys-og-stas


Turene annonseres annenhver onsdag i vår- og høstsesongen. Vi jobber sammen med 
kommunen for å finne ut hvorfor deltakerne uteblir.  
 
Vi gir oss ikke! 

Ungdomsturer 
Stiturer for ungdom har blitt avviklet på tirsdager, parallelt med voksenturene. Her har det 
vært godt oppmøte, med 2 til 10 deltakere. Ungdommene har gjennomgående gode 
ferdigheter på sykling og det er spennende å se hvor raskt de utvikler seg teknisk. 
 

El-sykkel 
I april 2017 ble bruk av el-sykler tillatt av regjeringen: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-kan-el-sykkel-brukes-i-
utmark/id2548074/.  
 
I 2018 har noen av våre medlemmer har tatt i bruk denne muligheten, og 
tilbakemeldingene er utelukkende positive. Med el-sykkel er terskelen for å komme seg 
ut lavere, og det er også enklere å sykle sammen med bedre trente syklister. 
 
Brukerne rapporterer at de har kommet i bedre form takket være el-sykkel. Vår erfaring 
tilsier at det ikke er merkbar forskjell på slitasje på terreng om man bruker vanlig 
sykkel, eller el-sykkel - muligens med unntak at brukere kan ønske å sykle oftere, og 
lengre turer. 

Arrangementer 
I tillegg til de faste turene arrangerer GIFS også eventer som strekker seg utover det lokale 
miljøet.  

Fredrikstad stifestival 
Årets stifestival “Fredrikstad Cruxjam 2018” ble avviklet 2 dager etter at snøen gikk i 
Gressvikmarka. Arrangementet samler syklister fra hele østlandet. 
 
Årets utgave av den smått legendariske festivalen ble også i år ledet av “Cruxegeneral” Ole 
Henrik Illenberger Solgaard. Nytt av året var nyutviklet logo og tilhørende t-skjorter som gikk 
unna like fort som kakene. 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-kan-el-sykkel-brukes-i-utmark/id2548074/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-kan-el-sykkel-brukes-i-utmark/id2548074/


 
 
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 hevdet seg igjen på øverste nivå. 
 
Totalt deltok over 150 store og små syklister på arrangementet. 
 



 

Utforsykling i Kjærringåsen 
GIFS arrangerte totalt 3 turer til Kjærringåsen i 2018. Her får deltakerne prøvd seg på 
heisbasert sykling i bratt og utfordrende terreng. 

Fasiliteter 

Klubbhus 
Brakkene vi fikk i 2017 har blitt ryddet, men det gjenstår tetting og isolering, vi satser på å få 
dette på plass ila 2019. 



Pump track og dirt line 
Med friske midler fra DnB og et utall timer dugnad ble det bygget en ny og asfaltert Pump-
track i Trondalen. Anlegget omfatter også dirt-line med hopp i ulike størrelser. 
Kunstgressmatter har blitt gjenbrukt til å dekke over de åpne områdene i banen. Vi har 
dermed et solid anlegg som kan brukes året rundt, så lenge banen er fri for is og snø. 

2019 - her kommer vi! 
Vi takker alle som har deltatt og bidratt for et flott og innholdsrikt 2018, og gleder oss til 
2019 med nye utfordringer og herlige turer i vår fantastiske natur! 


