
   
 

Sportslige begivenheter 2012  - mesterskap! 

Mesterskap er tradisjon!   

Klubbmesterskap 

Dalane SK kårer hvert år en mannlig og en kvinnelig klubbemester hvert år i grenene Terreng rundbane og tempo. 

Klubbmesterskap Terreng ble avholdt som mange ganger før, oppe i kjellandskogen. 

 

Siden været ikke hadde vist seg fra sin beste side de siste dagene, så ble det en ganske gjørmete å sleip 

løype. 

Løypen var teknisk krevende og noe utfordrende, så tror de fleste som stilte til start fikk noe å bryne seg på. 

 

Resultatliste for klubbmesterskap terreng:  

Damer senior: 

Hilde Hetland                    1:14:33 (4 runder)           Klubbmester 

Herrer senior: 

Jan Arne Rogstad            0:58:56 (5 runder)           Klubbmester 

Jone Ellingsen                   1:02:21 (5 runder) 

Stig Erik Kristiansen        1:07:38 (5 runder) 

Rune Lindø                         1:16:49 (5 runder) 

Lars Magne Nevland      1:22:54 (5 runder) 

Tore Vehus                        1:11:39 (4 runder) 

Bjørn Arild Omdal           1:00:00 (3 runder) 

Kjell Inge Edland              1:01:14 (3 runder) 

Trimklasse u/tid: 

Kjetil Torgersen 

Ungdom, gutter 13 – 16 år: 

Marcus Kristiansen         0:23:11 (2 runder) 

Christoffer Ellingsen      0:27:22 (2 runder) 

Arne Kristian Valland     0:27:33 (2 runder) 

Ungdom, jenter 13 – 16 år: 



   
 

Carine Nevland          0:22:42 (1 runde) 

Rekrutt, gutter 10 12 år: 

Carl Erik Heigrestad        0:18:58 (1 runde) 

Svein A Valland                                0:20:38 (1 runde) 

Sindre Stornes                 0:24:23 (1 runde) 

Rekrutter 0 – 9 år u/tid  
 

MartinEdland 

Elias Omdal 

Gabriel Omdal 

Trygve Rogstad 

Erika Rogstad 

 

 

Klubbmesterskap Tempo har de siste årene blitt kjørt med start på Fotland. 
 
Medlemmer stiller til start med enten racersykkel eller temposykkel. Det kjøres både 5 km og 10 km avhengig av 
alder. Begge distanser kjøres med vending. 

Jone Ellingsen vant på knallsterke 12:30,6 (snitthastighet ca 48 km/t) 

Lillian Løyning tok seieren i damer senior på tiden 14,48.1 

Resultater 

 



   
 

 

Kretsmesterskap 

Kretsmesterskap arrangeres i alle 3 grener, tempo, fellestart og terreng. DSK’ere hevdet seg i alle disipliner. 

Nærbø SK arrangerte først temporittet hvor det ble klasseseire til Hallgeir Hansen og Johan Monsen. 

Resultatliste KM Tempo 15.09.12 

Startnr.Navn Klubb Tid 

Rekrutt K 5 km 

2 Monsen Oda Marandon Dalane Sykleklubb 10:36:00 

M 11-12 5 km 

25 Sandsmark Kjell Ingvar Mysse Dalane Sykleklubb 10:26:00 

27 Stornes Sindre Dalane Sykleklubb 10:32:00 

K 13-14 10km 

41 Sandsmark Karen Johanne Monsen Dalane Sykleklubb 19:05:00 

K 15-16 10km  

46 Nevland Karine Dalane Sykleklubb 18:55:00 

M 13-14 10km 

65 Ellingsen Christoffer Dalane Sykleklubb 18:27:00 

M 15-16 10 km 

83 Kristiansen Markus Dalane Sykleklubb 16:49:00 

M junior 20 km 

101 Monsen Johan Dalane Sykleklubb 28:47:00 

M 30-39 20km 

115 Hansen Hallgeir Dalane Sykleklubb 27:41:00 

M 50-54 20km 

140 Andreassen Arild B Dalane Sykleklubb 30:02:00 
 

 

 

 

 



   
 

Stavanger SK arrangerte KM fellestart 

Det ble en regnfull og kjølig høstdag da KM - fellesstart ble holdt på Forus.  

