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Hjemmeside: www.bergenvoss.no

INNLEDNING.................................................. ..3
. -.Velkommen.til.Bergen-Voss.2016

SISTE NYTT FRA BERGEN-VOSS.................. ..4
. -.Våre.turritt.er.i.stadig.utvikling

SPØRSMÅL OG SVAR...................................... ..6
. -.Spørsmål.og.svar.om.påmeldingen

BERGEN-VOSS TRENINGSPLAN................ ..12
. -.Nytt.tiltak.for.deltakerne

SAFER CYCLING........................................... ..14
. -.Info.om.Safer.Cycling.kampanjen

TRYGGHET I FELTET.................................... ..15
. -.Hva.du.bør.vite.om.dine.plikter.i.feltet

SQUEEZY OM INNETRENING...................... ..18
. -.Innetrening.og.sportsernæring

NORHEIMSUND-VOSS................................. ..20
. -.Et.fullverdig.alternativ

ALLE HAR EN BERGEN-VOSS HISTORIE... ..22
. -.Fortell.oss.din.historie

VOSS-GEILO.................................................. ..26
. -.Artikkel.og.bilder.fra.Voss-Geilo.2015

BERGEN CK SIN UNGDOMSGRUPPE......... ..36
. -.Olav.Gautestad.forteller.om.aktiviteter..
. i.Bergen.CK.sin.ungdomsgruppe

VÅRE SPONSORER....................................... ..39
. -.Våre.sponsorer.og.samarbeidspartnere

Innhold

Lørdag 4. juni 2016 arrangerer vi den 
40. utgave av vestlandsklassikeren 
Bergen-Voss. Og en klassiker er 
nettopp det rittet har blitt, med 
deltakere fra fjern og nær, innland 
og utland. Siden den første utgaven 
i 1977 har vi hatt rundt 45 000 på 
startstreken. Det er mye svette det! :-)

Første året var det kun 86 menn og en kvinne som stilte 
til start, ikke så rart da arrangørstaben var bekymret for 
helsen til “eldre” kvinner og menn og den øvre alders-
grensen var 50 år. Bekymringene ble fort gjort til skamme 
da foreldrene til kameratene deres møtte opp og klaget sin 
nød, og etter det har Bergen-Voss vært åpen for alle fra 17 
år og eldre. 

Bergen-Voss hander om deltakerne. Det er de mange tusen 
deltakere som gjør tursykkelrittet til en fest hvert år, både 
de som sykler for å sette ny pers og de som ønsker å ta 
rittet som en tur. I forbindelse med jubileumet i 2016 ønsker 
vi å dele 40 år med opplevelse sett fra sykkelsetet. Vi har 

derfor bedt alle dele sin Bergen-Voss historie med oss. 
Les mer om dette prosjektet på side 22.

Nytt av året er vår Bergen-Voss 20 ukers treningsplan 
utviklet av Olav Gautestad som er Safer Cycling guide og 
Bergen CK Ungdomstrener. Deltakere som velger denne 
vil motta eposter hver uke frem til Bergen-Voss med 
skreddersydde treningsopgaver for den påfølgende uke. 

Vi utvikler treningsplanen for at flest mulig av våre 
deltakere skal sykle til Voss med overskudd, ha en positiv 
opplevelse og ønske seg tilbake året etter. Påmeldingen til 
Bergen-Voss åpner 11. januar og treningsplanen starter opp 
uken etter. En god grunn til å melde deg på tidlig. 

Vi ønsker alle lykke til med forberedelser til jubileumsrittet 
i 2016!

Sykkelhilsen fra Nils Olaf Solberg
Daglig leder for Bergen-Voss

Velkommen.til.Bergen-Voss.2016

Forside: Deltakere syklet for første gang på motsatt 
side av Granvinsvatnet.

Til venstre: Syklister kjemper seg oppover Trengereidssvingene.

Vestland, regn, sol, motbakker, svette og kos på sykkel - det er det Bergen-Voss handler om.
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Våre turritt er i stadig utvikling og også i år er 
det en del forandringer som deltakerne bør 
vite om på forhånd.

KOMPRIMERT START OG PULJESTØRRELSE
I 2015 komprimerte vi starten på Bergen-Voss. Det ble 
også færre og større puljer en tidligere. Veimyndighetene 
ønsket en raskere avvikling av starten for å unngå den 
verste biltrafikken, men tiltaket ble også gjennomført av 
sikkerhetsmessige grunner. 

Ved å redusere antallet puljer, reduserte vi også antallet 
farlige forbikjøringer av felt i første del av traseen. Skade-
statistikken viser at dette hadde en effekt, da vi sjeldent har 
hatt så få skader på Bergen-Voss som vi hadde i år. 

En komprimert start muliggjorde også tiltak som 
enveiskjøringen av Kvamskogen, trafikkregulering 
av Grimesvingene, utfart via Fritz Riebers vei (langs 
Nordåsvannet) og generell økt politiberedskap i første del 
av traseen. I 2016 blir starten igjen komprimert og puljene 
inkluderende.

REGULERING AV BILTRAFIKKEN OVER KVAMSKOGEN
Bergen-Voss har et utmerket samarbeid med politiet 
og veivesenet. Sammen finner vi frem til gode trafikale 
løsninger. Ved Bergen-Voss 2015 enveiskjørte vi trafikken 
over Kvamskogen mot rittet. Kun akrediterte biler fikk lov å 
følge rittet over fjellet. Med dette tiltaket minimerte vi den 
medgående trafikken og mange forbikjøringer som kan 
skape farlige situasjoner. Dette ble en udelt suksess i 2015 
og tiltaket videreføres til 2016.

VEIARBEID VED JOBERGET ER IGANG
Skredsikring ved Joberget langs Granvinsvannet er 
igang. Det graves en tunnel forbi det utsatte stedet og 
dette påvirker vårt valg av rute fra Granvin til Skjervet. 
I 2015 prøvde vi vestsiden av Granvinsvannet for første 
gang. Arbeid ved Joberget og betydelig økt trafikk ut 
av Vallaviktunnelen betyr at vi skal på vestsiden av 
Granvinsvannet også i 2016.

”THE BRIDGES OF GRANVIN COUNTY”
S-svingen inn på sykkelveien på vestsiden av Granvinsvannet 
var utfordrende for flere under Bergen-Voss 2015, men 
fortvil ikke. La du merke til broen over elven langs veien 
etter Granvin sentrum? Både broen og sykkelveien ligger i 
den gamle traseen til lokaltoget mellom Granvin og Voss. En 
kjapp oppgradering av den gamle jernbanebroen og vi har en 
rett vei inn på sykkelveien. Gode krefter i Granvin har renovert 
flere liknende broer i Granvin sentrum. Det arbeides nå på 
flere plan for å finanisere og renovere ”vår” bro. Vi håper å ha 
dette på plass til Bergen-Voss 2016.

