Bergen CK klubbavis: VENTILEN 1 – 2016
Hei alle sammen,
Det er på tide å starte opp med klubbavisen VENTILEN igjen, der vi formidler store og små
nyheter om Bergen CK:
1. Årsmøte
2. Bergen-Voss vervekampanje
3. Ritthelg i Bergen
4. Dugnad
5. Klubbprofil: Trenerteamet til Bergen CK
6. Lyst til å delta på VM?
ÅRSMØTE!
Vi minner om årsmøtet tirsdag 1. mars kl. 1800 – 2100 i rom A, Idrettens Hus, Brann Stadion.
Saksliste og dokumenter finner du på hjemmesiden. www.bergenck.no
Verv en ny Bergen-Voss deltaker!
Jungeltelegrafen er den beste og mest
troverdige formen for reklame.
Klubbmedlemmer har derfor en unik sjanse
til å øke deltakelsen på våre ritt og dermed
øke inntektene til klubben.
I forbindelse med årets Bergen-Voss har
TREK Norge sponset oss med en TREK
Émonda ALR 4 racersykkel til en verdi av kr.
14.000,-! Verv en ny deltaker til BergenVoss og be dem notere deg som deres
Bergen-Voss ambassadør i påmeldingssystemet. Så kan denne flotte sykkelen
muligens bli din. J
Evt. kan du oppgradere den til en dyrere
modell på BoA mot et mellomlegg. Se
annonsen til høyre.

Velkommen til Bergen Ritthelg!

Velkommen til

Bergen Ritthelg
30.4 og 1.5 2016
•
•
•
•
•
•

En helg – tre ritt
Sundrunden: Lang fellesstart i fine omgivelser
Straumemilen: Flat og rask tempoløype
Flaktveitrunden: Utfordrende kriteriumsritt
Individuell og sammenlagt premiering
NCF rankingstatus

•

Mer infomasjon kommer på en nettside nær deg:

• Kat. 4 sammenlagt, kat. 5 individuelt
• www.bergenck.no
• www.aasaneck.com
Sponsorer Bergen CK:

Sponsorer Åsane CK:

Aktiv ritt komiteen er godt i gang med
forberedelser til årets fire aktive ritt:
-

Sundrunden, 30. April
Straumemilen, 1. Mai
Bontveit tempo, 6. September
RM Bane, 9. September

Helgen 30. april – 1. mai arrangeres
det som har fått navnet Bergen
ritthelg. I samarbeid med Åsane CK
ønsker vi å skape et spennende årlig
arrangement som flere enn lokale
ryttere får øynene åpne for.
Invitasjonen til Bergen ritthelg går ut
til alle landets sykkelklubber.
Arrangementskomiteen trenger
mange armer og ben i løpet av
helgen.Vær derfor positiv om du får
spørsmål om å bidra.

Dugnad.
Bergen CK er en aktiv klubb. I 2015 arrangerte vi 8 flotte sykkelritt og medvirket ved 3 andre.
Arrangementskomiteene til de ulike rittene gjør en kjempejobb, men klarer ikke å arrangere
rittene helt alene. I år arrangerer vi 4 aktive ritt, to turritt og et trimritt. Dugnadsbehovet i
løpet av et år er lavere en antallet medlemmer. Ved rask hoderegning er det lett å se at
dersom alle stiller opp en gang, så blir det en stund til neste gang de må bidra.
Vær stolt av klubben din, vær stolt av øvrige medlemmer og våre flotte arrangement. Still
deg positiv når det kommer spørsmål om dugnad.
KLUBBPROFIL: Bergen CK sitt trenerteam siden 2003
Bergen Cykleklubb ble stiftet i 1929 og har fostret frem mange dyktige syklister de siste 80
årene. Historien om dagens talentfabrikk starter derimot i 2003. På dette tidspunktet hadde
Bergen Cykleklubb kun et halvårs sykkeltilbud til barn og unge om sommeren ledet av trener
Torbjørn Lorentzen. På vinterstid fortsatte treningen på skøyter ved et uformelt samarbeid
med Fana IL skøyte.

Selv om skøyting var en god alternativ treningsform, så måtte det fokuseres på sykkel hele
året for å skape et godt miljø, rekruttere flere ungdommer og heve nivået på klubbens
ryttere. Et knippe driftige sykkelforeldre så utfordringen og tok på seg oppgaven med å
skape det som er blitt til dagens talentfabrikk.
Stein Arne Hammersland, far til tidligere kontinentalrytter Nicholas Caspersen
Hammersland, har vært sentral i Bergen CK sin sykkelskole helt fra starten. For å lykkes
måtte det skapes et inkluderende miljø som fokuserte på bredden så vel som enere. Flere
foreldre kom til. Bjørn Atle Øverland, en dyktig veteransyklist (og far til Bjørnar Vevatne
Øverland og Erik Vevatne Øverland) ble sendt på trenerutdanning, det samme med Hans
Kristian Jakobsen (far til Sivert Broll og Silje Broll).
Daværende klubbleder Arne Eidsheim så behovet for sykkeltrening om vinteren og klubben
investerte i spinningsykler. Samarbeidet med BoA sykler ved Krambua var også avgjørende
for miljøet. Nå hadde Bergen Cykleklubb et geografisk holdepunkt. Spinning om vinteren ble
gjennomført i sykkelbutikkens andre etg. og utetreningene startet alltid rett utenfor. Butikk
innehaver Bo André Namtvedt har også hatt stor betydning for utviklingen av sykkelmiljøet.
Med sin lange erfaring og brede kompetanse hadde klubben fått en engasjert mentor.
En viktig del av treningssesongen er fellessamlingene der ryttere på alle nivå møtes til
trening og sosialt samvær. Første fellessamling ble arrangert i 2007. Siden da har det vært
gjennomført tre fellessamlinger hvert år: skisamlingen på Geilo (Januar), Kickoff samlingen i
Jondal (Mars) og Sesongavslutningen på Rognastovo nær Voss i Oktober.

Dugnad har også vært viktig for utviklingen av miljøet. Sykling er en resurskrevende idrett og
foreldrene til utøverne har vært helt sentral i klubbens dugnadsarbeid. De har også stilt opp
som støtteapparat i forbindelse med lokale og utenbys sykkelritt.
Sentralt bak ideene som har bidratt til klubbens eventyrlige utvikling står trenerteamet, der
treneren for 9 åringer er like viktig for suksessen som treneren for eliterytterne. I dag kan vi
glede oss over mange sykkelinteresserte barn og unge i Bergen. Vi kan også glede oss over
utviklingen til enere som Odd Christian Eiking, som tok sine første sykkeltråkk i Bergen
Cykleklubb og i år starter proffeventyret som en del av det franske Pro tour laget FDJ.

Trenere siden 2003:
Torbjørn Lorentzen
Stein Arne Hammersland
Bjørn Atle Øverland
Hans Kristian Jakobsen
Bjørn Hopsdal
Fredrik Madsen
Marit Sælemyr

Olav Gautestad
Olav Byrkjeland
Pia Camilla Tømmernes
Øyvind Litlere
Laurent Ghibaut
Stig-Are Mauland

Vi håper å kunne utdanne flere trenere og videreutvikle det gode trenermiljøet vi allerede
har.

Lyst å delta på VM i sykkel?
De færreste av oss får oppleve VM fra
sykkelsetet, men det er mulig å
komme tett innpå syklistene som
frivillig.
Ønsker du å være frivillig kan du
melde din interesse via
frivillighetsportalen til Bergen 2017.
For mer info og registrering se:
http://bergen2017.no/no/frivillig/