 
Det var 9 DSK ryttere som stilte til start, alle sammen med godt mot! 

 følgende ryttere var med:  

- Martin Edland M10 

- Silje Hetland K11-12 

- Kjell Ingvar Mysse Sandsmark M11-12 

- Sindre Stornes M11-12 

- Karen Johanne Monsen K13-14 

- Christoffer Ellingsen M13-14 

- Karine Nevland K15-16 

- Markus Kristiansen M15-16 

- Johan Monsen M-Junior 

 

Karen Johanne kom på 2. plass i sin klasse og Karine nevland kom på 3. plass i sin klasse. 

 

Christoffer kjørte bra og fikk kjørt seg i sin klasse, han kom inn på en 14.plass. 

 

Markus Kristiansen var dessverre noe uheldig i dag, og måtte bryte rittet underveis pga tekniske problemer. 

Veldig synd, men kommer sterkere tilbake neste gang :) 

 

Johan Monsen fikk virkelig kjørt seg da han syklet i samme gruppe som Østerhus - Ridley gjor. Feltet sprak 

ganske fort opp grunnet veldig høy fart, i en veldig fartsfylt løype! Han bet tenna sammen, og fullførte rittet. 

 

 

 

 



   
 

Kretsmesterskap Terreng ble kjørt i Sørmarka, Stavanger. 

Her deltok Sindre Stornes, Christoffer Ellingsen, Markus Kristiansen, Stig Erik Kristiansen. 

Christoffer kjørte bra og tok en sterk bronse i sin klasse. Markus kjørte sterkt og tok en sølvmedalje i sin 

klasse. 

I M40-44 knallet Stig Erik til og tok sølvmedaljen. Fantastisk bra kjørt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

UM/ Norgesmesterskap  

DSK var representert på NM Junior med Johan Monsen som kjørte en god tempo. 

Ungdommens mesterskap ble også kjørt i slutten av Juli, med deltagelse ifra Kjell Ingvar Sandsmark, Karen Johanne 

Sandsmark og Karine Nevland. 

 

Terreng NM ble arrangert i Halden og Markus Kristiansen viste solid kjøring i M15-16. Han kjørte 3 jevne 

og gode runder, hadde useedet startspor og endte tilslutt på 18 pl. Stig Erik (far av Markus) knallet til med 

en 3 pl i M40 og sikret seg da en velfjortjent NM bronsemedalje! 

Dalane SK snappet med seg 5 medaljer i NM MASTER (Veteran) - Arrangert av Ottestad SK (Hamar) 

Jone Ellingsen tok gull i Tempo M30-39. Lillian Løining tok sølv i tempo kvinner 45. 

 



   
 

Søndagens fellesstart endte med bronse til Lillian i K45 og sølv til Hilde i K40. Torbjørn Aakre klinket til 

med bronse i M60-64.  

Fellestarten for den yngste og største klassen M30-39 ble ulidelig spennende. Hovedfeltet med blant annet 

en litt for passiv Ellingsen, ble utmanøvrert da et større brudd fikk omsider en stor luke. DSK’ere med Leif 

Hansen, Jarle og Torbjørn Aakre ble brukt som sekundanter og de kunne etter hvert sekundere hovedfeltet 

jagende opptil 3 minutt bak bruddet. 

Hovedfeltet fikk omsider opp farten og når samarbeidet fungerte tok de inn bruddet på siste runden da det 

gjenstod få km. Ellingsen var svært delaktig i opphentingen og nådde ikke helt opp i sluttspurten. Endte på 

en 5 plass.  

Dalane SK har de siste årene etablert seg i toppen av norsk veteransykling. Klubbens prestasjoner blir lagt 

merke til blant de andre klubbers og NCF. 