BERGEN-VOSS 20 UKERS  
TRENINGSPLAN
Nytt i 2016 er en 20 ukers treningsplan 
skreddersydd for deg som skal sykle 
Bergen-Voss og ønsker en strukturert 
treningsplan som tar hensyn til famile 
og jobb. En treningsplan med lav terskel 
for å gjennomføre, men effektiv nok til å få 
resultater. Målet er at deltakere skal sykle Bergen-Voss 
og evt. Voss-Geilo med overskudd slik at de får positive 
opplevelser og ønsker å delta på turrittene flere ganger.  
Les mer på side 12-13.

ALLE HAR EN BERGEN-VOSS HISTORIE
Sommeren 2015 oppfordret vi tidligere deltakere til å 
dele sine egne Bergen-Voss historier. Vi fikk inn mange 
interessante og morsomme bidrag. Noen korte, noen lange, 
noen på rim og noen satt til musikk. I forbindelse med 40års 
jubileumet i 2016 ønsker vi enda flere deltakerhistorier. 

La deg inspirere av Svein Akcora sitt flotte dikt på side 23. 
Send din Bergen-Voss historie til:  
https://form.jotform.com/51816659623968

TEKST: NILS OLAF SOLBERG    FOTO: TOM GULDBRANDSEN

La du merke til broen over elven langs veien etter Granvin sentrum?

Veiarbeid ved Joberget langs Granvinsvannet er igang.

Siste.nytt.fra.Bergen-Voss
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Spørsmål.og.svar.om.påmelding

HVEM KAN DELTA PÅ TURRITTENE BERGEN-VOSS  
OG NORHEIMSUND-VOSS LØRDAG 4. JUNI 2016?
Utover aldersgrensen settes det i utgangspunktet ingen 
begrensninger på hvem som kan delta på turrittene 
Bergen-Voss og Norheimsund-Voss. Unntaket er ryttere 
med kontinental og pro lisens som ikke får delta i noen 
norske turritt. Vi anbefaler likevel alle deltagere å trene 
systematisk en god stund før arrangementet for å få størst 
utbytte av turen, og for i det hele tatt klare å gjennomføre 
innenfor tidsgrensen. Les om vår skreddersydd Bergen-
Voss 20 ukers treningsplan på side 12.

HVA ER ALDERSGRENSEN FOR Å DELTA?
Ryttere kan delta ved Bergen-Voss og Norheimsund-Voss 
fra det året de fyller 17 år. Det er ingen øvre aldersgrense.

HVA KOSTER DET Å SYKLE BERGEN-VOSS 2016?
I 2016 blir det differensiert påmeldingsavgift. 
Fra 11. januar til 29. februar: kr. 800,-
Fra 1. mars til 30. april: kr. 999,-
Fra 1. mai:  kr. 1199,-

HVA KOSTER DET Å SYKLE NORHEIMSUND-VOSS 2016?
I 2016 blir det differensiert påmeldingsavgift.
Fra 11. januar til 29. februar: kr. 500,-
Fra 1. mars til 30. april: kr. 599,-
Fra 1. mai:  kr. 799,-

NÅR ÅPNER PÅMELDINGEN TIL BERGEN-VOSS OG 
NORHEIMSUND-VOSS 2016?
Påmelding til Bergen-Voss og Norheimsund-Voss 2016 
åpner mandag 11. januar. Det blir lagt ut en link til 
påmeldingssystemet på  www.bergenvoss.no.

HVA MÅ JEG HA TILGJENGELIG VED PÅMELDINGEN?
- Betalingskort: Ultimate Sports Service aksepterer Diners, 
   VISA og MasterCard.
- Turritt ID nummeret ditt, dersom du har.

HVA ER TURRITT ID?
Turritt ID er en kode som brukes ved påmelding til mange 
av landets turritt. Har du vært med på Bergen-Voss eller 
Norheimsund-Voss tidligere kan du finne ditt Turritt ID på  
turritt.com. Ved å bruke Turritt ID koden vil flere av feltene 
være ferdigutfylt når du melder deg på Bergen-Voss.

OBS! Har du ikke deltatt på Bergen-Voss eller 
Norheimsund-Voss tidligere og ikke finner Turritt ID 
nummeret ditt i databasen på turritt.com, kan du ta kontakt 
med dem og få opprettet et nummer før påmeldingen til 
Bergen- Voss åpner 11. januar. Evt melder du deg på uten 
Turritt ID og får registrert et ID nummer i ettertid, som da 
kan brukes til Bergen-Voss, Norheimsund-Voss 2017 eller 
andre turritt knyttet til turritt.com.

TEKST: NILS OLAF SOLBERG   FOTO: TOM GULDBRANDSEN

LISENS?
For å sykle ritt i Norge, kreves det at du har løst lisens. Det 
kan enten værehelårslisens eller engangslisens som er løst 
i forbindelse med et enkeltarrangement.

Har du tenkt å sykle flere ritt i løpet av sykkelsesongen, 
kan det fort lønne seg å løse ut en helårslisens. Med en 
slik lisens er du i tillegg også forsikret på trening. Det 
kreves imidlertid at du er medlem av en sykkelklubb 
registrert hos Norges Cykleforbund. Om du ikke er medlem 
av en sykkelklubb må du løse ut en engangslisens for 
hvert ritt du deltar på. Har du helårslisens må den tas 
med på rittkontoret, når du henter startnummeret ditt. 
Kan du ikke vise frem en gyldig lisens på rittkontoret vil 
startnummeret ditt holdes tilbake, eller du vil måtte løse ut 
en engangslisens. 
 
Personer som i konkurranseåret fyller 80 og eldre, slipper 
å løse engangslisens. I.h.t. til Forsikringsloven er det ikke 
mulig å tegne ulykkesforsikring for denne aldersgruppen.

HVORDAN MELDER JEG MEG PÅ?
Bergen-Voss og Norheimsund-Voss 2016 har et enkelt 
påmeldingssystem hvor deltakere melder seg på i 
hastighetsgrupper og ikke i forhåndsdefinerte puljer. Vi har 
ingen øvre grense innenfor hver hastighetsgruppe. Det vil 
si at alle deltakere får plass i en gruppe som passer de. 
Hastighetsgruppene deles så opp i mindre puljer manuelt 
ved start.  

Hastighets-          Tilsvarer ca. i Tilsvarer ca. i
gruppe  mål fra Bergen mål fra Norheimsund 
Over 38 km/t  Under 4.10 t  Under 2.00 t
36-38 km/t Under 4.30 t Under 2.05 t
34-35 km/t Under 4.45 t Under 2.12 t
32-33 km/t Under 5.00 t Under 2.20 t
29-31 km/t Under 5.30 t Under 2.35 t
27-28 km/t Under 6.00 t Under 2.46 t
23-26 km/t Under 7.00 t Under 3.15 t
20-22 km/t Under 8.00 t Under 3.45 t
Under 20 km/ 8.00 - 10.00 t 3.45 - 5.00 t

HVORDAN KAN JEG SIKRE AT ALLE I GRUPPEN MIN 
HAVNER I SAMME PULJE ETTER AT PÅMELDINGEN ER 
STENGT?
Dette gjøres enkelt ved at alle som vil sykle sammen, stiller 
opp sammen ved start. Hastighetsgrupper blir delt opp i 
mindre puljer manuelt ved start av våre funksjonærer. NB! 
Det forutsettes at de har valgt samme hastighetsgruppe i 
påmelingssystemet.

