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1. Styrets innledning  
2014 har vært et godt år for Bergen CK. Det er fortsatt vekst i antall deltakende barn og unge på 

treninger og ritt, og entusiastiske foreldre viderefører arven og gjør en betydelig innsats. Antall 

medlemmer i eliteklassen har øket.  I den øvrige medlemsmasse har det vært en mindre nedgang, 

men klubben har likevel et høyt medlemstall. 

 

Den flotte sportslige fremgangen klubben har hatt de siste sesongene har fortsatt.  Dette ble 

bekreftet gjennom sammenlagtseier i NorgesCup elite menn og kvinner med Filip Eidsheim og Vita 

Heine. I tillegg ble Aleksander Bøe nr 3 sammenlagt i klassen menn junior. 

 

Også under NM landevei høstet Bergen CK mange gode resultater. Våre utøvere kom hjem med 6 

medaljer fra NM. 1 sølvmedalje og 5 bronsemedaljer, fordelt på 9 utøvere ble fasiten. Når vi i 

tillegg tar med et par fjerdeplasser, sier det seg selv at de sportslige resultatene viser effekten av 

klubbens og utøvernes målrettede innsats over tid. At der er god bredde i klubben bekrefter 

lagtempomedaljene til menn og kvinner i seniorklassen, i tillegg til juniorenes bronse og 6.plass. I 

den avsluttende øvelse, fellesstart menn elite, fikk klubben 2 utøvere på seierspallen, sølv ved Filip 

Eidsheim (Teamfixit.no) og bronse til Odd Christian Eiking (Joker).  Styret gratulerer 

medaljevinnerne og øvrige deltakere med flott innsats i mesterskapet. 

 

Sesongen har vist effekt av klubbens økte fokus og tilordning av ressurser på kvinnesiden. 

Bronsemedaljen i NM lagtempo og sammenlagtseieren til Vita i NorgesCupen ble kronet med Vita 

sin kontrakt med Hitec Products. Dermed fikk klubben sin første kvinnelige kontinentallagsrytter. 

 

I ungdomsklassene er der en fortsatt positiv utvikling i antall nye medlemmer. Innsatsen til både 

trenere, utøvere og foreldre er upåklagelig. 

 

Et engasjert veteranutvalg har gjennom høsten lagt grunnlag for å ta tilbake Bergen CK sin posisjon 

som ledende også i Mastercupen. Vi ser med spenning frem til sesongen som kommer.  

Våre turritt er en integrert del av klubbens samlede virksomhet. I tillegg til at det er det bærende 

økonomiske fundament for all vår aktivitet, tilbyr vil alle syklister et sykkelritt slik at det 

markedsfører sykkelsporten. Det er en viktig målsetning iht. vår organisasjonsplan. Å favne bredt, 

både dem som har ambisjoner om å gjennomføre på kortest mulig tid, og dem som ønsker å bruke 

dagen og er med for opplevelsen, er derfor viktig for oss. Styret har gjennom året tilkjennegitt 

viktigheten av å videreutvikle arrangementene i en retning som appellerer til flest mulig deltakere 

overfor turrittkomiteen og daglig leder for turrittene. Dette er spesielt viktig ettersom både Bergen-

Voss og Voss-Geilo hadde færre påmeldte i 2014 enn 2013. Analyser av deltakermassen i Bergen- 

Voss viser at det er et stort frafall blant 1. og 2. års deltakere. Det er gjort tiltak for å forsøke å 

beholde dem som videre deltakere i rittet. Samtidig ønsker styret å fremholde viktigheten av at rittet 

er attraktivt for dem som er trofaste Bergen-Voss deltakere. 

Daglig leder for turrittene har vært sykemeldt i perioden 11. august til 1. september og har avviklet 

farspermisjon i perioden 25. september til 31. desember. I disse periodene er hans oppgaver ivaretatt 

av turritt-komiteen. 

I september ble det kjent at Bergen skal være vertskap for VM i 2017. Dette blir en stor begivenhet 

og vil medføre øket oppmerksomhet for sykkelsporten i regionen i tiden fremover. Fra 

Idrettspolitisk hold i Bergen kommune er det en klar oppfordring til oss som regionens største 

klubb, om å gripe de muligheter som dette kan gi.  

Bergens rolle, først som kandidat-by, og nå som kommende arrangør for Sykkel VM i 2017, har ført 

til at omgivelsene har gitt uttrykk for økende krav og forventninger til Bergen CK, som den ledende 

sykkelklubben i Bergensregionen, Samtidig har sykkelsporten over flere år vært i fremgang 

nasjonalt, og lokalt. Klubben har også hatt en vekst i aktivitetsomfang i denne perioden.  Dette førte 
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til at det etter hvert ble en for stor utfordring for styret alene å klare å gi et godt nok tilbud til alle 

klubbens medlemmer og møte forventningene fra omgivelsene, blant annet lokale myndigheter.    

Styret registrerte gjennom 2013 en stadig økende utfordring forbundet med å håndtere dette 

utelukkende med frivillig innsats. I henhold til den gjeldende strategiplan for klubben, og ut fra 

vedtatt budsjett, ansatte derfor styret Eli Orre i en deltidsstilling som daglig leder for klubben fra 1. 

mai 2014.  Det er en rolle som har stått udekket for klubben siden Nils Olaf Solberg i januar 2012 

endret stilling som klubbkoordinator til daglig leder for turrittene.  

 

Vi har gjennom året registrert at klubbens dugnadsinnsats kunne vært bedre. Spesielt i tilknytning til 

rittarrangement vil man i 2015 måtte settes ytterligere fokus på tiltak som kan stimulere til 

dugnadsinnsats og motvirke den kostbare trenden som kjøpte tjenester innebærer. 

 

Gjennom flere år har klubbens fokus vært å etablere et godt sportslig tilbud til medlemmene. Bergen 

CK har i perioden 2006 – 2013 hatt nesten 250 % økning i medlemsmassen. I 2014 er der en 

reduksjon i antall medlemmer. Dette skyldes blant annet at der er gjennomført en opprydding i 

medlemsarkivet, og medlemmer som ikke har betalt kontingent siste 2 år er slettet. 

 

Veterangruppen er en stor og viktig del av klubben.  Klubben har over flere år, og vil også i 

fremtiden, primært fokusere sin innsats på klubbens yngre medlemmer.  Samtidig har det vært viktig 

for klubben at veterandelen blir bedre ivaretatt.  Både av den grunn, og for å ivareta økte krav til 

klubben som følge av VM arrangementet, har styret ansatt Stian Remme i en midlertidig 

deltidsstilling.  På den måten vil klubben kunne bruke Stian som klubbens representant i den del 

sammenhenger som VM arrangementet krever og til oppfølging av muligheter dette avleder ift 

større rittarrangement i Bergen og for utvikling av nye aktiviteter. Samtidig vil han initiere et spisset 

tilbud til veteransegmentet og understøtte klubbens øvrige ansatte.  Engasjementet medfører på kort 

sikt at klubben kan prioritere veteranene sterkere, selv om hovedsatsingen fremdeles vil være på 

klubbens unge.  

 

I 2013 adresserte styret et behov for å utvikle klubbens kapasitet og kompetanse for de økende 

oppgaver.  Styret startet derfor et arbeid for å konsolidere en plattform for klubbens utvikling. Dette 

har blant annet medført fokus på klubbens organisering og formelle struktur innenfor rammene av 

frivillig arbeid, og tiltak for å styrke klubbens samhold, innsikt og kunnskap på tvers.  Det er 

fremdeles store oppgaver i så henseende.  I dette bildet kan det ikke unnlates å nevne at det er en 

utfordring å mobilisere medlemsmassen til å påta seg klubbarbeid, både i verv og ulik 

dugnadsaktivitet.   

 

Ordning med politiattester i norsk idrett ble innført fra 1. januar 2009. Alle som har oppgaver i 

idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige skal legge frem 

politiattest. Styret har vedtatt at medlemmer i styret, Sportslig utvalg, MTB utvalget, Jentetråkken, 

trenere / ledere for dem under 18 år og kommissærer skal levere politiattester. Innhenting av 

politiattester gjøres i samråd med styrets nestleder, Ove Veum, eller hans stedfortreder Sidsel 

Holmberg. Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de 

opplysninger de får kjennskap til. 

 

Styret for 2014 har vært virksom fra årsmøtet 19. november 2013 til årsmøtet 16. februar 2015. I 

perioden har det vært avholdt 13 styremøter og et styreseminar. I tillegg har styret, sammen med 

representanter for de ulike utvalgene gjennomført en strategisamling over 2 helger. Samlingen fant 

sted på Idrettens Hus. 

