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Flere ritt i utlandet

Sportsdirektør og nittedøl
Carl-Erik Pedersen på
Frøy-Bianchi gleder seg til
å lede kontinentallaget
gjennom sesongen. Laget
ble startet opp høsten
2011, med ham som lagleder fra begynnelsen.
Av Cecilie Lind Hånes
67 07 35 12
cecilie@varingen.no

– Det blir kjempespennende. I
år er vi med på stort sett alt vi
har lyst til, forteller sportsdirektør og trener Carl-Erik Pedersen i Frøy-Bianchi. Han ble
i 2008 kontaktet av ledelsen i
Frøy og spurt om å bli trener i
klubben, som har tilholdssted i
Oslo. Siden har han vært der. I
2011 var han med på å starte
opp klubbens kontinentallag.
Nå forteller nittedølen at kontinentallaget har tatt steg for
steg siden oppstarten, og at de
nå står foran mange og flere
spennende ritt den kommende
sesongen.

Møter proffer i feltet
– Vi kommer til å være med i
flere forskjellig typer ritt. Vi er
kommet med i flere ritt som har
høyere gradering i utlandet.
Rittet i Taiwan fra 18.-25.mars
er et 2.1-ritt. De har bedre deltakelse, og er ekstra spennende. Her kan rytterne på
Frøy-Bianchi møte både Protour-ryttere og profesjonelle.
Rittprogrammet er bedre
enn i fjor. For det første er første ritt tidligere. I fjor begynte
sesongen i begynnelsen av
april. I år går starten i midten
av mars. I fjor hadde laget fire
etapperitt i utlandet. I år er det
sju-åtte.

Godt rittprogram
Totalt er det seks lag på kontinentalnivå i Norge, og rittprogrammene varierer en del.
– Et par av de andre har bedre rittprogram enn oss. Men
tre-fire har også dårligere. Et-

LEDER LAGET. Carl-Erik Pedersen (t.h.), bosatt på Rotnes, er sportsdirektør og trener i Frøy-Bianchi. Her fra samlingen i Albir, Spania.
(Foto: Haakon Selje, IF Frøy).

ter vår mening har vi et av de
bedre rittprogrammene, sier
Pedersen.
Ambisjonene til laget denne
sesongen er å få vist seg fram
og forhåpentligvis overraske.
Laget har flere nykommere
denne sesongen, deriblant Oddbjørn Klomsten Andersen fra
Hagan.
– Vi er ikke det laget med de
mest kjente rytterne utad. Det
gjelder å utvikle de rytterne vi
har. Jeg har veldig troa. Ikke
minst når det gjelder Oddbjørn,
han er et utrolig talent, som

virkelig kan bli bra, sier Pedersen. To av rytterne på Frøy-Bianchi, Sigurd Nesset og Halvor
Landmark Tandrevold, er så
sterke at de kan komme til å
kjempe helt i toppen om de
øverste plassene i U23-NM.
Gjør de det bra her, er det mulig å snakke om en plass på
landslaget og tur til EM og VM.
Pedersen forteller at han synes det er utrolig moro å ha en
jobb som går ut på å følge opp
unge, talentfulle syklister.
– Det er utrolig spennende,
utrolig gøy, sier Pedersen.

Carl-Erik Pedersen
• Sportsdirektør og trener på kontinentallaget Frøy-Biachi.
• Jobber som trener for enkeltryttere og sykkeltilpasser ved
siden av.
• Bor i Kruttverket.
• Tidligere proffsyklist på landslaget.
• Var tilknyttet Rye i mange år, og var med på laget Velo Club
Zoncolan som satte rekord med tiden 12.51.02 under
Den store styrkeprøven i 2009.

Ingen vil lede barneidretten i Hakadal IL
Det gikk som fryktet. Ingen påtok seg vervet som
leder av barneidrettsgruppen i Hakadal IL, sier
Franziska Finsterbusch.
Av Jan Fossen
67 07 35 10
jafo@varingen.no

Fem foreldre møtte fram da
barneidrettsgruppen i HIL inviterte til årsmøte tidligere
denne uken:
– Det var faktisk over dobbelt så mange frammøtte som i
fjor, da det kun var to foreldre
som stilte på vårt årsmøte.
Men ingen av de frammøtte på

tirsdag kunne påta seg ledervervet. Dermed er vi egentlig
like langt, sier Finsterbusch.
Hun legger til at alle tilstedeværende på årsmøtet uttrykte håp om at barneidrettsgruppen fortsetter virksomheten. I
dag er det jevnt over 35 barn i
alderen fire til åtte år som deltar på barneidrettsgruppens
ukentlige aktivitetstilbud.
– Det endte med at jeg fortsetter som koordinator for

gruppen, mens Leif Ljåstad
fortsetter som kasserer. Vi
mangler altså en leder. Det håper vi å få på plass før sesongen
avsluttes i slutten av mai. I
motsatt fall blir det ikke noe
tilbud om barneidrett i Hakadal Idrettslag fra høsten av,
sier Franziska Finsterbusch.
Hun har selv sagt ja til valgkomiteen om å bli innstilt som
koordinator for all virksomhet i
Hakadal IL. Det tillitsvervet er
så krevende at det ikke lar seg
kombinere med lederverv i barneidrettsgruppen,
avslutter
Finsterbusch.
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