PÅMELDING/BETALING FOR GRUPPER?
Skal alle betale selv er det bare å melde seg på individuelt 
og passe på at alle har valgt samme hastighetsgruppe. Skal 
påmeldingen betales samlet kan det velges mellom felles 
kortbetaling eller faktura.

                                                                 > Fortsetter neste side

Folk stiller opp, uansett vær. Bergen-Voss er vestlandstradisjon.

Syklister sykler gjennom disen fra Skjervefossen.



8 BERGEN-VOSSNYTT  •  NOV-2015 9BERGEN-VOSSNYTT  •  NOV-2015

Ønsker fellesbetaling for deler av summen (for eks. kun 
påmeldingsavgiften), kan det velges en voucherløsning 
hvor du som klubbleder/bedriftsleder kan bestemme 
hvor mye klubben/bedriften skal betale og hvor mye 
klubbmedlemmene/de ansatte selv skal betale (for eks 
lisens og transport). Selv om det velges fellesbetaling skal 
rytterne selv fylle ut påmeldingsskjemaet. Gruppebetaling 
forutsetter en gruppe på minst 15 ryttere.

JEG KOMMER NOK TIL Å BRUKE MER ENN 8 TIMER FRA 
BERGEN – KAN JEG STARTE TIDLIG?
For å øke sikkerheten har vi bestemt at de hurtigste puljene 
starter først, og at de roligste puljene starter til slutt. 
I likhet med Bergen-Voss 2015, komprimere vi starten i 
2016. Dette bl.a. for for å unngå den værste trafikken, og at 
de siste ut fra start skal får bedre tid å komme seg til Voss.

HVORDAN KOMMER JEG MEG TIL OG FRA BERGEN-VOSS 
OG NORHEIMSUND-VOSS?
Vi fortsetter samarbeidet med Tide i 2016 og i 
påmeldingssystemet tilbyr vi følgende bussreiser:

NORHEIMSUND-VOSS
Transport før rittet fra Bergen til Norheimsund kr. 350,- 
(inkl. sykkeltransport): - Buss kl. 08.00  

Transport før rittet fra Voss til Norheimsund kr. 300,-  
(inkl. sykkeltransport): - Buss kl. 08.30 

BERGEN-VOSS
Returtransport etter rittet fra Voss til Bergen kr. 350,-  
(inkl. sykkeltransport):
- Buss kl. 12.30
- Buss kl. 13.00 - 16.00 (fortløpende avganger)
- Buss kl. 17.00
- Buss kl. 19.00

Returtransport etter rittet fra Voss - Norheimsund kr. 300,- 
(inkl. sykkeltransport): - Buss kl. 17.30

Fleksibelt: De som kjøper billett fra Voss til Bergen mellom 
13.00 og 16.00 vil kunne ta hvilken som helst buss innenfor 
det tidsrommet. Bussene vil kjøre fortløpende så fort de er 
fyllt opp.

Trygghet:  Hver enkelt får sykkelen med seg, leverer den til 
sjåføren og tar den med rett fra stoppestedet.

Komfort:  Med 25 personer/sykler per buss vil det være 
god plass på turen. Det vil også være anledning for ”Heia-
gjengen” å være med bussen hjem for en rimelig penge.

Tide Reiser kan også tilby eksklusiv transport av grupper 
til og fra Bergen, Norheimsund og Voss fra andre steder av 
landet. Ta kontakt med Tide Reiser på tlf. 05505 eller 
tur@tide.no for mer info og pristilbud.

HVORDAN BEREGNER JEG RETURTRANSPORTEN?
I likhet med 2015 komprimerer vi starten til Bergen-Voss i 
2016 slik at alle skal være avgårde fra Bergen til kl. 07.30. 
Starten i Norheimsund går kl. 11.00. Bruk derfor kl. 07.30 
fra Bergen og kl. 11.00 fra Norheimsund som utgangspunkt 
for å beregne ankomsttiden din på Voss. 

I tillegg til sykkeltid og evt. hviletid underveis kan du 
beregne 1,5 til 2 timer i målområdet/idrettshallen til å ta 
deg en velfortjent dusj, middag og dessert før du reiser 
videre.

REFUSJON OG/ELLER VIDERESALG AV STARTNUMMER?
Påmeldingen til Bergen-Voss og Norheimsund-Voss er 
bindende. Påmeldings-avgiften og evt. tilleggskjøp vil ikke 
bli refundert, selv om den påmeldte av ulike uforutsette 
årsaker ikke kan delta. Dette gjelder for eksempel ved 
sykdom. Vi har heller ikke kapasitet til å håndtere videresalg 
av startnummer.

Skal du selge startnummeret ditt anbefaler vi finn.no. 
Tilleggsbestillinger som engangslisens og returtransport 
blir automatisk overført til den som kjøper startnummeret 
ditt. 

Navnendring kan foretas frem til fredag 3. juni kl. 18.00. For 
å endre navn, må det logges inn på din påmelding (du skal 
ha mottatt link, kode og passord på mail fra Ultimate Sport 
Service. Her skrives det over navnet ditt, samt informasjon 
til den som skal overta påmeldingen. Husk å trykke 
oppdater. 

Ved navnebytte vil det påløpe et 
administrasjonsgebyr på  
kr 200,- som betales til oss av 
kjøper.

KAN PÅMELDINGEN TIL 
BERGEN-VOSS ELLER 
NORHEIMSUND-VOSS 
OVERFØRES TIL VOSS-
GEILO ELLER DYRANUT-
GEILO?
Bergen-Voss og Voss-Geilo er 
to ulike arrangement med ulike 
arrangørklubber. Påmeldingen 
til det ene rittet kan derfor ikke 
overføres til det andre.

GRUPPEBYTTE?
Frem til 1. mai er det mulig å bytte hastighetsgruppe. 
Gruppebytte må du gjøre selv ved å gå inn i påmeldings-
systemet med linken og brukernavnet/passordet du fikk på 
mail fra Ultimate Sports Service etter påmeldingen. 
Har du slettet mailen med denne infoen, kan du be systemet 
sende linken og brukernavnet/passordet på nytt.
Når du har endret gruppen, må du huske å trykke på 
”oppdater” knappen nederst på siden før du logger ut/
lukker siden. 
Kontroller etterpå at gruppeendringen har vært vellykket 
ved å søke på ditt navn i listen blant påmeldte.

Spørsmål.og.svar.om.påmelding.(forts.)

Øst for Kvamskogen pleier det å lysne. Solen titter frem og syklistene bruker matstasjonen i Norheimsund til å fylle lagrene og bytte klær.

Oppstilling før start i Bergen. Tide-busser står klar for avgang.