Følgende saker har vært til behandling i styremøtene. 
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Dato Saker 

Faste agendapunkt  Godkjenning av innkalling 

 Godkjenning av, og oppfølging av saker i foregående referat 

 Nytt fra komiteer og utvalg (runde rundt bordet) 

 Eventuelt 

10. desember 2013  Refleksjoner etter årsmøtet¨ 

 Orienteringer fra leder 

 Fordeling av ansvarsområder 

 Styreseminar 2014 

 Representanter til Forbundstinget 2014 

 Henvendelse fra Team Fixit.no 

 Klubbadmin – idrettens løsning for medlemsadministrasjon 

4.- 5. januar 2014 

(styreseminar) 

 Klubbens organisering og drift 

 Styrets årshjul 2014 

 Tur-rittene (Bergen-Voss og Voss-Geilo) 

 Aktive ritt 2014 

 Intern kontroll, styring og rutiner 

 Driftsmessige saker 

28. januar 2014  Avtale Geilo Idrettslag 

 Ansettelse Daglig leder 

 Reguleringsplaner Fjøsangerområdet 

 Klubbens forsikringsordninger 

17. februar 2014  Sentrumsnært sykkelarrangement 

 Status turrittene 

 Ny hjemmeside 

17. mars 2014  Stisykling Langeskogen 

 Sambruk Langeholmen Ro- og padleanlegg 

 Status økonomi 

24. april 2014  Ultimate Sport og merverdiavgift 

 Status økonomi 

 Oppfølgingssaker:  

 Stisykling Langeskogen 

 Langeholmen Ro- og padleanlegg 

19. mai 2014  Status Bergen-Voss ift teknisk gjennomgang, økonomi, risiko 

 Status økonomi 

 Strategiprosess 

 Orienteringssaker:  

 Tour des Fjords 

 Tall Ship Race, - sykkel-VM og Bergen CK stand 

 Bergen CKs posisjon i det regionale syklepolitiske 

landskapet 

16. juni 2014  Bergen-Voss 2014, erfaringer fra årets ritt (teknisk 

gjennomføring og økonomi) 

 Voss-Geilo 2014, status teknisk gjennomføring, økonomi og 

risiko 

 Status økonomi 

 Strategiprosess 2015-2018 

03. september 2014  Voss-Geilo, erfaringer fra årets ritt (teknisk gjennomføring og 

økonomi) 

 Status økonomi 

 Utviklings-stipend Odd Christian Eiking 

 Strategiprosess 2015-2018 
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20. oktober 2014  Terminliste 2015 

 Tour des Fjords – regionalt engasjement 

 Budsjett 2015 

 Stillingsinstruks for ansatte i Bergen CK 

17. november 2014  Sportslig videreutvikling i veteransegmentet, synergier med 

andre udekkede behov i klubben 

 Strategi 2015-2018 

 Medlemsmøte 

 Budsjett 2015 

 Forberedelser til årsmøtet 

15. desember 2014  Regionalt arrangementsutvalg 

 Strategi 2015-2018 

 Engasjement Stian Remme 

 Samlokalisering av klubbens ansatte 

 Budsjett 2015 

 Forberedelser til årsmøtet 

20. januar 2015  NCF Region Vest – Regionsting 2015 

 Godkjenning av lisenser 

 Medlemsfordeler  

 Arbeidsdeling betalingsrutiner bank 

 Sportslig koordinering og organisering i Bergen CK 

 Leie kontorlokaler 

 Forberedelser til årsmøte (inkl. kandidater til hedersbevisning) 

o Årsmeldinger 

o Organisasjonsplan 

o Ansatte-instruks 

o Hedersbevisninger (senere betegnet æresbevisninger) 

 Budsjett 2015 

3. februar 2015  NCF Region Vest – Regionsting 2015 

 Nettsiden Bergenck.no 

 Fordeling av arrangementsansvar for aktive ritt 2015 

 Tour des Fjords AS 

 Forberedelser til årsmøtet  

a. Årsmelding 

b. Organisasjonsplan 

c. Ansatte-instruks 

d. Æresbevisninger 

e. Strategi 

f. Regnskap 2014 

g. Budsjett 2015 

h. Innkomne forslag 
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2. Veien videre  

Bergen CK har gjennom de senere år hatt et sterkt fokus på å utvikle et godt treningstilbud til barn 

og unge. Resultatet av et målrettet arbeid over flere år gjenspeiles i de resultater våre utøvere har 

oppnådd i inneværende sesong. Vi ser også at det gror godt i de aldersbestemte klassene. Dette 

arbeidet må videreføres.  

 

Å tilrettelegge for unge syklister og oppmuntre til styrket kompetanse i trener- og lederapparatet 

anses som viktige oppgaver for at klubben nasjonalt skal styrke sin posisjon i de aldersbestemte 

klassene og befeste sin posisjon på junior- og elitenivå. Fortsatt er det utviklingsområder. Blant 

annet er det behov for å videreføre arbeidet med å rekruttere og utvikle unge kvinnelige syklister, 

slik at vi over tid oppnår kritisk masse av utøvere og dermed et robust treningsmiljø også for disse. 

 

Ved inngangen til 2015-sesongen står klubben med flere ryttere som vil være U23/elite-utøvere. For 

å sikre disse utøvernes videre sportslige utvikling er det viktig å etablere en god infrastruktur for 

dette. Det innebærer at den satsingen som klubben har gjennomført i de aldersbestemte klassene og 

menn junior de senere årene nå må tas videre inn i U23/elite-segmentet. Dette stiller krav til 

trenerapparat, ledere, annen infrastruktur og utøverne. En videre styrking og befestning av klubbens 

posisjon i NorgesCup-klassene vil kreve bred innsats fra dedikerte ressurser. 

 

På noen områder kan det, for å sikre et godt trenings- og konkurransefellesskap, i perioder være 

ønskelig å ta inn ryttere som ikke har hatt hele sin sykkelkarriere i Bergen CK. Slike utøvere, 

kvinner og menn, junior og elite, må da fremtre med toppidrettsprofil, bidra til breddeutvikling og 

være gode forbilder.  

 

På herresiden har Bergen CK vært attraktiv for regionale ungdoms- og juniorryttere. Klubben må 

etablere bevissthet omkring hvordan slike henvendelser skal håndteres. I noen situasjoner kan dette 

være utøvere som er innom klubben 1 -2 år og deretter går videre til andre klubber eller lag. 

Hvorvidt fremtidige rytteravtaler skal differensiere ytelser og bindinger, avhengig av 

medlemskapets varighet, synes å bli et tema som klubbens styre og sportslige utvalg må vurdere. 

 

Mange steder i landet har terrengsykling betydelig større oppmerksomhet relativt sett enn det vi 

opplever i Bergen CK. Terrenget er en fin arena for barn og unge til å være i et trafikkskjermet 

sykkellek- og treningsområde, samtidig som gode sykkel- og balanseferdigheter oppøves. Av denne 

grunn engasjerte klubben seg i regionens arbeid med høringsinnspill til “Bergen kommunes 

Grøntplan” med det formål å tilrettelegge for økt bruk av kommunens fjell og grøntområder også til 

sykkelformål. Gjennom 2014 har styret og daglig leder fulgt opp dette. Det registreres at der er liten 

interesse i medlemsmassen for å påta seg ansvar og oppgaver i forhold til å tilrettelegge et 

terrengtilbud for barn og unge. Dersom dette ikke endrer seg på kort sikt, vil styret anbefale at 

klubben ikke viderefører MTB satsingen.  

  

Bergen CK har mange medlemmer over 30 år. Å imøtekomme deres ønsker og ambisjoner er 

oppgaver som ivaretas av Veteranutvalget. Veterangruppen har ulike ambisjoner innen 

sykkelsporten, og består av forskjellige grupperinger og treningsfellesskap.  De ulike gruppene 

består gjerne av medlemmer som både sykler Mastercup og turritt, dem som bare sykler turritt og 

dem som i tillegg har som mål å sykle utenbys turrittritt. Den består også av medlemmer som har 

mindre sykkelerfaring og ønsker et treningsfellesskap. Disse medlemmene er en stor og viktig 

ressurs for klubben. I 2015 ønsker styret å videreføre arbeidet med å tilrettelegge et godt tilbud til 

veteraner med ulike ambisjoner. Dette er viktig ettersom veteranene i kraft av sin sykkelfaglige eller 

utdannelsesmessige kompetanse utgjør en vesentlig og ikke utnyttet ressurs. 

På en nordisk konferanse for idrettsledere i Bergen våren 2014 ble det presentert et svensk prosjekt 

som viser hvilke utfordringer og valg idrettslag står overfor i fremtiden. Grunnlaget for valgene er 4 

trender som man har sett vokse frem gjennom 2000-tallet, og der man ser en ytterligere forsterkende 
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effekt de seneste år. Trendene er også presentert i en enkel film på youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=tv8FbgTe2Ms  

 

De 4 trendene som er trukket frem er: 

1. Øket kommersialisering 

 Medlemmer oppfatter seg som kunder 

 Virksomheter leverer tjenester som idrettslagene tidligere var alene om 

2. Øket individualisering i kollektivet 

 Individet søker til virksomheter og arrangement som bekrefter individets identitet 

og livsstil 

3. Øket behov for å se og synes 

 Medlemmer forventer hurtig kommunikasjon og dialog med idrettslaget 

 Hvordan idrettslaget kommuniserer og hva andre uttaler om idrettslaget er økende 

og likeverdig viktig 

 Idrettslagets budskap og valg av kanaler for å formidlet det til dem man ønsker, 

påvirker ens rolle og posisjon 

4. En befolkningssammensetning i endring 

 Økende andel aktive og friske eldre 

 Økt konkurranse om unges fritid 

 

Trendene og den nevnte filmen ble presentert i den strategiprosessen som klubben gjennomførte 

høsten 2014. Formålet var å bevisstgjøre styremedlemmer og utvalgsrepresentanter. Det er viktig at 

styret gjennom 2015 viderefører prosesser og iverksetter tiltak som bekrefter og videreutvikler 

klubbens posisjon i forhold til medlemsmassen, arrangementer og den syklepolitiske agenda i 

Bergensområdet. 
 

Turrittene er Bergen CK sine viktigste inntektskilder og største dugnader. For at disse skal gi det 

opplevelsesmessige utbytte for deltakerne og opprettholde det økonomiske bidraget til klubben, må 

arrangementene videreutvikles. Det må derfor stilles store krav til turrittenes daglige leder og 

komité for å helst øke, men i hvert fall å opprettholde deres økonomiske bidrag til klubben, samt 

arbeide aktivt for å øke dugnadsinnsatsen i planlegging og gjennomføring.  

 

For mange er Bergen-Voss synonymt med Bergen CK. Rittet har en lang tradisjon, men statistikk 

viser at vi de senere årene har en betydelig andel deltakere som kun sykler 1 eller 2 ganger. Å 

arbeide med tiltak som kan bidra til at deltakerne deltar flere ganger, er kanskje det viktigste 

arbeidet i forhold til å sikre et sterkt finansielt bidrag fra turrittene i årene fremover.  Det gjelder 

spesielt siden det er en generell trend innen hele sykkelsporten at deltakerveksten i flere enkelte 

turritt generelt har avtatt i de to siste år.   

 

Den organisatoriske knytningen mellom den sportslige klubbdriften og 

turrittene/arrangementsaktivitetene står i dag sterkt. Samtidig innebærer arrangementene et 

finansielt risikoaspekt som styret i 2015 må ha et bevisst og aktivt forhold til. Det blir viktig å følge 

utviklingen tett og påse at komiteens tiltak på området gir den ønskede økonomiske effekt. 