 

 

 

 

 

Nordisk mesterskap MASTER 

4 ryttere ifra DSK fikk representere Norges landslag i Sverige under Nordisk mesterskap. 

Temporittet ble avviklet Lørdag, hvor Jone Ellingsen tok bronse og Lillian Løyning tok 4 plass. 

Søndagens fellesstart skulle bli mer innbringende for DSK’erne. Rytterne skulle kjøre x antall runder i en 
spennende løype! Oppløpet var nok det lengste oppløpet vi noen gang har syklet. Det kunne ligne på hele 
Slettebø. 



   
 
Torbjørn Aakre bidro på landslaget og rev og slet i motstanderne. Han nådde ikke helt opp selv, men 
sørget for god Norsk innsats. 

Lillian viste store ferdigheter. Hun klinket til som hun best kan. Kjørte utmerket og vant sin spurt. En 
velfortjent GULL medalje!  

Hilde Hetland fulgte godt opp, kjørte sterkt hele rittet og tok bronsen. Hilde har hatt en vanvittig god 
fremgang de siste årene. Hun er treningsvillig og står på! 

I den yngste klassen kjørte den norske landslaget taktisk klokt og sterkt. Ellingsen var revansjelysten etter 
lørdagen’s bronse på tempo. 

I de kuperte partiene ble det satt fart av nordmennene og de slo kontra over toppen og inn på flatene. Slik 
kjørte de hele første runden. Det ble kjørt offensivt, de andre landene og øvrige deltagere gjorde også til at 
dette ble et fartsfylt ritt. Utpå andre av totalt 4 runder kom Ellingsen seg av gårde i brudd i sammen med en 
svenske. Brudd kameratene kjørte knallsterkt og økte avstanden ned til hovedfeltet hvor de andre 
nordmennene satt og forsøkte å nøytralisere de andre brudd forsøkene. Bruddet holdt unna for hovedfeltet 
og på oppløpet kunne Ellingsen, rykke ifra sin makker og rette hendene i været for sin første Nordiske 
fellestart seier.  

Medhjelpere på mesterskapet var Christoffer Ellingsen og Markus Kristiansen. De fikk seg en flott og 

spennende tur. De var selv med å syklet løypene i forkant og fikk et innblikk i hvordan en kan og bør 

forberede seg til viktige konkurranser. 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VM MASTERS Sør Afrika – Pieter Maritzburg! 

 

Torbjørn Aakre kvalifiserte seg til VM i Sør Afrika, etter å ha vunnet sin klasse i M60 i København! 

Hilde Hetland fikk tildelt wildcard ifra Norges CF på bakgrunn av sterke resultater i NM og Nordisk og fikk 

delta i sitt første VM i Sør Afrika.  

Jone Ellingsen var allerede kvalifisert etter at han tok VM gull i 2011. 

Det var en spent delegasjon ifra Dalane SK som reiste helt til andre siden av kloden for å konkurrere. 

Området ble kalt det land of the thousand hills. Det var kupert men det skulle vise seg å passe Nordmennene 

godt. 

Temporittet ble kjørt Torsdagen. Jone Ellingsen tok bronse på VM tempoen og Sølv på Fellestarten. 



   
 

VM-bronse til  

Hilde Hetland 

 



   
 

 

Hilde imponerte stort i varmen. Syklet eksemplarisk og var en liten hårspredd ifra sølvmedaljen.  

Ellingsen med familie var ute i løypen og langet vann og annet til Hilde, Torbjørn og de andre norske. 

Torbjørn kjempet seg gjennom det tøffe fellestarten, og fikk kjørt seg skikkelig. Han bidro til at Norge fikk en 

sølvmedalje v/Arne Raaen i M60-64. Torbjørn syklet selv til en god 7 plass. 

Søndag var det noe kjøligere igjen og de yngste herrene skulle kjempe om nye titler. Der ble det drama. Vinner Igor 

Kopze gikk i asfalten før mål, men sprang over målstreken som vinner. Jone Ellingsen tok sølv! 