Spesialister på sykling - året rundt

FJØSANGERVEIEN 207 - TLF. 55 27 14 50 - WWW.BOASYKLER.NO

ÅPN I NG S T I D E R
MAN. - TORS.:  10:00 - 19:00
FRED.: 10:00 - 18:00
LØRD.: 10:00 - 16:00

TREKBIKES.NO
Sykler. Historier. Mennesker.

boasykler.no

ÉMONDA

ÉMONDA - MINIMAL VEKT, ENESTÅENDE YTELSE!
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Bergen-Voss..
Treningsplan

GRUNNTANKENE TIL TRENINGSPLANEN
- Lav terskel for å gjennomføre (tar hensyn til familie/jobb) 
men effektiv nok til å få resultater.

- Målet er at deltakere skal sykle Bergen-Voss og evt. Voss-
Geilo med overskudd, slik at de får en positiv opplevelse 
og ønsker å opprettholde treningen/delta flere ganger på 
turrittene.

- Alle treningsoppgaver i Bergen-Voss treningsplanen 
relateres til spesifikke deler av Bergen-Voss traseen. 
Lettere å motivere seg med klare treningsmål.

- Deltakere får mail hver søndag med kommende ukes 
treningsoppgaver fremfor hele planen på en gang. Mer 
motiverende med ukentlige påminnelser.

INNHOLDET I TRENINGSPLANEN
BASISTRENING: Her er trening som kan utføres tidlig 
morgen eller på kveld. Tanken er litt, men regelmessig gir 
stor effekt. Det hjelper lite med stor «motor» om ikke
kreftene kommer ned i sykkelen. For å hjelpe deltakere å 
utføre basistreningsoppgavene har vi linket oppgavene til 
Olympiatoppen sin rikholdig samling av basistrenings
videoer. 
 
INTERVALL: Selve grunnstenen for å bedre fysisk kapasitet. 
Ca 20 min oppvarming og 15-20 min nedkjøring gjør at 
denne økten er ferdig på ca 1 time. Progresjon i form av
lengre drag og kortere pauser øker formen. 
  

LANGTUR: Her skal kroppen vennes til å være i aktivitet 
over lang tid. Skal ikke være tungt. Skigåing er ypperlig.  
  
TUR MED FAMILIEN: På tur med familien, tilby deg å gå 
med sekk,og ta gjerne med ved, mat og drikke. Det gjør 
turen hyggeligere og er bedre trening for deg.

I løpet av vinteren planlegger vi enkelte felles 
basistreningsøkter og spinningtimer hos vår 
samarbeidspartner SATS/ELIXIA. Etter påsken leder våre 
Safer Cycling guider utetreninger på ulike nivåer hver 
søndag.

Treningsansvarlig: Olav Gautestad, Bergen CK trener

TEKST: OLAV GAUTESTAD & NILS OLAF SOLBERG

 
 

Borgtrinn Opplevelse Treningseffekt

6 Hvile Ingen

7

Det føles veldig lett (Vanskelig å kjenne forskjell på nivåene) Oppvarming/Nedkjøring
8

9

10

11

Du kan merke at du trener (men det kjennes ikke hardt) Sunnhetseffekt - men krever lang tid12

13

14
Snakkegrensen (Du kan snakke, men setningene blir avbrudt av åndedrag) Kondisjon og sunnhet for de fleste

15

16
Hyperventilasjon (Du puster kraftig og kan kun svare med enkelte ord) Effektiv kondisjon - men hard trening

17

18

Utmattelse (Få minutter eller sekunder før du må stoppe) Prestasjons- og sprintevne19

20

Dag Oppgave Relevanse/andre kommentarer

Mandag Basistrening:(Øvelser 40 sek/Pause 20 sek) x 3
Svai - Skyt rygg - løft knær
Ryggliggende strekk/bøy 1
Mageøvelse - utstrekk I
Bakside stabilitet i rotasjon
Ettbens knebøy  Stabilitet/styrke (med eller uten vekter)

Få maksimal kraft ned i pedalene

   

Tirsdag Intervaller (løp/ski/sykkel)
Oppvarming: 20 minutter 
Intervaller: 4x4 min (Borg: 16-17) 2 min pauser imellom
Nedkjøring: 15-20 minutter 

Harde bakker som Trengereidsbakken

   

Onsdag Fri  

   

Torsdag Basistrening:(Øvelser 40 sek/Pause 20 sek) x 3
Svai - Skyt rygg - løft knær
Ryggliggende strekk/bøy 1
Mageøvelse - utstrekk I
Bakside stabilitet i rotasjon
Ettbens knebøy  Stabilitet/styrke (med eller uten vekter)

Få maksimal kraft ned i pedalene 

   

Fredag Fri  

   

Lørdag Langtur 2-3 timer, ski/ sykkel/ fjelltur etter lokale forhold Her trener vi på distansen til Bergen-Voss

   

Søndag Tur med familien  

   

 

TREN ETTER BORGSKALAEN

INSTRUKTIVE TRENINGSVIDEOER

TRENINGSPLAN

I 2016 tilbyr vi våre deltakere en skreddersydd treningsplan  
på ulike nivåer fra midten av januar og frem til Bergen-Voss.

Vi velger å bruke Borg skalaen (opplevelses 
basert intensitetskala) fremfor puls/watt, da 
opplevelsen av belastningen er sammenlignbart 
på tvers av ulike nivåer. En trenger heller 
ikke kostbart utstyr eller tester for å fastsette 
pulssonene.

Eksempel på ukeplan.

HVORDAN KOMME IGANG
PÅMELDING: Treningsplanen kjøpes i påmeldingsystemet 
fra 11. januar. PRIS: Kun kr 99,-
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Safer.Cycling.kampanjen

I 2014 startet vi en sikkerhetskampanje som fikk 
navnet Safer Cycling. Det handler om å sette større 
fokus på sikkerhet under våre turritt og i trenings-
sammenheng i forkant. En av suksessfaktorene i 
kampanjen er våre erfarne Safer Cycling guider som 
leder treninger og motiverer under rittene våre.

FØR TURRITTENE
Større fokus rundt sikkerhet på sykkel på vår hjemmeside, 
Facebook, digitale publikasjoner og på temakvelder. Vi 
ønsker at alle deltakere formidler denne viktige 
informasjonen videre i egne sykkelmiljøer.

Enkelte av våre Safer Cycling guider leder 
treningsturer, uavhengig av klubbtilhørighet, 
de siste ukene før turrittet. De fremmøtte 
syklistene blir delt inn i mindre grupper etter 
hastighetsgruppene de valgte i påmeldingen til 
Bergen-Voss. Dermed er treningene tilrettelagt for 
alle nivåer. 

I 2014 og 2015 arrangerte vi to treninger 
før Bergen-Voss. I 2016 øker vi 
antallet til åtte! Hver søndag 
fra Påsken og ut mai, 
vil våre Safer Cycling 
guider stå klar til å lede 
Bergen-Voss deltakere 
på treningsturer. Kryss 
av i påmeldingssystemet at 
du ønsker å være med og du 
vil få invitasjon.

UNDER TURRITTENE
Statistikken viser oss at nesten halvparten av våre deltakere 
på Bergen-Voss de siste årene, deltok for første eller andre 
gang. Vi har med en veldig sammensatt gruppe deltakere 
å gjøre, og fokuset på sikkerhet er desto viktigere. Vi må ta 
høyde for denne sammenblandingen av ulike erfaringer/
tekniske ferdigheter og ønsker som arrangør å være enda 
mer “tilstede” under rittet.