 

Arbeidet med å utvikle klubbens organisasjonsstrukturer må videreføres i 2015. Det er blant annet 

behov for å konsolidere arenaer for kommunikasjon på tvers. Erfaringer fra 2013og 2014 tilsier at 

de fellesmøtene som har funnet sted mellom styret og utvalgs/komitelederne har vært nyttige og 

konstruktive. I tillegg til at det har bidradd til økt innsikt og forståelse har det underbygget et 

klubbfellesskap.  

 

Kommunikasjon på tvers er ikke alene tilstrekkelig for å sikre konsistens og innsikt mellom ledere i 

Bergen CK.  Styrets medlemmer og varamedlemmer i 2015 bør derfor videreføre modellen fra 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=tv8FbgTe2Ms


 9 

med fordeling av ansvar for å ha kontakt med de ulike utvalg og komiteer.  Styret har foreslått 

endringer i klubbens organisasjonsplan, både for styret og utvalgene.  Det er nå tatt inn i 

organisasjonsplanen at medlemmer i styret skal være kontaktpersoner til de ulike utvalg, samtidig 

som at det er tatt inn regulering av utvalgene for å sikre denne kommunikasjonen.   

 

Styret mener at klubbens seniorer (godt voksne medlemmer) har fått for liten oppmerksomhet og 

rom i klubben.  Styret ønsker derfor at klubbens seniorer får sitt eget utvalg, slik at de har en 

organisatorisk tilknytning til klubbens organisasjonskart.  Dette er gjort etter at styret har konferert 

med representanter for den del av medlemsmassen.  Styret foreslår derfor en endring i 

organisasjonsplanen, slik at denne gruppen ivaretas.  Endelig organisering og innhold i gruppens 

formål og aktiviteter bør evalueres og utvikles videre basert på erfaringer som høstes i 2015. 

 

Det er viktig at klubben får best mulig utnyttelse av administrasjonen, samtidig som arbeidsmiljøet 

ivaretas. Ved inngangen til 2015 var situasjonen slik at daglig leder for turrittene er lokalisert i 

lokalene til BoA Sykler AS, mens de to andre ansatte er uten kontorplass.  Dette var ikke 

tilfredsstillende, spesielt for dem som ikke har faste kontorplasser.  Klubben har derfor i 2015 

inngått leieavtale for å samle klubbens ansatte, samtidig som dem som var uten arbeidsplass, fikk 

tilfredsstillende arbeidsforhold.  Den beste løsningen vil være at klubben over tid får bedre egnede 

klubblokaler, som også kan romme de ansatte.  Styret har gjennomført et arbeid for å vurdere slike 

løsninger, men det finnes ikke slike løsninger i den umiddelbare fremtid.  Klubben aksepterte i 

januar et tilbud om å leie kontorlokaler i Fjellsdalen 3. Avtalen har 1 måned oppsigelsestid.  

Lokalene vil også kunne anvendes av øvrige klubbmedlemmer som arbeider med klubbrelaterte 

aktiviteter og derigjennom bidra til styrket kommunikasjon, innsikt og tilhørighet mellom ansatte, 

tillitsvalgte og øvrige klubbmedlemmer. 

 

Tidligere inneholdt klubbens organisasjonsplan en regulering av klubbens ansatte.  Styret mener at 

økte krav til klubben og fleksibilitet mellom årsmøtene gjør at organisasjonsplanen blir et for lite 

dynamisk dokument for regulering av ansatte og administrasjon.  I tillegg krever fortløpende 

tilpasninger av klubbens administrasjon at det blir lite hensiktsmessig å ta det inn i 

organisasjonsplanen.  Styret foreslår derfor at organisasjonsplanen i større grad inneholder de 

overordnede regler for ansatte, herunder hvem som har kompetanse til å ansette og endre 

arbeidsforhold.  Øvrige forhold foreslås regulert i en egen instruks. Det foreslås også at styret har 

kompetanse til å endre denne instruksen. I fremtid vil da endringer i instruksen bli forelagt styret for 

vedtak. I henhold til klubbens organisasjonsplan kan styret foreta ansettelser og avslutte 

arbeidsforhold. Styret vedtar også de ansattes arbeidsinstruks. Samtidig er det styrets leder som er 

arbeidsgivers representant overfor de ansatte, og ivaretar personalansvaret. Styrets leder inngår også 

arbeidsavtaler på vegne av styret.  

Det anbefales at den modellen som er valgt gjennom 2013 og 2014 med representasjon fra styret inn 

mot de ulike grupper og utvalg videreføres. Dette gir styret som kollektiv en god mulighet for å 

være kjent med og ha nær kontakt med klubbens medlemmer, aktiviteter og drift. 

Klubben har i dag en flat struktur med hensyn på utvalg og komiteer, der likeartede oppgaver 

ivaretas for ulike medlemsgrupper flere steder. Styret anser det som hensiktsmessig at styret i 2015 

gjennomfører en prosess som evaluerer klubbens organisering. I den grad arbeidet avstedkommer 

endringer som styret finner hensiktsmessige, er det å anbefale at styret gis nødvendige fullmakter til 

å gjennomføre disse fortløpende, for deretter å innarbeide dem i den organisasjonsplanen som 

vedtas på årsmøtet i februar/mars 2016. 

Styret ønsker også at det frem mot neste årsmøte vurderes om klubben skal foreta organisatoriske 

endringer for de ansatte.  Arbeidet vil da være innenfor styrets kompetanseområde og følge 

gjeldende regelverk og gjøres i samarbeid med de ansatte.  
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Bergen CK har hatt en samarbeidsavtale med BoA Sykler AS i perioden 2005-2010 med opsjon på 

forlengelse for 2 år. Klubben anvendte opsjonen, således at avtalen fikk en varighet på 7 år. Deretter 

ble det inngått en ny 2-årig avtale som løp ut 2014. I 2013 besluttet styret kontinuitet i drakter for de 

kommende sesongene og dermed forutsigbarhet for medlemmene ved draktkjøp. Av hensyn til å 

opprettholde forpliktelsen overfor medlemmene er avtalen med BoA Sykler muntlig forlenget for 

2015.  

 

Samarbeidet med BoA Sykler AS har fungert godt. Det vil være viktig at styret gjennom 2015 

gjennomfører en grundig prosess med sikte på å inngå avtale for de kommende år på de 

tjenesteområder som blir dekket gjennom dagens avtale med BoA Sykler. Partenes roller i avtalen 

må også i fortsettelsen være tydeliggjort. 

 

Gjeldende avtale har innebygget en fleksibilitet som sikrer at klubbens endringer i behov kan 

ivaretas gjennom årlige forhandlinger. Avtalen dekker følgende hovedområder: 

 Sykler og sykkelutstyr til klubbens bruk 

 Medlemsrabatt i butikken 

 Samarbeid Bergen-Voss og Voss-Geilo 

 Tilgang til kontorplass for daglig leder for Bergen-Voss 

 Sponsing av sykler til junior/elite-ryttere i samarbeid med Sportslig Utvalg 

 Delfinansiering og drift av rekrutteringssykler for barn/unge 

 Administrasjon av klubbens tøy/drakter 

 Fremleie av klubblokale/spinningsal 

 

Klubbens leieavtale for klubblokalet går ut 31. mars 2016. Det vil være viktig at styret gjennom 

2015 bevisst arbeider for å klargjøre lokalisering av klubblokaler i årene fremover. I den forbindelse 

må styret blant annet følge opp kommunens planer for Fjøsangerbukten og det tiltenkte ro- og 

padleanlegget med tilhørende bygningsmasse. Styret har muntlig meddelt kommunen interesse for å 

være involvert i arbeidet med sikte på eventuell samlokalisering med andre utholdenhetsidretter. 

 

For å styrke klubbens økonomiske fundament har styret diskutert etablering av en markedsgruppe. I 

første omgang er dette tenkt som et «ideverksted» som kan utarbeide forslag til inntektsøkende tiltak 

overfor styret. Den videre etableringen bør finne sted i 2015 og være et supplement til det arbeid og 

de ansvar som tilligger klubbens ansatte.  
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3. Tillitsvalgte og administrasjon 
Klubben har følgende organisasjonskart: 

 

Årsmøte

Styre

Arbeidsutvalget:
Styreleder, nestleder, 
økonomiansvarlig

Valgkomite
Kontrollkomit

e

Arrangements
utvalget

Daglig leder 
Bergen-Voss

Veteranutvalg MTB-utvalg
Sportslig 

Utvalg

Bergen-Voss
- komiteen

- Elite
- Junior
- Ungdom

- Masters Cup
- Trondheim/Oslo
- Color Line
- Jotunheimen

- Klosterrittet
- Birken

Foreldreutvalget
ungdom

Jentetråkken Voss- Geilo

- Sund-runden
- Straumemilen
- Bontveit opp
- RM Bane
- RM Fellesstart 

 
 

De tillitsvalgte har vært følgende: 

 

Styret: 

Leder: Atle Sandal (årsmøtet 2012 til årsmøtet 2015) 

Nestleder / sekretær: Ove Veum (årsmøtet 2012 til årsmøtet 2015) 

Kasserer/økonomiansvarlig: Tom Bjørnset (årsmøtet 2012 til årsmøtet 2015) 

Styremedlem Kari Aarvik (ekstraordinært årsmøtet 2013 til årsmøtet 2015)  

Styremedlem Stein Arne Hammersland (årsmøtet 2013 til årsmøtet 2016) 

Styremedlem Harald Dahle (årsmøte 2013 til årsmøtet 2016) 

Styremedlem Irene Bakke (årsmøte 2013 til årsmøtet 2016)  

Styremedlem (vara): Sidsel Holmberg (årsmøtet 2013) 

Styremedlem (vara): Erik Solheim (årsmøte 2013- permisjon) 

 

Arbeidsutvalg: 

Leder, Nestleder og Økonomisjef 

 

Kontrollutvalg: 

Leder Atle Sundøy          

Medlem Svein Aage Valen  

Medlem Stein Walle  

Varamedlem Gunn Marit Strisland  

 

Valgkomité: 

Leder Hans Jørgen Morvik  

Medlem Bjørn Fjeld 

Medlem Marit Sælemyr  

 

Webmaster: 

Eivind S. Fjeld 
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Aktivrittkomité:  

Hallstein Magne Ånes (leder) Hans Jørgen Morvik, Øystein Svein Håland og Ronald Hansen 

 

Sportslig utvalg for Ungdom, Junior, U23 og Elite: 

Marit Sælemyr (leder) Stein-Arne Hammersland(Sportslig koordinator), Bo Andre Namtvedt og 

Bjørn Hopsdal. 

