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Årsrapport 2021, Syklistenes landsforening Hamar 

 

Følgende aktiviteter er gjennomført i 2021: 

 

Styret 
Styret har i 2021 bestått av Geir Egilsson, Bente Fekene, Kolbjørn Henjum, Andreas Trollvik, Ingar 

Dahl og Dagfinn Eidem. Elisabeth Schmiedeke har vært varamedlem.  

Styremøter 
Det er avholdt seks styremøter i 2021. Styremøte 17.6.2021 ble brukt til befaring av sykkelløsninger 

fra Vangsvegen og østover mot Ilseng og Vang. 29.11. dialog med Arne Willy Hortmann 

sykkelkoordinator i Hamar kommune. 

Nasjonal Sykkelkonferanse 2022 
SLF Hamar har vært representert i planleggingen av den nasjonale sykkelkonferansen som avholdes 

på Hamar 12.-13. september 2022. Arrangør er SLF, med Innlandet fylkeskommune som vertskap. 

Hamar, Stange, Løten og Ringsaker kommuner er også med i planleggingen.  

Samlinger SLF og deltagelse i andre arrangementer 

• Landsmøte i Drammen 16.10.2022. SLF Hamar var representert ved Ingar Dahl fra styret.  

Medlemsaktiviteter, kampanjer og verving 

• Vintersykledagen 12.2.2021 

• Sykkelens dag 3.6.2021 

• Pinseturen med Vang historielag 22.8.2021, tur fra Gåsbu, 42 deltagere 

• Synlig syklist-aksjon 28.9.2021 

Høringsuttalelser 

• Mobilitetsplan for Hamar 

Presse 

• «Nå er det en drøm å ta seg en sykkeltur på isen», HA 10.2.2021 (Lenke krever abonnement) 

•  Familien Jammer tør ikke dra med seg syklene på toget i sommer: – For sårbart – NRK 
Innlandet – Lokale nyheter, TV og radio  nrk.no 1.7.2021 

Annet 

• Er medlem i FNF (Forum for samarbeid mellom natur- og friluftsinteressene i fylket). Bente 

har vært kontaktpersoner hos SLF Hamar.  

• SLF Hamar har 116 aktive betalende medlemmer inkl. hustandsmedlemmer per 7.3.2021. 

Dette er en stor nedgang fra tidligere rapporterte tall. Skal skyldes opprydding i 

medlemslister sentralt. Tidligere har bl.a. ikke betalte medlemskap også vært telt.  

Økonomi 

• Saldo pr. 31.12.2021: kr. 17 715,20. Se vedlagt regnskap for detaljer. 

 

Geir Egilsson 

Leder Syklistenes landsforening Hamar 

https://www.h-a.no/2021/nyheter/na-er-det-en-drom-a-ta-seg-en-sykkeltur-pa-mjosa/
https://www.nrk.no/innlandet/familien-jammer-tor-ikke-dra-med-seg-syklene-pa-toget-i-sommer_-_-for-sarbart-1.15555874
https://www.nrk.no/innlandet/familien-jammer-tor-ikke-dra-med-seg-syklene-pa-toget-i-sommer_-_-for-sarbart-1.15555874
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