Under Bergen-Voss og Voss-Geilo har vi en gjeng motiverte 
og erfarne Bergen CK veteraner og aktive ryttere 

som “Safer Cycling” guides. Guidene, godt synlige 
i egne Safer Cycling drakter, er jevnt fordelt 

mellom puljene og fungerer som forbilder under 
turrittene. 

Guidene er ikke kapteiner, mekanikere eller 
medisinsk personell, men skal oppfordre til 
fornuftig og sikker sykling, og de skal også 

motivere deltakerne som sliter underveis. Vi 
ber derfor alle deltakere støtte opp om 
Safer Cycling-kampanjen også i 2016, 

og samarbeide med våre guider slik 
at alle får en god og trygg tur til 

Voss i mai og til Geilo i 
august.

TEKST: NILS OLAF SOLBERG   FOTO: TOM GULDBRANDSEN

Trygghet.i.feltet
– grunnleggende tegn for bedre kommunikasjon

Håndsignaler må være TYDELIGE og skal helst varsle 
endringer i god tid slik at resten av gruppen oppfatter 
signalene. Signaler må meldes av flere bakover i 
gruppen slik alle får den samme beskjed. De bakerste 
syklistene i gruppen ser ofte ikke hvilken signaler de 
fremste i gruppen gir.

RETNINGSENDRING
Ved veikryss skal evt. retningsendringer varsles med en 
tydelig utstrakt arm til venstre eller høyre.

STOPP ELLER VÆR KLAR TIL Å STOPPE
Når fremste i gruppen kommer til trafikklys, eller 
hindringer som medfører oppbremsing, skal hånden rekkes 
tydelig opp. Tegnet trenger ikke nødvendigvis bety at feltet 
skal stoppe, men syklister bakover i gruppen vil da være 
forberedt på en oppbremsing.

OBS! Det kan være farlig å bremse med kun en hånd på 
styret. Gi tydelig tegn og brems deretter med begge hender 
på styret.

HINDRINGER I VEIEN
En av de vanligste årsaker til velt er hindringer i veien. 
Dette kan være flasker, sykkelpumper, steiner eller rett og 
slett dårlig veidekke.

Pek ned på den siden av sykkelen hvor hindringen ligger 
slik at de bak blir varslet og kan unngå hindringen.

HINDRINGER VED VEIKANTEN
Møter du en hindring ved veikanten er det viktig å melde 
dette bakover i gruppen. Hindringen kan for eks. være en 
bil, en fotgjenger eller en syklist dere kjører forbi.

Vift tydelig bak ryggen med hånden i god tid før du møter 
hindringer og sving så unna slik de bak deg forstår at de 
skal gjøre det samme.

TEKST OG FOTO: NILS OLAF SOLBERG

CYCLING
SAFER
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TINE - en god start
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Sportsernæring.og.innetrening

ER DET FORNUFTIG Å BRUKE SPORTS-
ERNÆRING DERSOM MAN TRENER 
INNE I FEKS TRENINGSSTUDIO ELLER 
PÅ EN RULLE I KJELLEREN?

De samme reglene gjelder inne som 
ute. Behovet for tilførsel av energi 
(karbohydrater) under en trening avhenger 
av lengde og intensitet. I tillegg vil det være 

individuelle forskjeller. Kroppen har sitt eget karbohydratlager 
i form av glykogen lagret i muskler/lever. Et fullt glykogen lager 
varer 1 – 1 1/2 time under hard til middels hard trening. Det 
er aldri smart å tømme kroppen helt for glykogen. Da tærer 
du mye på muskulaturen, får dårligere treningseffekt og en 
dårligere restitusjon.

FØR TRENING:
Det er lurt å spise 2- 3 timer før en treningsøkt. Har du 
imidlertid gått lengre enn dette uten mat og fortsatt er innstilt 
på å trene, kan en energibar før trening være en enkel og 
effektiv løsning.

UNDER TRENING:
For en treningsøkt av varighet under en 1 1⁄2  time med normal 
intensitet er for de fleste ikke nødvendig med energitilførsel. 
Går økten utover 1 1⁄2 time, er det en fordel med energitilførsel. 
Det samme gjelder ved kortere, men hardere økter.

Eksempel på slike økter på et treningsstudio kan være:

SPINNINGTIME + STYRKETRENING
Forslag: En energibar mellom øktene.

DOBBEL SPINNINGTIME:
En flaske sportsdrikke eventuelt vann kombinert med et par 
porsjoner med gel.

SPINNING MED PÅFØLGENDE LØPEØKT:
Bar før løping eventuelt Drink Gel under løping.

Det viktige er ikke hva du bruker, men at du finner noe som 
fungerer for deg. Undertegnede foretrekker å bruke gel også 
på lange spinning og løpeøkter. Det gir god og effektiv energi 
og er i tillegg veldig lettvint. Gelen kombineres med vann på 
drikkeflaskene.

ETTER TRENING:
Det er viktig å tilføre karbohydrater umiddelbart etter trening 
for å starte restitusjonsprosessen. En energibar / banan / 
sportsdrikke er gode alternativ. En recovery -bar eller drikk 
inneholder i tillegg til karbohydrater også proteiner som er 
viktig i gjennombyggingen av muskulaturen.

Et godt og sammensatt måltid bestående av karbohydrater, 
proteiner og sunt fett innen en time etter trening anbefales.  
Styr for all del unna lettvinte gatekjøkken-løsninger!

TEKST: ULF TJÅLAND - SQUEEZY AS

www.squeezy.no
Følg oss på Facebook:
facebook.com/squeezynorge

Effektiv vektreduksjon  
for idrettsutøvere og 

aktive mennesker

Med Squeezy Athletic kan du 
redusere kroppens fettmengde 
og opprettholde eller øke 
muskelmassen slik at du får en 
varig vektreduksjon.

Samtidig fungerer du optimalt  
- både i kropp og hode.

I løpet av 3-5 dager vil du ved 
riktig bruk få en merkbar effekt.

www.squeezy.no
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I 2014 arrangerte vi Norheimsund-Voss for 
første gang som et prøveprosjekt. Nærmere 
100 syklister stilte til start. 
Fra 2015 ble distansen et verdig alternativ 
til fulldistansen fra Bergen. Norheimsund-
Voss er med sine 75 km og småkupert 

profil, spesielt godt egnet til bedriftslag 
og andre grupper med sammensatt nivå. 
Rittet er også perfekt for aktive mennesker i 
Hardangerregionen, og mulig for alle da Tide 
Reiser transporterer deltakere fra Bergen og 
Voss til Norheimsund før start.

Lørdag 4. juni 2016 - påmelding: www.bergenvoss.no

Timeout i hverdagen
Vis hensyn til hverandre. Alle skal frem.

Sykkelbyen Bergen i samarbeid med Safer cycling.