 

Veteranutvalget: 

Lars Engeberg (leder), Ronald Hansen, Ørjan Vågstøl, Harald Dahle, Leif Erichsen og Oddgeir 

Nygård 

 

MTB utvalget: 

Leder Nils Fleten, Hege Hekland, Tor Eldvik, Per Trygve Bolstad Tore Nymark og Roger Erstad 

 

Turritt komité: (Tidligere Bergen-Voss komité)  

Reidar Fjeld, Bo André Namtvedt, Inge Paulsen, Håkon Vidar Sylta, Olav Mjaatvedt, Pia Camilla 

Tømmernes og Nils Olaf Solberg 

 

Jentetråkken: 

Gunn Marit Strisland og Atle Sundøy  

 

Ansatte: 

Eli Orre, daglig leder klubben  

Nils Olaf Solberg, daglig leder Bergen - Voss  

Stian Remme, ansatt i engasjement til 30. juni 2015. 

 

Engasjert revisor:  

Statsautorisert revisor Terje Skudal, Skudal Revisjon & Rådgivning AS (engasjert for 2014) 

 

4. Klubblokale 
Bergen CK har klubblokale på Fjøsanger. Lokalene leier vi av BOA, ved en fremleieavtale.  

Leieavtalen utløper i mars 2016. Lokalet inneholder spinningssal med utstyr, garderober, 

materialrom og møterom. Det er mye aktivitet i spinningssalen i vintermånedene. I sommerhalvåret 

(sesongen) brukes klubblokalet i stor grad som lagerrom. 

 

Frem til i januar 2015 har leder for turrittene, Nils Olaf Solberg, hatt en kontorplass hos BOA.  Det 

har vært en kontorplass som klubben ikke har kunne benytte til andre ansatte. For å kunne tilby de 

andre ansatte kontorplass, samt for å samlokalisere de ansatte, er det inngått avtale om leie av 3 

kontorplasser og møterom i Fjellsdalen 3, Bønes. Det er kontorlokaler som gir de ansatte gode 

fysiske arbeidsforhold. Det har ikke vært mulig å finne egnede lokaler i kortere avstand til 

klubblokalet, men leieforholdet har kun en måneds oppsigelsestid. Hvis det blir ledig egnede lokaler 

som har bedre beliggenhet, er det derfor uproblematisk å komme seg ut av det leieforholdet. 

 

I tillegg leier klubben lagerbokser på Midttun 

 

5. Medlemmer og lisenser  
Bergen CK har per desember 2014 registrert 649 medlemmer. Dette er en nedgang fra 747 i 2013. 

Det er registrert 235 utmeldinger og 93 nye medlemmer i 2014. Kvinneandelen er 16,3% og 82,5% 

av medlemmene er master. 
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Noe av forklaringen på nedgangen kan være ny purre rutine. Det er foretatt tre purringer mot 

tidligere kun en purring. En annen forklaring kan være generell nedgang i turrittdeltagelse som 

muligens gir nedgang i antall medlemmer. Antall deltagelse på aktive ritt viser svakere nedgang enn 

turrittene. 

 

Medlemstall pr desember 2013 og desember 2014 

Antall registrert (medlemstall/aktivitetstall) 

2013 

Kjønn Kvinner Menn Totalt 

Alderstrinn 0-5 6-12 13-19 20-25 26- 0-5 6-12 13-19 20-25 26-  

Medlemmer 0 4 15 3 82 0 10 62 29 516 721 

            

 2014            

Medlemmer 0 8 13 4 81 0 11 54 17 461 649 

Utmeldt eller 

slettet i pga 

ikke betalt siste 

to år 

          235 

 

 

Lisenser: 

Norges Cykleforbund innførte fra i år ett nytt lisensregistreringsystem, EQ Timing. Bestilte lisenser 

godkjennes av lisensansvarlige personer i gruppene, og det forutsettes at medlemmene betaler 

medlemskontingent. 

 

Antall registrerte lisenser i 2014 var 277.  Det tilsvarer tallet for 2013.  

 

Det er følgende lisenser: 

MK 6-9:  3 

MK 10:  3 

MK 11-12:  9 

MK 13-14:  15 

MK 15-16:  10 

Junior:   11 

U23/senior/elite: 20 

Pro/continental: 5 

Master:  190 

Støtteapparat:    11 

 

Det foreligger ingen data som viser lisensoversikt for andre idretter hvor det kan løses lisens som 

følge av medlemskap i Bergen CK.  Medlemmer Bergen CK kan løse lisens i triatlon, friidrett og ski 

 

Klubben har 7 kommissærer. 

 

6. Representasjon 
Bergen CK er representert med to medlemmer i NCF Forbundsstyre, hvorav ett av medlemmene er 

2. visepresident.  I tillegg har klubben to medlemmer, hvorav den ene er leder, både i Grenutvalget 

for landevei og NCF sitt lovutvalg.  

 

Hordaland og Sogn & Fjordane utgjør NCF Region Vest. Her er det oppnent fem personer til et 

regionstyre, og klubben er representert med ett medlem. 
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Klubbens medlemmer som har slike verv er følgende: 

Eli Orre, 2. visepresident NCF Forbundsstyre 

Hans Jørgen Morvik, styremedlem Forbundsstyret NCF/leder Grenutvalg Landevei NCF 

Marit Sælemyr, medlem Grenutvalg Landevei NCF 

Stein Arne Hammersland, leder lovutvalget, styremedlem i NCF Region Vest 

Ove Veum, varamedlem lovutvalget 

 

7. Sponsoravtaler 
Gjennom Bergen - Voss og Voss – Geilo har vi opparbeidet oss et forhold til mange sponsorer. De 

fleste av dem er knyttet til vår hovedinntektskilde, Bergen - Voss, og til dels også Voss - Geilo. I en 

annen kategori kommer våre klubbsponsorer. De bidrar direkte inn i klubbens drift, og blir 

synliggjort på våre klubbdrakter. 

 

Turrittenes sponsorer er nevnt i denne årsmeldingen, under de ulike turritt. 

 

Klubbsponsorene er følgende: 

- Avtaler med Sparebanken Vest – varighet ut 2016 

- BoA Sykler – varighet ut 2015 

- Bouvet ASA – varighet ut 2015 

- Sats Elixia ut – varighet ut 2016 

 

8. Utdanning 
Kursene "Trener I" og "Trener II" har vært gjennomført i regionen i 2014. 

Fra Bergen CK har følgende deltatt: 

Trener I:  

Pia Tømmernes, Laurent Ghibaut, Øyvind Litlere, Olav Gautestad. 

Trener II:  

Pia Tømmernes, Laurent Ghibaut, Øyvind Litlere, Olav Gautestad, Marit Sælemyr 

 

I tillegg deltok alle de nevnte, samt Bjørn Atle Øverland og Stig Are Mauland, på "Den store 

trenerhelgen" i Oslo. Det var i regi av forbundet, og fant sted i november. 

 

9. Rapport fra Ungdom  
Trenergruppen har i år blitt litt omstrukturert. 

Bjørn Atle Øverland har blitt knyttet opp mot de eldre gruppene og Olav Gautestad har overtatt mye 

av det trenerfaglige. Pia Tømmernes har hatt ansvar for de yngste utøverne opp til ca 12 år, og Marit 

Sælemyr har hatt et ekstra fokus på de eldste jentene i ungdomsgruppen.  Øyvind Litlere har hatt 

hovedansvaret for kommunikasjon, digitale medier mm.  Stig Are Mauland og Laurent Ghibaut har 

og vært viktige medarbeidere når vi skal ut på veien. Det at vi har vært så pass bra med trenere har 

gjort det mulig å dele opp i mindre grupper.  

 

Vi setter også pris på foreldre i de yngre gruppene er med på trening. 

 

Vi har opplevd en god oppslutning om fellestreningene og er ofte hatt over 30 utøvere på en ordinær 

klubbtrening. Da vi som gruppe dekker aldersspennet 10-16 år, har vi behov for å dele opp i mindre 

grupper for at alle skal få et treningsopplegg som er best mulig tilpasset sine ferdigheter.  
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Vårt hovedmål er å gi ungdommen et utviklende miljø. Ikke bare som syklister men og som 

mennesker. Det å finne rette balansen mellom mestring og matching er noe vi hele tiden jobber med. 

Skal ungdommene utvikle seg som syklister, må de matches i større felt, mer krevende trening og 

konkurranse. Dette må ikke stå alene, de må også oppleve mestring av tilsvarende situasjoner. Vi 

tror at i en trygg gruppe kommer mye av dette av seg selv.  

Vi har derfor en grovinndeling av ungdomsgruppen som følger: 

 

U1: Dette er hovedsakelig aldersgruppen 10-12 år. Her er det mest vekt på sykkelhåndtering og å 

lage et godt treningsmiljø. Kommer det eldre, men ferske, syklister så blir de ofte med denne 

gruppen i starten. 

Trener: Pia Tømmernes har vært fast trener for denne gruppen, og har fått hjelp av Øyvind, Stig Are 

og Laurent. 

 

U2: Dette er gruppen av de som har syklet en stund. De er ivrige, men mangler litt på kapasitet. 

Enten er de unge, har sykkel som biidrett eller liker ikke å presse seg så mye.  

 

U3. Dette er typisk gruppen 14-16 og de som satser seriøst på sykkel. De trener regelmessig og 

hardt. Her er farten større og intervallene lengre.  

 

Det er ikke alltid vi klarer å dele U2/3, men da fordeler vi drajobben og differensierer på 

intervallene. 

Vi synes at ungdomsgruppen i Bergen CK er en gruppe i fin utvikling.  

 

Treningstilbud: 

Om vinteren har vi i utgangspunktet tilbud om fem fellestreninger i uken. De er fordelt på løping, 

sykling, tur over vidden og spinning. 

På sommeren har vi klubbtrening ute tirsdag og torsdag. Da organiserer vi og turer i helgene om 

terminlisten tillater det.  

Vi forsøker å styre gruppen slik at det blir en naturlig progresjon i treningsmengde og intensitet. Der 

kan være utfordrende med en slik treningsiver vi opplever. 

 

Dugnader: 

Ungdomsgruppen deltar på både Bergen-Voss og Voss-Geilo. Her blir vårt bidrag organisert av 

foreldreutvalget. Dette er foreldre som hjelper til med mer organisatoriske gjøremål som 

organisering av teltvakter ved lokale ritt og bidrag på samlinger. 

 

Samlinger:  

Vi deltar på de tre fellessamlingene i regi av «aktivt segment»; 

- Skisamling i januar på Geilo, dette er fra 13 år. Vi får da fem treningsøkter av 2-2.5 timer på 

tre dager. 

- «Kick off» i Jondal i mars. Her er det vårens første møte med utesykling. -Alltid like 

vellykket. 
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- Rongastova i oktober: Her oppsummerer vi sesongen, går på fjellet og har den legendariske 

myrstafetten på sykkel. Da er det blandede lag med voksne og barn i kappestrid om å 

komme seg gjennom en høstvåt myr. -Stor stemning, og svært vått.  

 

Grand Canaria: Her pleier det å bli gitt et tilbud til de ivrigste/sterkeste av 15/16 åringene. Her er det 

mer spissing da ikke alle har grunnlag til å tåle treningsmengden en slik samling gir. 

 

Ritt:  

Vi oppmuntrer alle ungdommene til å delta på lokale ritt. Det er god trening og en fin innføring til 

sykkel som konkurranseform. Vi oppmuntrer og alle til å delta på UM/UL. Dette for at de skal få 

matchet seg på nasjonalt plan, men i rene aldersklasser. 

I år ble Rogaland 3 dagers det andre nasjonale rittet der vi oppfordret alle til å delta.  

Ut over dette har vi deltatt på ritt i inn-  og utland. Vi hadde en liten gruppe som var med på Østfold 

tre-dagers, var i Danmark til Youth Tour og Tour de Himmelfart. 

Deltakerne til disse rittene er innstilt av trenerne og godkjent av Sportslig Utvalg.  

 

Vi skulle i år gjerne ha deltatt på flere ritt nasjonalt, men det var dessverre kollisjon med lokale ritt 

som vi ønsker å prioritere. Vi håper det ikke blir så mange kollisjoner i 2015. 

 

Resultater : 

I Rogaland 3 dagers fikk våre ryttere ni topp-10-plasseringer, i grupper med ca 30 startende eller 

mer. 

 

Østfold 3 d: Seks topp-10, fordelt på 4 av 6 ryttere, de to siste hadde 11. og 14. som beste 

plassering. 

 

Youth Tour: Her var vår beste rytter sammenlagt nr 13/ 49 som fulførte alle etapper, ellers var beste 

etappeplassering på tempo 10 og på fellesstart 11. På enkeltetapper var det over 60 startende. 

 

U6: Dette er et stort ritt i Sverige der vi og oppmuntrer til deltakelse.  

Her fikk vi i år fem topp-15-resultater, av 65-70 deltakere. 

 

Utøver 

Rogaland 3 
dagers, 

tempo/ gate/ 
felles 

Østforld 3 
dagers  

tempo/gate/ 
felles 

Youth Tour 
etappe 

Sammenlagt/ 
1/2/3/4/5 

U6 
1/2/3/4/5/6 

RM 
tempo/ 

felles 

Erik Vevatne Øverland 
G15/16 

-/12av 61/- -/9/-       

Øyvind Kværnøy 
G15/16 

          

Emelie Utvik         3/3 

Erlend Litlere G13/14 
8 av 34/4 av 
32/4 av29  

10 av 38/ 9av 
37/ 8/36 

13/-/14/14/-
/13 

-/14/-10/-
/13 

11/7 

Daniel Alvsåker 
G13/14 

10av 34/-
/10av 29 

11av 38/-/- -/10/-/12/-/-   8/- 
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Lasse Nessimo 
G13/14 

5av 34/7 av 
32/ 7 av 29 

14 av 38/-/- -/18/-/-/-/- -/-/-/-/-/16 -/9 

Erik Justus Grunert 
G13/14 

  -/8av 37/-   -/10/-/-/-/-   

Audun Gautestad 
G13/14 

-/5av 32/- 
-/11 av 

37/10av 36 
-/-/-/-/11/-(V) -/V/16/-/-/-   

 

 

10. Rapport Menn junior  
Juniorgruppen har i år bestått av 9 ryttere, som alle holder et høyt nasjonalt nivå. Det har vært 

deltagelse på nasjonale og internasjonale ritt. 

De 9 rytterne er: 

1. års: Halvard Sælemyr, Ole Morten Gjøsæter og Sondre Vikøyr 

2. års: Kristoffer Madsen, Sindre Kristoffersen, Håvard Aarvik, Andreas Jacobsen, Kristian 

Kriek og Aleksander Bøe. 

 

Trenere. Fredrik Madsen og Bjørn Atle Øverland 

Øvrig støtteapparat: En meget aktiv og godt støttende foreldregruppe. 

Sesongen 2014 har vært god, med mange toppresultater nasjonalt, og gode prestasjoner 

internasjonalt. Rittsesongen startet i Belgia i påsken hvor vi kjørte tre kriteriums/Kermisritt i tillegg 

til å få gjort mye god trening.  

Vi har vært representert på landslaget ved Kristoffer. Han fikk kjøre de to første løpene i Nations 

Cup (Paris-Roubaix og Tour of Istria), som er UCI sin cup for Junior Landslag. Videre hadde vi 

flere pallplasser i Norgescup, samt 3. plass i sammendraget. Medaljer ble det også i NM.  

Se tabell nedenfor for detaljer på resultater. 

Vi hadde også hele fem ryttere som fikk kjøre på regionslaget som deltok under Arctic race 

Morgendagens helter rittet.  

Vi har også i år benyttet bil sponset av Jæger, og en klubb tilhenger. Å kunne benytte klubb-bil er 

svært viktig for gruppen. 

Gruppen har hatt et meget godt treningstilbud i år. Samtlige 9 ryttere går på toppidrettslinjen på 

Tertnes, og har gjennomført deler av treningen sin i regi av skolen. Det har vært treningstilbud 6-7 

dager i uken, i tillegg til mange samlinger. 

Presseomtale. 

Det har vært noe presseomtale ifm landslagsdeltagelse, og noen oppslag i lokalpresse. 

 

Samlinger 

Gruppen har deltatt på 3 samlinger: 

- Skisamling på Geilo. 
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- Kickoff samling i Jondal. 

- Sesongavslutningssamling på Rongastovo, Voss 

 

En rytter har vært på 2 samlinger med landslaget i vår, og en rytter på samling i forkant av VM. 

Treningsleirer 

Februar/mars: Tradisjonen tro dro vi også i februar på treningsleir til Gran Canaria. Juniorene var 

der i 11 dager, før de dro direkte videre til Alicante for en ukes treningsleir med skolen der. 

April: Treningsleir i Flandern/Belgia. Vi bodde i Zingem og fikk kjørt tre ritt i tillegg til mye god 

trening.  

Trening 

I vinterhalvåret er det trening stort sett hver dag. Styrke og basis, løping, rulle, fjellturer, langturer 

på sykkel ute og skitrening. 

I rittsesong er det hovedsakelig sykkeltrening ute. Noen innlagte hviledager etter ritt. 

Topp 10 plasseringer i nasjonale ritt / Topp 20 i internasjonale ritt: 

Ritt Ritt type Dato Rytter Plassering 

Geluweld-Zonnebeke (Belgia) Kriterium 19.04.14 Kristoffer 
Aleksander 

6 
18 

Erpe (Belgia) Kriterium 20.04.14 Kristoffer 
Andreas 

16 
18 

58e Ronde van Werkendam 
(Nederland) 

Kriterium 21.04.14 Sondre 
Sindre 
Ole Morten 

4 
6 
20 

Hommelvikrittet (Trondheim) Tempo 24.05.14 Halvard 
Andreas 

7 
8 

NC-2 (Trondheim) Fellesstart 25.05.14 Kristoffer 3 

NC-3 (Oslo) Fellesstart 15.06.14 Sondre 
Aleksander 

7 
9 

NM  Fellesstart 22.06.14 Aleksander 4 

NM Lagtempo 24.06.14 Kristoffer, 
Andreas, 
Halvard 

3 

NM Gateritt 27.06.14 Kristoffer 
Aleksander 

3 
7 

European Junior Cycling Tour 
Assen (Nederland) 

Prolog 28.07.14 Kristoffer 10 

NC-4 (Bergen) Fellesstart 10.08.14 Andreas 
Aleksander 

2 
10 

Artic race (Morgendagens 
Helter 

Fellesstart 17.08.14 Andreas 2 

NC-5 (Sandnes) Fellesstart 14.09.14 Aleksander 
Sondre 

3 
8 

Norges Cup sammenlagt   Aleksander 3 
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Foruten overnevnte ritt deltok vi også på Roserittet 5-7. September, men da uten topp-10 

plasseringer. 

Juniorgruppen hadde ingen ryttere med i U6 denne sesongen. 

 

11. Rapport M-Elite 
M-Elite har i sesongen 2013 bestått av 4 ryttere, alle kom fra klubbens egen junioravdeling og er 

følgelig førsteårsseniorer: 

Bjørnar Vevatne Øverland 

Sivert Broll 

Eivind Ånes 

Henrik Sandal  

Sesongen 2014 har ikke gitt oss de store resultatene når en ser på klubbrytterne, men Sivert bidro til 

en bronse under NM lagtempo og Henrik tok en sterk seier i Roserittet på slutten av sesongen. 