Sykkelbyen Bergen@Sykkelby sykkelbyenbergen.no
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Alle.har.en

Bergen-Voss.
historie

Atter en gang på sykkel til Voss
Som normalt, regn som fra en foss
Våt inn til skinnet ved Grieghallen
Måtte allerede da innse at der glapp pallen

Makspuls allerede ved Danmarksplass
Muligens ga vi litt for mye gass
Startnummer gjør noe med sinnet
Et tydelig bevis på vårt korttidsminne

Gullfjellet opp ble den første styrkeprøve
Hvor mye syre takler du før beina blir døve?
Full spiker ned bakken med hjertet i halsen
En punktering i 70 betyr siste valsen

Opp Kvamsskogen tar bakkene aldri slutt
Trøstet meg med en kjent trudelutt
”Mil etter mil” falt meg naturlig inn
Kjente nå jeg fikk et smågalt sinn

Norheimssund bød på vafler, kaffe og folkefest
Glem bagatelle; dette er best
Nedtur å sette seg på sykkelen igjen
Kjente at jeg lengtet hjem

Hardangerfjorden er jævlig lang
”Mil etter mil” nok en gang
Vondt i bein og armer og såre juveler
Skjønner ikke poenget med slike ”utvendige” deler

Mulig det er flott utsikt opp Skjerven
Ikke noe jeg fikk med meg med synsnerven
Full fokus for å holde syren i sjakk
Alt jeg husker var en dame med stakk

Endelig målgang på Voss
Følte meg like smidig som en hvalross
Banan og sportdrikk tar pause nå!
Jeg tar øl’en kald og biffen rå!

Gleder meg allerede til neste år! 

Svein

Vi vil høre din historie, enten du har syklet Bergen-
Voss 1 gang eller 37, enten du sykler fort eller sakte.

Skriv 10 linjer eller 100. Skriv en historie om tiden frem mot 
Bergen-Voss, eller om selve turen, gjerne med litt humor og 
glimt i øyet.  

Neste år har vi 40 års jubileum og vi ønsker å vise frem 
mangfoldet blandt våre sykkelvenner. Alle historier som blir 
publisert vil vi klarere i forkant. 

https://form.jotform.com/51816659623968

DIKT: SVEIN AKCORA    FOTO: TOM GULDBRANDSEN

23BERGEN-VOSSNYTT . • .NOV-2015



24 BERGEN-VOSSNYTT  •  NOV-2015 25BERGEN-VOSSNYTT  •  NOV-2015

Volvat har nå i snart 30 år behandlet pasienter i Bergen, og vi har gjennom alle disse årene sett effekten av god oppfølging  
av ansattes helse. Vi har derfor valgt å utvide vårt tilbud til bedrifter gjennom etablering av Volvat Bedriftshelsetjeneste.

Volvat Bedriftshelsetjeneste kombinerer medisinske tjenester med rådgivende HMS-tjenester.  
Vårt tverrfaglige team består av erfarne HMS-rådgivere, leger, yrkeshygieniker og fysioterapeut.  

Det er med stolthet vi kan si at «våtr kompetanse er din trygghet».

Hos oss står individet i fokus og vår helsekontroll er gjennom mange år utviklet av våre leger for å ivareta den ansattes 
helse.  Helsekontroller kombineres enkelt med andre behov, som blant annet vaksinering, reisemedisin og ulike  

typer attester (f.eks. offshore, sjømann, dykker).

Ved sykdom eller skade blant ansatte – er vårt medisinske senter og sykehus tilgjengelig med korte ventetider.  
Dette vil lønne seg for både den ansatte og arbeidsplassen.

Ta kontakt i dag og gjør Volvat til din bedrifts helsepartner fra A til Å.

• Grunnpakke første året, kr 0,-
• Kundefordeler

• Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø første år i forbindelse med helsekontroll, kr 0,-
• Gratis parkering

Volvat Bedrifthelsetjeneste –
din helsepartner fra A-Å

INNGÅR I CAPIO EUROPA

Volvat Medisinske Senter AS
Avd. Medisinsk senter / Legevakt
Laguneveien 9
5239 Rådal

Avd. Sykehus
Ulriksdal 2 
5009 Bergen 

www.volvat.no

Åpningstider:
Man - fre 8-22 
Lør 9.30-16 Søn 10.30-16

YARIS HYBRID  
Active S

BEST I BILBRANSJEN
2015
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TOYOTA SAFETY SENSE  
UTEN TILLEGG I PRISEN****

1,95% 
FASTRENTE I 3 ÅR*** 

• Automatgir
• Navigasjon
• Ryggekamera
• DAB+ radio
• Klimaanlegg
+ mye, mye mer

 

AUTOMATGIR OG VINTERHJUL  
UTEN TILLEGG I PRISEN***** 

71°N Edition utstyrspakke inkluderer:
• Xenon nærlys 
• 18” alu.felger 
• Innfellbare sidespeil 
• Elektrisk bakluke 
• Smart start og låsesystem 
• Underrun stylingpakke

RAV4
71°N Edition

BEGRENSET ANTALL

rente 4,7% 150 000,-/5 år Etabl.geb. 2 917,- Totalt 168 238,-. ****Kundeverdi 5 700,-. *****Begrenset antall gjelder RAV4 bensin 151 HK, kundeverdi 44 000,-. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: Prius+ Seven fra 0,35 l/mil, 
fra 79 g/km, fra 6 mg/km.  YARIS HYBRID fra 0,33 l/mil, fra 75 g/km, fra 6 mg/km RAV4 VVT-i fra 0,72 l/mil, 166 g/km, 13 mg/km RAV4 D-4D fra 0,49 l/mil, 127 g/km, 143 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold 
om trykkfeil.

www.jaegerbil.no

ÅSANE
Myrdalsvn. 20 
Tlf: 55 33 48 00

VOSS
Strandavn. 500
Tlf: 56 52 30 20

SOTRA
Bleivassvegen 1
Tlf: 56 31 33 80

NORHEIMSUND
Steinsdalsvegen 140
Tlf: 56 55 04 55 

MINDE
Kanalvn. 111
Tlf: 55 33 55 00

Nye RAV4 Hybrid 2WD Life fra kr. 377 500,-      4WD Life fra kr. 416 000,- 

Lansering i januar
Kontraktsignering kan du gjøre allerede nå!

Suverene RAV4 Hybrid - en renere SUV
Med sitt stilige, nye utseende, en pakke med avanserte sikkerhetssystemer og fl ere nye innovative funksjoner, skiller denne utgaven seg allerede 
fra resten av SUV-mengden. Men det er innføringen av hybridmodellen som virkelig tar RAV4 til et nytt nivå.

Firehjulsdrift, tre motorer og to nye kjøremoduser - en fantastisk nyvinning.

Hybridsystemet i RAV4 kombinerer en 2,5 liters bensinmotor med en kraftfull elektrisk motor. Modellen kommer både med to- og fi rehjulsdrift. 
To nye kjøremoduser er også lagt til i nye RAV4: Power-modus og sekvensielle girskift. Power-modus gir føreren mulighet til å velge en mer 
sportslig kjørestil med forbedret respons og gasspådrag på svingete og bakkete veier. 

Den nye RAV4 Hybrid forener dynamisk styling, førsteklasses interiørkvalitet, smarte kupéløsninger og fl eksibilitet med et forbedret 
fullhybridsystem som gir forbedrede kjøreegenskaper og en enda bedre kjøreopplevelse. 