Steget fra Junior til elite er stort for de fleste, så alt i alt er vi fornøyd med årets sesong.  

Hva har vi gjort i 2014: 

• To treningssamlinger, GC Januar og GC Februar 

• Sesongoppkjøring i Belgia / Zingem, Vest-Flandern (7dg) 

• NC  - 5 ritthelger (Grenland, Trondheim, Oslo, Bergen, Sandnes) 

• NM Eidsvoll 

• Hadeland GP og Ringerike GP 

• Roserittet 

Hvordan gikk det: 

Kontinentallagsrytterne har bidratt til de fleste av klubbens resultater, noe som er en naturlig 

utvikling. Henrik klarte etter et skadeavbrekk å vinne en etappe i Roserittet.   

Nasjonale ritt: 

Norgescupen sammenlagt: 1 pl Fillip. Vinner av to NC-ritt. 

NM Lagtempo – bronse (Filip, Odd Christian, Sivert) 

NM U-23 4. plass (Odd Christian) 

NM Fellesstart 2. og 3 plass (Filip og Odd Christian) 

Roserittet 1. plass Henrik 

Landslag:  

Odd Christian  

2. plass Sammenlagt Giro Valle d'Aosta 

3. plass 5. etappe Tour de L'Avenir 
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17.plass VM U23 Ponferrada. 

Kontinentallagsryttere 

Bergen CK har i sesongen 2013 hatt fire ryttere på kontinentallag; Stian, Filip og Jan William på 

Fixit og Odd Christan for Joker. Kontinentallagsrytterne har vært viktige bidragsytere i 

elitegruppens treningsmiljø når de har vært i Bergensområdet. Våre kontinentalryttere presterer 

meget bra og gir mediaoppslag selv om klubben ofte ikke blir nevnt.   

Administrasjonen har i sesongen 2014 bestått av: 

Olav Byrkjeland Trener 

Hans Kristian Jacobsen Oppmann 

Atle Sandal Økonomi 

 

12. Kvinner junior og elite 
Klubben hadde ved inngang til sesongen 2014 følgende aktive ryttere på kvinnesiden i de «voksne» 

klassene; 
K junior: Emilie Bentzon 

K senior: Vita Heine, Rikke Bersaas Thorsheim, Karina F. Birkenes, Caroline Thorvik Olsen 

Mot slutten av sesongen fikk vi to nye ryttere med oss: Marianne Daae og Ingrid Moe. Disse deltok 

i de to siste NC-helgene, og Marianne syklet inn til hhv 12. og 11. plass i NC 4 og NC5 – sterk 

debut! 

Fast støtteapparat har i sesongen bestått av: 

Marit Sælemyr, trener 

Hans Kristian Jacobsen, oppmann 

Atle Sandal, økonomi 

 

Jentene har trent mye sammen med ungdomsgruppen og M junior/U23, avhengig av nivået. 

Treningssamlinger og reiser til ritt har vært koordinert med øvrige grupper i klubben. Vi har deltatt 

på; 

• Skisamling Geilo 

• Treningssamlinger Gran Canaria  

• Kick-off i Jondal 

• NC  - 5 ritthelger (Grenland, Trondheim, Oslo, Bergen, Sandnes) 

• NM Eidsvoll 

• Tour de Himmelfart (med Silje Broll og Isabelle Sagstad Christiansen i tillegg til Emilie) 

• Sesongavslutning Rongastovo 

Vita har kjørt eget opplegg, da hun på forsesongen syklet for et nederlandsk klubblag og deltok på 

flere ritt i Belgia og Nederland med dette laget. Fra 1. september har hun syklet for Hitec (med 

unntak av siste NC-ritt der hun deltok for Bergen CK). 
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Alle rytterne i gruppen bortsett fra Vita er ferske som syklister, og flere også som 

kondisjonsidrettsutøvere. De fleste har vist god framgang gjennom vinteren og sesongen, både 

fysisk og teknisk og taktisk. 

Resultater nasjonale ritt (topp 10):   

Rankingritt, bakke Fellesstart  Vita  
Emilie 

1 
8 

K elite 
K junior 

NC-1 Fellesstart  Vita 2 K elite 

Hommelvikrittet (Trondheim) Tempo 24.05.14 Vita 
Emilie 

1 
9 

K elite 
K junior 

NC-2 (Trondheim) Fellesstart 25.05.14 Vita 1 K elite 

Rankingritt Tempo 14.06.14 Vita 1 K elite 

NC-3 (Oslo) Fellesstart 15.06.14 Vita 1 K elite 

NM Lagtempo 24.06.14 Vita, 
Caroline, 
Karina 

3 K elite 

Rankingritt Fanaseter Opp  Fellesstart  Vita 
Emilie 

2 
6 

K elite 
K junior 

NC-4 (Bergen) Fellesstart 10.08.14 Vita 3 K elite 

Rankingritt Sandnes Fellesstart 13.09.14 Vita 2 K elite 

NC-5 (Sandnes) Fellesstart 14.09.14 Vita 5 K elite 

Norges Cup sammenlagt   Vita 
Emilie 

1 
9 

K elite 
K junior 

 

Landslag - Vita:  

 "Tour de Bretagne":  3. plass på 3. etappe og 6. plass sammenlagt 
Andre internasjonale ritt - Vita: 

1. plass 47e Ronde von Oudenbosch, Nederland, 8. juni 
2. plass latvisk mesterskap i tempo, Latvia, 27. juni 

  

 

13. Rapport Veteranutvalget 
Trening 

For 2014 har vi hatt fellestreninger alle dager utenom fredager. Før sesong start, fikk vi opp ett 

tilbud for alle nivåer. 

I aktiv gruppe har vi stort oppmøte og 3 faste treninger i uken. Nivå 2 har også godt oppmøte, her er 

mange også med i gruppe  4 t 30-40 min BG-Voss. 

I gruppe 3 og 4 som er nye grupper for nybegynnere og mindre aktive har oppmøte ikke vært særlig 

stort, maks 3-5 per trening ofte bare 2-3 stk. 

Videre har det vært noen fellesgrupper ifm BG-Voss. 

Trondheim-Oslo gjengen har også hatt egen gruppe. 

Hele vintersesongen har vi også hatt spinning alle dager utenom fredag og søndag.  

Ritt 

Bergen CK har hatt ned gang i deltagelse på aktive ritt. Klubben kom på 15 plass totalt i 

Mastercupen. Vet ikke hvorfor vi har mindre deltagelse på ritt enn tidligere, da oppmøte på 
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treninger er stort. Tror noe av grunnen er at nivået er blitt veldig høyt på rittene og noen føler 

kanskje press på det. 

Bergen Ck hadde 4 stk med på veteran NM uten at vi hadde noen pallplasseringer. 

Bergen CK har hatt fellesturer til følgende tur ritt: 

-Colorline tour ( CLT) Kristiandsand-Hovden 

-Nordsjørittet 

-Birken 

-Jotunheimen rundt 

-Trondheim-Oslo 

Mange fine resultater i disse rittene. 

Dugnadsvakter for Bergen CK 

Veteranutvalget har som vanlig hatt ansvar for å skaffe vakter til Bergen CK sine sykkelritt, og uten 

denne innsatsen fra frivillige ville det ikke være mulig å arrangere ritt. Dette har likevel ikke vært 

nok på de rittene hvor behovet for vakter er størst, og vi har måtte betale for bruk av eksterne vakter.  

Her må vi komme sammen å gjøre noe, da det bare blir mer og mer vanskelig å få tak i vakter. 

Veteranutvalget satte i gang et tiltak som virket på de aktive og det var at ingen støtte blir delt ut til 

personer som ikke deltar som vakt. 

Heldig vis er det også mange som bidrar på vakt flere ganger. 

Ryttermøte    

Det ble arrangert ryttermøte for klubbens medlemmer i samarbeid med styret. Oppmøte var ikke 

særlig stort ca 15-20 stk.  

 

14. Rapport MTB/Klosterrittet  
Klosterrittet var den store aktiviteten til MTB-gruppa i BergenCK i 2014 også, og vart arrangert 9. 

august. Dette terrengrittet har me arrangert saman med Fløyen MTB dei siste åtte åra. Rittet har etter 

vår vurdering hatt ei fin utvikling med tanke på kvalitet og gjennomføring. Den same 

tilbakemelding har me fått frå deltakarane. Dei tre siste åra har deltakinga gått noko tilbake. I år 

fullførte ca 100 ryttarar rittet. Klosterrittet hadde også i år status som seedingritt til Birkebeinerrittet. 

 

BCK sine medlemmer i arrangementskomitéen har vore Nils Fleten, Hege Hekland, Tor Eldevik, 

Per Trygve Bolstad og Tore Nymark. Frå Fløyen MTB stilte Mikael Tjemsland, Justin Reeves og 

Thor Møller. Mikael Tjemsland var komite- og rittleiar og Kåre Stokke/Rune Torkildsen var 

tidtakar/måldommar. 

 

Klosterrittet har eiga nettside www.klosterrittet.no, som er laga av Mikael Tjemsland og Thor 

Møller. Informasjonsdelen/nettsida meiner me er i hamn med tanke på treningsrapport, 

rittinnbyding, resultat osv. Positivt er det også at me får reklamera for rittet i Bergen -Voss-avisa. 

 

Birken-Bussen: Også i 2014 arrangerte me ei fellesreise til Birkebeinerrittet med avgang frå Bergen. 

Nils Fleten hadde ansvaret for organiseringa av turen. Det var 12 personar med på fellesopplegget, 

derav 4 medlemmer frå BergenCK, elles var deltakarane frå sykkelklubbar på Voss, Askøy og i 

Hardanger. Deltakarane var godt nøgde med opplegget. Bussturen har vore marknadsført gjennom 

oppslag på medlemssida, facebook inkludert andre sykkelklubbar sine facebooksider og via 
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jungeltelegrafen. Med så få deltakarar frå BCK kan det verka som om dette tilbodet ikkje dekkjer 

noko behov for dei fleste medlemmene som deltar i Birken. Pt. er det uklart om det blir arrangert ein 

busstur i BCK-regi neste år. 