Modellen byr selvsagt på klasseledende drivstoff orbruk og lavt CO2–utslipp. Dette bidrar selvsagt til et fordelaktig avgiftsnivå og lave 
driftskostnader, akkurat slik du forventer av en Toyota hybrid.

Ta kontakt for 
mer informasjon.
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Voss-Geilo
-.en.nykommer.med.omdømme

Ole Christian Nymoen fra CK 
ValdresEkspressen er ingen 
nykommer ved Norges største 
turritt. Det var nok derfor 
sykkelbladet Landevei spurte 
nettopp han om en vurdering da de 
skulle sette fokus på turrytternes 
rittfavoritter. Vi siterer fra 
Ingeborg Scheve sin flotte artikkel 
i sykkelbladet Landevei. 

Voss-Geilo er et arrangement som skårer høyt hos Nymoen. 
- Selv om logistikken rundt dette rittet er en utfordring, så 
er dette et ritt som likevel kommer langt opp på lista hos 
meg, sier han.

- Voss-Geilo er kanskje det proffeste arrangementet jeg har 
kjørt. Der er sikkerheten virkelig i høysetet. Jeg har aldri 
kjørt et ritt med så mye løypevakter, sier Nymoen.

- At det ikke publiseres resultatlister etter rittet, gir også en 
avslappet atmosfære i feltet. Først ble jeg litt skuffet da jeg 
oppdaget at det ikke ville bli kjørt ut lister, men så tenkte 
jeg at det er faktisk slik et turritt bør være. Du får jo tida, 
men det er null fokus rundt det. Det bør egentlig bli flere 
slike turritt, mener Nymoen.

Les hele artikkelen her: 
http://www.landevei.no/Nyheter/Storslått-Blodslit

SITAT: OLE CHRISTIAN NYMOEN   FOTO: TOM GULDBRANDSEN

VOSS-GEILO publiserer ingen resultatlister, men har blitt en av Ole Christian Nymoens favoritter nettopp av den grunn.
Syklistene på vei nedover Skjervet og forbi 
Skjervefossen, ca 20km utenfor Voss.
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Rytterne har kjørt over Espelandshøgda og nærmer seg Ulvik,  
der lokale beboere følger med.

Ryttere har passert Hardangerbrua og møter en uforutsett stigning.

Patriotiske tilskuere etter passering av Hardangerbrua. Ryttere på vei oppover Måbødalen. Stigningen starter i 
Eidfjord og fortsetter hele veien til Dyranut, ca 35km.
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Ryttere nærmer seg Dyranut,  
det høyeste punkt på ruten over Harhangervidda.
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Voss-Geilo

www.vossgeilo.no

Lørdag 20. august 2016
VOSS-GEILO arrangeres for 4. gang lørdag 20. august 
2016. Det venter 160 km og 2150 høydemeter i 
spektakulær vestlands- og høyfjellsnatur.

FULL DISTANSE Voss-Geilo 160 km
KORT DISTANSE Dyranut-Geilo 55 km 

LØYPEN
• Voss (start)
• Skjervefossen (135 m fall)
• Espelandshøgda (355 moh)
• Hardangerbroen (1300 m lang)
• Eidfjord (0 moh)
• Måbødalen (35 km stigning - 0 til 1230 moh)
• Vøringsfossen (182 m fall)
• Dyranut (1230 moh), start kortdistanse
• Hardangervidda (3422 km²)

• Geilo (mål km 160)

For mer informasjon og påmelding: www.vossgeilo.no
STOLT SPONSOR AV BERGEN–VOSS

AUGUSTIN   /   T: 55 30 40 00   /   BOOKING@AUGUSTIN.NO  /   WWW.AUGUSTIN.NO 

GRAND TERMINUS   /   T: 55 21 25 00    /   BOOKING@GRANDTERMINUS.NO  /  WWW.GRANDTERMINUS.NO

DU ER IKKE I MÅL FØR
DU HAR RESTITUERT. SKIKKELIG. 

Når du deltar på Bergen–Voss er det viktig å ha en plan for hele løpet.  
Hos oss får du både god oppladning og restitusjon, så er det  

opp til deg å sørge for en god plassering.

karlsens.no
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Gavekort til Bergen-Voss og Voss-Geilo 
er den perfekte julegaven for sykkel-
interesserte venner, familier og kollegaer.
I år blir det også mulig å kjøpe vår 
20 ukers treningsplan sammen med 
gavekort. Kun kr. 99,- ekstra. Kjøp en gave 
som varer i 20 uker!

I salg fra 1. desember på www.bergenvoss.no  
og www.vossgeilo.no.

Ved kjøp av et gavekort har du sikret noen rett til 
en plass i turrittene Bergen-Voss eller Voss-Geilo 
2016. 

Kjøp av gavekort gjøres online og en vil kunne 
skrive ut gavekortet etter betaling. Gavekortene 
er personlige og løses inn online ved bruk av en 
tildelt påmeldings/rabattkode.

Gavekort.og.Treningsplan

Gratulerer Lene Lindquist!

Du er den heldige mottaker av et gavekort til 

turrittet Bergen-Voss, 4. juni 2016.

Dette er en gave fra Nils Olaf Solberg.

Påmeldingskoden din er Y0205D242104.  

Se www.bergenvoss.no for påmeldingsprosedyrer og betingelser.

NB! Husk å bruke gavekortet innen 1. mai 2016.

Gratulerer Lene Lindquist!
Du er den heldige mottaker av et gavekort til turrittet Voss-Geilo, 20. august 2016.

Dette er en gave fra Nils Olaf Solberg.
Påmeldingskoden din er Y0205D242104.  Se www.vossgeilo.no for påmeldingsprosedyrer og betingelser.NB! Husk å bruke gavekortet innen 1. juli 2016.

SYKKELFESTEN  PÅ HARDANGERVIDDA

SATS Bergen • SATS Nestun • SATS Sandviken • SATS Vestkanten  
SATS Åsane • ELIXIA Kokstad • ELIXIA Laksevåg

Les mer om oss på satselixia.no. – Vi sees på trening!

En by. Ett medlemskap. 
7 sentre.

GrATIS BArNEpASS
Du trenger ikke barnevakt for å trene hos oss. Vi sørger for at barna har det trygt 
og leker og har det gøy mens du trener. Vår barnepass skal gjøre det lettere for deg 
som forelder å rydde plass til treningen i hverdagen uten at det går ut over familie 
eller jobb.

SYKKELTrENING
Vi har sykkeltrening for alle, for nybegynner til mer avansert. Sammen med oss  
kan du sykle inne, sykle ute og få delta på spesifikk opptrening til ulike ritt. Følg  
gjerne vårt sykkelprosjekt på Facebook: SATS ELIXIA & Bergen CK sykkelprosjekt  

pT STArT
Vi i SATS ELIXIA ønsker at du skal få den best mulige starten på ditt medlemskap,  
og vi tilbyr deg derfor to avtaler (2x45 min.) med din egen personlige trener som  
er inkludert i alle medlemskap med 12 mnd. bindingstid.

GrUppETIMEr
Vi er stolte av å kunne si at SATS ELIXIA tilbyr markedets bredeste tilbud innen  
gruppetrening. Våre herlig instruktører er både erfarne og inspirerende!  
Visste du at i Bergen har vi totalt 308 gruppetimer hver uke!



36 BERGEN-VOSSNYTT  •  NOV-2015 37BERGEN-VOSSNYTT  •  NOV-2015

Møt.Bergen.CK.Ungdom..
-.din.velkomstkomite.på.Voss!

Vi i Bergen CK gjør mer enn å 
arrangere Bergen-Voss. Vi har en 
relativt stor gruppe syklister som 
deltar på trening og i sykkelritt. Vi 
dekker alle grupper fra rekrutt, dvs 
6-9 år, til veteranklassene (30+). 
For de av dere som husker godt, 
ble det skrevet en presentasjon av 

juniorgruppen i fjor. I år har jeg tenkt at dere skal 
bli litt bedre kjent med ungdomsgruppen vår. Det er 
ryttere fra 6 til 16 år.

Sportslig sett har juniorene i Bergen CK hatt et fantastisk 
år. De yngste medlemmene, rekruttene (6-9 år), får bare 
sykle på lukket vei. De er ikke så mange og det er få 
arrangementer for dem. Ungdomsgruppen i aldersgruppen 
10-16 år derimot, har et godt organisert trenings og ritt-
tilbud.

På klubbtreningene, som er på tirsdager og torsdager, 
møter det jevnt 25-30 stk, stort sett uavhengig av vær. 
Syklister lar seg ikke stoppe av regn og vind. Vi har 
utetrening på sykkel fra 1. april og ut september. På 
vinteren er det litt løping, basistrening og spinning. Tilbudet 
øker med økende alder. Vi trenere føler oss ofte priviligerte 
som får tilbringe mye tid på sykkel sammen med så mange 
ivrige og dedikerte ungdommer.

Når det er så pass mange utøvere i ulik alder må vi dele 
dem opp i mer håndterbare grupper. Den yngste går typisk 
fra 10-12 år. Dette er ikke en streng grense, da de fleste 

nye starter her. For de yngste anbefaler vi at foreldrene er 
med på treningene. Det har mange årsaker. Den ene er 
for sikkerhetens skyld. Det er ikke mulig for en trener å 
holde oversikt over så mange sykelister i trafikken. For det 
andre er det svært nyttig å være med flere voksne dersom 
punktering eller andre uhell skulle oppstå. Det er moro å se 
engasjementet til de små. Det er lite sutring og stor guts.

Den andre gruppen er typisk 13-16 år. Det er i denne 
gruppen det er flest aktive og vi deler den alltid opp. Da 
fordeler vi etter fysisk og teknisk ferdighet. Her har vi alt 
fra spreke nybegynnere til de som har trent over 500 timer i 
året i flere år. De mest treningsvillige nærmer seg 700 t/ år. 
Vi er ofte flere trenere, men noen foreldre deltar også. Her 
kan alle få gode treningsøkter.

Vi jobber aktivt med å få til et godt miljø. Det er aldri en 
selvfølge. Vi ønsker å gi ungdommen et godt trenings-
fundament. Målet vårt er at de som ønsker det, skal være 
klare for å gå videre til juniorklassen. Skal de klare det, 
kreves mye trening. Samtidig skal vi ha rom for dem som 
bare ønsker et godt treningsmiljø. Vi tror ikke at de vil klare 
all treningen, uten at de trives som mennesker. Verdier 
som gjensidig respekt for hverandre og konkurenter er 
noe vi ikke kan poengtere godt nok. Det samme gjelder 
hensynsfull adferd i trafikken. 

Ungdommene i Bergen CK treffer dere lørdag den 4. juni. 
Det er dem som er med å ta i mot dere alle på Voss etter 
endt ritt. 

Sykkelhilsen fra Olav Gautestad

TEKST: OLAV GAUTESTAD, TRENERGRUPPEN I BERGEN CK   FOTO: BJØRN ØVERLAND

Volvat Medisinske Senter AS

www.volvat.no

• Allmennlege
• Barnelege
• Bedriftshelsetjeneste
• Endokrinolog
• Fysioterapeut
• Fot- og ankelkirurgi
• Generell kirurg

• Gynekolog
• Hjertelege
• Hudlege
• Håndkirurg
• Indremedisiner
• Jordmor 
• Karkirurg

• Legevakt
• Livsstil/ernæring
• Mage/tarm
• Nakkekirurgi
• Nevrolog
• Ortoped
• Overvektskirurgi

• Plastikkirurg
• Psykolog
•  Reisemedisin/vaksine
• Ryggkirurgi
• Sjømannslege
• Urolog
• Øre-nese-hals

Vårt sykehus og medisinske
 senter har korte ventetider 

Avd. Medisinsk senter / Legevakt
Laguneveien 9
5239 Rådal
Tlf. 55 11 20 00

Avd. Sykehus
Ulriksdal 2 
5009 Bergen 
Tlf. 55 11 20 00

Åpningstider: Hverdager 8-22 
Lørdag 9.30-16 
Søndag/Helligdager 10.30-16
Ansvarlig lege: Ronald Skjeie INNGÅR I CAPIO EUROPAUngdomsryttere klar til start.
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Når du har gjort ditt  
er det vår tur  
til å gjøre vårt

tide.no

Under sykkelrittet Bergen–Voss i 2015 sørget Tide for at over 800 syklister kunne lene 
seg tilbake og nyte en avslappende tur hjem fra Voss. I visshet om at deres sykler lå 

trygt i bagasjerommet slik at de fikk den med seg rett fra bussen.

Allerede nå er vi i gang med å forberede transporten for neste års arrangement,  
for å sikre deg som reisende at opplevelsen skal bli så komfortabel og fin som mulig. 

Det som er viktig for deg er det aller viktigste for oss. 

Små, viktige detaljer gir deg enda større reiseopplevelser. 

Våre.samarbeidspartnere.for.2016

Ultimate Sports Service
Twinhouse
Laksevåg IL
Olsvik IL
Voss sykkelklubb
Voss idrettshall
Voss sentrum
Øystese IL
Kvam Herad
Norheimsund Sentrum

Kvam Langrenn og Skiskyttarklubb
Ulvik idrettslag
Turritt.com
Røde Kors
Statens Vegvesen
Politiet
Grieghallen
Marceliussen transport
Samnanger Kommune
Samnanger Fotball

ANDRE VIKTIGE SAMARBEIDSPARTNERE
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UNG

VISA SMART UNG.
BANKKORTET TIL UNGE

MELLOM 13 –17 ÅR.

1234 5678 9012 3456

Jonas
 Olsen

1234 5678 9012 3456

Jonas
 Olsen

9876 5
432 1098 765

4

Ida O
lsen

Med VISA Smart Ung har ungene rask og sikker tilgang til pengene 
sine, samtidig som mor eller far kan holde øye med forbruket i mobil- 

eller nettbanken.

Les mer på spv.no