 

Terrengrittkarusell i Bergen og omegn har utvikla seg til å omfatta fleire ritt og meir genuin 

terrengsykling i kortare rundbaneløyper. Av kapasitetsgrunnar har MTB-utvalet ikkje engasjert seg i 

karusellen, men dette er kanskje eit område BCK bør satsa på framover. 

 

Oppsummert er MTB-utvalet sin hovudaktivitet knytta til Klosterrittet. Arrangementet fungerer 

godt, men Klosterrittet har eit utviklingspotensiale i å få større oppslutning med tanke på at det har 

ei teknisk lite krevjande løype som også fungerer for barn/ungdom, at det er seedingritt til Birken og 

at det kan fungera som variasjon og oppkøyring til Voss-Geilo for landevegsryttar. Me satsar på å 

arrangera Klosterritt 8. august neste år, sjølv om fleire av komitemedlemmene takkar av etter årets 

ritt. 

 

15.  Rapport Aktivritt-komiteen - Arrangerte aktive ritt 2014 
Antallet arrangerte aktiv-ritt på landevei i krets/region har den siste 3-årsperioden vært høyere enn 

forrige 3-årsperiode: 
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Antall arrangerte landeveisritt for aktive i 
Hordaland krets / Region Vest

Kretsen

Flora CK

Klypetussen

Fusa SK

Nordhordland

CK Henie

Nymark IL

Astrik

CK Sotra

Åsane CK

Bergen CK

Fana IL

 

Når det gjelder aktivritt landevei arrangert av Bergen CK, har det de senere årene ligget  på 4-5 ritt i året, 

med unntak av 2009 (UM) og 2012 (NM). 
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Følgende aktivritt (landevei) har blitt arrangert av Bergen CK i 2014: 

Dato Ritt Klasser Beskrivelse Rittleder Foreldregruppe 

som bidro 

3/5 Sund 

Fellesstart 

Alle 

klasser 

24 km rundløype i 

Sund. 

Olav Bykjeland / 

Øystein S. Håland 

Junior 

4/5 Straumemilen Alle 

klasser 

5/10 km langs 

Straumevegen. 

Stein Arne 

Hammersland 

U23/Elite 

2/9 Bontveit 

tempo 

Alle 

klasser 

8,3 km tempo i 

stigning/flater. 

Gunn M. Strisland Ungdom 

26/9 RM Bane Alle 

klasser 

Fana stadion, 1000 m. Hans Jørgen Morvik Ungdom 

I tillegg bidro Bergen CK med vakter under Norgescup-rittet i Åsane.  

Rittene har blitt avviklet uten alvorlige uhell.  Under fellesstarten brukte vi i tillegg til 33 rittvakter 3 

politibetjenter og  11 motorsykkelvakter (Askøy MC-klubb).  Veterangruppen har som vanlig 

bidratt med vakter.  Denne dugnaden er essensiell for å avvikle rittene på en økonomisk måte.  Vi 

klarte heller ikke i år å bemanne alle vaktene i Sund-runden, av de 33 ble 14 kjøpt inn fra 

Loddefjord IL.   Praksisen fra de siste par årene har blitt fulgt også i 2014, med at foreldregruppene 

har bidratt med dugnadsarbeid under arrangeringen. 
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Statistikk fra enkelte BCK-ritt 2009-2014
Antall som stilte til start er talt opp fra resultatlistene

BCK Fellesstart (våren, månedsskiftet april/mai):

2009 2010 2011 2012 2013 2014

K 10-18 6 9 5 10 10 5

M 10-18 45 55 59 56 47 27

K Senior 1 3 3 4 3 4

M U23/Elite 11 20 19 22 25 14

K Veteran 1 2 1 0 0 0

M Veteran 52 59 48 56 51 54

SUM 116 148 135 148 136 104

Bontveit bakketempo (august / tidlig september)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

K 10-18 8 7 10 9 5 5

M 10-18 47 55 37 45 30 34

K Senior 0 3 2 2 2 2

M U23/Elite 6 7 7 5 8 5

K Veteran 3 1 2 0 1 0

M Veteran 36 30 24 25 13 10

SUM 100 103 82 86 59 56

(2009-2010 Fyllingsdalsrittet, i 2011 er tall for Rådalen rundt vist siden vi ikke 

selv arrangerte fellesstart, 2012-2014 Sund Fellesstart)

 

Det har som vi ser vært relativt stabilt deltaker-antall i vår-fellesstarten.  Lav deltagelse i Sund i 

2014 kan ha sammenheng med konfirmasjons-helg.  (Rådalen rundt i starten av april viste samme 

nivå som i 2013, med unntak av kun 38 M-veteraner).  Ritt om høsten viser generelt lavere deltaker-

antall.   

Av forbedringstiltak i år kan nevnes at (10 stk.) UHF-radioer ble brukt av vaktene under Bontveit 

tempo, og en egen kommunikasjonsprosedyre utarbeidet.  Av forbedringer som bør jobbes med i 

perioden 2015-2018 nevnes 

- å finne bedre løsninger for de yngste rytterne under Sund-runden 

- å finne en annen / ekstra fellesstart-løype (kortere runder, mer tilskuervennlig) 

- å samle bakketempoer til en 'bakketempo-helg' (?) (samarbeid med andre klubber) 

- flere baneritt for de yngste (bane-cup?) 

- utvikle arrangementene (speaker-tjeneste, profilere sponsorer) 

Aktivritt-komiteen har i 2014 bestått av  bestående av Hallstein M. Ånes (leder), Øystein Svein 

Håland,   Hans J. Morvik og Ronald Hansen. Kari Aarvik (kontaktpersonen i Styret) har deltatt på 

de fleste møtene.   I møtene opp mot rittene har rittlederne deltatt, foruten nøkkelpersoner fra 

foreldregruppene. Ronald Hansen har vært kontaktperson mot Veterangruppen ifht. rittvakter.  

Komiteen har i 2014 hatt 8 møter, hvorav de to siste har hatt som formål å utarbeide  innspill til 

klubbens strategiprosess. (I et 'vanlig' år er 5-6 møter tilstrekkelig).  Det anbefales at komiteen 
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utvides til 6-7 medlemmer, for å fordele arbeidet på flere, samt å gi flere kunnskap om 

rittarrangering. 

 

16. Rapport Bergen-Voss 
Intro: Bergen-Voss ble arrangert i 2014 for 38. gang. Sykkel Norge opplever nedgangstider og vi 

merker også denne trenden. I 2014 var det ca 1200 færre deltakere på Bergen-Voss enn året før. 

Nedgangen var størst blant førstegangsdeltakere. Vi har likevel klart oss bedre en mange andre 

turritt. Flere har blitt nedlagt, og i 2014 tok vi i Bergen-Voss komiteen flere grep for å møte 

utfordringene.  

Komiteen: Komiteen har bestått av Reidar Fjeld, Bo André Namtvedt, Inge Paulsen, Håkon Vidar 

Sylta, Pia Camilla Tømmernes og Nils Olaf Solberg. De siste ukene før Bergen-Voss ble Eli Orre en 

del av arrangementsstaben. 

Kontakt med veimyndighetene: Vi har utmerket kontakt med de lokale veimyndighetene. Dette 

gjelder både vegvesenet og politiet. Bergen-Voss er blitt malen som veimyndighetene sammenlikner 

andre turritt etter. Det er også en felles oppfatning at Bergen-Voss arrangørene setter sikkerhet høyt 

og veimyndighetene er trygge på oss som en seriøs arrangør.  

Profiljustering: I forbindelse med Bergen-Voss 2014 arbeidet komiteen med en profiljustering av 

arrangementet. Bergen-Voss skulle bli et mer inkluderende arrangement. De som ønsket å sykle 

raskt til Voss skulle fremdeles få gjøre dette, men med de nye tiltakene ønsket komiteen å senke 

terskelen for nye deltakergrupper å sykle til Voss. Lave skuldre ble et mye brukt begrep. Vi ønsket 

ikke å sette noen begrensninger på deltakerne, men oppfordret dem til å senke skuldrene noen hakk 

og gi sin egen og andres sikkerhet første prioritet. 

Trasé: Nytt av året var valget av Fritz C. Riebers veg, Hops tunnelen og Nesttun tunnelen ut av 

byen. Med denne traséendringen slapp vi å sykle opp til Paradis og gjennom Nesttun sentrum. 

Deltakerne fikk en mindre hektisk og tryggere trasé frem til Midttun. Veimyndighetene har også 

vært svært fornøyd med denne løsningen. Traseen ellers var lik året før med bruk av 

Hagaåstunnelen pga. veiarbeid etter Tysse sentrum. 

Matstasjonen i Norheimsund: Nytt av året var også plasseringen av matstasjonen midt i 

Norheimsund sentrum. Dette var et ønske næringslivet i Norheimsund kom med. Matstasjonen i 

Norheimsund ble til, takket være godt samarbeid mellom Bergen-Voss og våre matsponsorer, Kvam 

Herad, Næringslivet i Norheimsund og Kvam Langrenn & Skiskyttarklubb. Ifølge en 

spørreundersøkelse sendt ut i etterkant av rittet var 75% av alle som svarte innom matstasjonen i 

Norheimsund. Noe som må ansees som en suksess. 

Timeout i Norheimsund: Pga veiarbeid med lysregulering og fartshump i Tokagjelet, nøytraliserte 

vi tidtakingen fra toppen av Tokagjelet og inn til Norheimsund sentrum. Alle deltakere fikk 

istedenfor 13 minutter tillegg i tid. Dette var bra for de som ønsket seg en pust i bakken og bra for 

raske grupper som hadde behov for å reorganisere seg før strekningen langs Hardangerfjorden. På 

bakgrunn av en spørreundersøkelse som ble sendt ut etter Bergen-Voss svarte 80% at dette var et 

veldig bra sikkerhetstiltak. Timeout i Norheimsund videreføres derfor i 2015. 

Norheimsund-Voss: Med tidtakermatter ut av Norheimsund og matstasjon i sentrum åpnet det seg 

en gylden mulighet til å opprette en ny distanse fra Norheimsund til Voss uten tilleggskostnader. 
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Distansen ble i 2014 lansert kort tid før rittet, bl.a. for å teste ut logistiske utfordringer. Ca 80 

deltakere startet fra Norheimsund. Transport til og fra Norheimsund fungerte bra og Norheimsund-

Voss blir i 2015 markedsført på lik linje med fulldistansen fra Bergen. 

Vakthold/Sanitet: Vakthold og sanitet ble også i år håndtert av Røde Kors og Politiet. I tillegg 

hadde vi seks ambulanser, to leger og en sykepleier fra Helse Bergen. På Voss hadde vi igjen god 

hjelp av Voss sykkelklubb som tilrettela lokalt på Voss i tiden frem mot rittet.  

Safer Cycling: I 2014 lanserte vi kampanjen Safer Cycling. En holdnings og handlingskampanje for 

å øke sikkerheten under våre turritt og på trening i forkant. Motiverte og erfarne Bergen CK 

veteraner ledet to treninger før rittet der deltakerne ble delt opp i mindre grupper basert på 

hastighetsgruppene de hadde valgt i påmeldingen til Bergen-Voss. På begge treninger møtte det opp 

ca 200 syklister. På rittdagen var det en eller flere Safer Cycling guider i alle puljer utenom den 

raskeste hastighetsgruppen. De fungerte som rollemodeller og motivatorer under rittet. På bakgrunn 

av en spørreundersøkelse som ble sendt ut etter Bergen-Voss svarte nærmere 50% at dette var et 

veldig bra sikkerhetstiltak. Kun 1,8% av de som svarte mente at kampanjen var unødvendig. 

Veimyndighetene og kommunen har og vist stor interesse i kampanjen. 

Markedsføring: Bergen-Voss 2014 ble markedsført i fagtidskrifter som  bladet ”Ren 

sykkelglede”(NCF), Styrkeprøven tidskriftet ”På hjul”, våre egne arrangementstidskrifter, under 

Skarverennet 2014, på Facebook, i mailutsendelser og i dagspressen.  

Sponsorer: Vi har mange gode samarbeidspartnere som bidrar til å gjøre Bergen-Voss til et godt 

arrangement. Enkelte samarbeidspartnere bidrar kun med kontanter og andre kun med 

varer/tjenester. Flere gir oss en kombinasjon av begge. Bergen-Voss sine største bidragsytere i 2014 

har vært Sparebanken Vest, Jæger og BoA sykler. Andre gode samarbidspartnere har vært: TREK, 

Squeezy, Volvat, Bouvet, Kiwi, Tine, Evergood kaffe, Tide Reiser, DOF Subsea, Grand Terminus 

og Toro. De fleste av disse har vi flerårsavtaler med. 

Økonomi: Deltakernedgangen i 2014 utgjorde en betydelig svikt i inntektene til Bergen-Voss. 

Komiteen jobbet derfor hardt i løpet av våren med å redusere utgiftene, og klarte til slutt å redusere 

tilsvarende. Resultatet til Bergen-Voss 2014 ble omtrent som budsjettert. Denne utviklingen er et 

varsel om trangere tider, og vi må derfor ha nøkterne forventninger i fremtiden slik at klubbens 

øvrige aktiviteter har forutsigbare tall å budsjettere etter. 

Hvem bidro: Fra Bergen CK bidro ungdomsgruppen, juniorgruppen, seniorgruppen og 

veterangruppen. Andre idrettslag som bidro var: Laksevåg IL, Olsvik IL, Voss Sykleklubb, Øystese 

IL, Vestkantsvømmerne, Ulvik IL, og Kvam Langrenn og skiskyttarlag.  

Bergen-Voss komiteen takker alle bidragsytere for velvillig innsats. 

 

17. Årsberetning Voss Geilo 2014 
Intro: Voss-Geilo ble arrangert i 2014 for 2. gang i samarbeid med  Geilo Idrettslag. Etter 

suksessen i 2013 hadde vi store forhåpninger til rittet i 2014.  

Samarbeidet med Geilo IL: Samarbeidet med Geilo IL har vært godt helt fra starten. Vi har hatt 

planleggings/evalueringsmøter i Bergen og på Geilo og løpende kontakt gjennom året. Klubbene 

utfyller hverandre på en god måte og begge idrettslag har erfaring med store mosjonsarrangementer.  
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Samarbeidet med veimyndighetene: Voss-Geilo drar nytte av den gode kontakten Bergen-Voss 

komiteen har med veimyndighetene. Dette gjør at vi har funnet gode trafikale løsninger i en 

utfordrende trasé.  Ved alle krysninger av motgående kjørefelt var det en politimann tilstede. Flere 

av disse kjørte motorsykkel og kunne flytte seg til nye poster underveis.  

Trasé: Vi brukte i 2015 den samme traseen som året før. Nytt av året var enveiskjøring av 

Espelandsveien mellom Granvinsvannet og Ulvik. Gamleveien opp Måbødalen var utbedret våren 

2014, men i løpet av sommeren gikk det nye ras og vi måtte på nytt sykle gjennom Måbøtunnelen. 

Vakthold/Sanitet: Sanitet ble organisert og ledet av Geilo Røde kors. Vakthold ble håndtert av 

Politiet og sivile vakter fra Ulvik IL, Geilo IL og deres samarbeidspartnere. På slutten av dagen 

kunne sanitetsansvarlig vise frem en tom skadelogg. Ingen skader ble meldt til/behandlet av Røde 

Kors eller AMK. Dette er vi svært fornøyde med! 

Safer Cycling: Også under Voss-Geilo hadde vi Safer Cycling guider fra Bergen CK. I ettertid har 

vi fått flotte tilbakemeldinger fra andre deltakere som fikk den motivasjonen de trengte fra våre 

guider slik at de kunne gjennomføre rittet.  

Markedsføring: Voss-Geilo 2014 ble markedsført i fagtidskrifter som  bladet ”Ren 

sykkelglede”(NCF), Styrkeprøven tidskriftet ”På hjul”, TREK sin sykkelkatalog for 2014, våre egne 

arrangementstidskrifter, under Skarverennet 2014, på Facebook, i mailutsendelser og i dagspressen. 

Sykkelbladet Gruppetto deltok under rittet og skrev en flott artikkel i ettertid. Britiske Cycling 

Magazine UK deltok også. Artikkelen er ventet i trykk våren 2015. 

Sponsorer: Klubb og arrangementsponsorene til begge idrettslag bidro til å redusere kostnader 

under rittet. Spesielt matutgifter klarte vi å redusere på denne måten. I alle nye sponsoravtaler 

prøver vi å se Bergen-Voss og Voss-Geilo i sammenheng.  

Økonomi: Voss-Geilo er et dyrt ritt å arrangere. Med 1222 startende hvorav 139 fra Dyranut 

balanserte akkurat våre utgifter med inntektene. I fremtiden må vi jobbe med å redusere utgifter 

ytterlige, samtidig som vi øker deltakerantallet.  

Bergen CK sitt bidrag i rittuken: Bergen CK junior og seniorryttere hadde ansvar for rittkontoret i 

lokalene til BoA sykler. 

På rittdagen hadde klubben ansvar for starten og matstasjonene i Ulvik, Eidfjord og ved 

Vøringsfossen. Vi hadde også ansvar for vakthold frem til Hardangerbroen. Bergen CK sin 

ungdomsgruppe hadde ansvar for starten på Voss. En oppgave de tok på alvor og gjennomførte med 

stil! 

De andre postene ble kjøpt av andre idrettslag og lokale frivillige, deriblandt Ulvik IL  og Eidfjord 

fjell og fjord hotell. 

Juniorgruppen til Bergen CK håndterte også sykkelmottaket i Bergen dagen etter rittet. 

Bergen CK takker alle bidragsytere for velvillig innsats. 

 

18. Rapport Jentetråkken 
Jentetråkken ble arrangert 15.juni. 
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Jentetråkken er et lavterskeltilbud for jenter i alle aldre (fra 9 til 90 år).  Jentetråkken er et tilbud til 

alle enten man ønsker å sykle fort eller ta det mer med ro. Løypa går Nordåsvannet rundt (ca 22 km) 

og er uten tidtaking. 

Rittet gjøres kjent på flere måter. Plakater henges opp i sykkelbutikker/ sportsforretninger, 

invitasjon sendes sykkelklubbene i Hordaland, det er opprettet egen facebook-gruppe for å gjøre 

arrangementet kjent og vi bruker kontaktlister (e-post) aktivt.  

 

Totalt 82 påmeldte. Aldersspredning var god, yngste deltaker var 9 år, eldste deltaker i 70 årene. Det 

er imidlertid ønskelig å få flere med på arrangementet, uten at Jentetråkkens egenart og sjel 

forsvinner. Ikke minst at flere av deltakerne er i de yngre aldersgruppene. Jentetråkken kan, dersom 

vi investerer mer tid og ressurser, bli en arena for rekruttering av yngre jenter til sykkelsporten. 

Dette krever mer innsats i forkant av arrangementet i tillegg til at innsatsen er mer målrettet i 

forhold til denne målgruppen. I tillegg kreves det et apparat som kan følge opp disse jentene i 

etterkant av arrangementet.  

 

Rittet har start og mål ved Bergen ck sine klubblokaler. Det gjør det enkelt mht praktiske ting som 

oppbevaring av nødvendig materiell/utstyr, servering, premiering, etteranmeldelse osv. Og det hele 

”toppes” med utdeling av Jentetråkken t-skjorter, gavekort fra BOA etter loddtrekning og mye god 

mat og drikke. 

  

Økonomisk 

Bergen ck satte av 12 000 til arrangementet, i tillegg mottok vi 10 000 fra Sparebanken Vest 

Allmennyttige midler.  

 

Arrangementskomiteen besto av Atle Sundøy og Gunn Marit Strisland. 

 

 
 

 

 
 

 

 


