Bergen CK klubbavis: VENTILEN 2 – 2016
Nå er det kun dager igjen til Bergen-Voss.
Værmeldingen lover et Bergen-Voss ritt av gammelt slag. Det gode været har bidratt
til økt påmelding den siste uken. Vi har solgt ut alle startnumrene vi hadde, men takket
være godvilje hos vårt tidtakerbyrå Ultimate Sports Service, så får vi et begrenset antall
ekstra startnummer sendt opp fra Danmark før rittkontoret åpner. Bergen-Voss er vår
viktigste inntektskilde og god deltakelse har stor betydning for klubbens økonomi. Som
medlem av Bergen Cykleklubb ber vi om at dere de nærmeste dagene snakker varmt
om rittet og gjerne verve en ny deltaker eller to. Ikke bare for klubben sin del, men
også for at flere skal få oppleve dette flotte arrangementet.

Tirsdag 24. mai hadde vi fint besøk før treningen.
Regionsdirektør i Sparebanken Vest, Frank Bjørndal var innom med en generøs
gave til Bergen Cykleklubb. Sparebanken Vest er en enestående samarbeidspartner
som tar sitt samfunnsansvar på alvor. Vi er dypt takknemlig!
250 tusen takk til Sparebanken Vest!!

Klubbkontingent
I tillegg til Bergen-Voss er kontingenter en viktig inntektskilde for klubben. Ved siste
kontroll var det mange medlemmer som enda ikke hadde betalt. Vi sender ut en ny
purring i løpet av uken og håper at mange benytter denne sjansen til å gjøre opp for
seg. Som medlem i Bergen CK har du mange fordeler, bl.a. muligheten til å tegne
årslisens og være forsikret under trening. Du slipper også å tegne engangslisens hver
gang du skal delta på turritt. Du støtter opp om det viktige arbeidet som gjøres for
klubbens unge lovende ryttere samtidig som du sikrer muligheten til å støtte sosiale
tiltak blant våre mastersyklister. (rytter 30+) Mottar du en faktura fra Bergen Cykleklubb
de nærmeste dagene ber vi deg betale den omgående.

Bergen Ritthelg en suksess.
Lørdag 30. April og Søndag 1. Mai arrangerte klubben vår Bergen Ritthelg i samarbeid
med Åsane CK. Her hadde vi gleden av å ønske flere tilreisende lag velkommen til
konkurranse. Tilbakemeldingene fra de tilreisende var svært positive og vi håper at
dette kan bli starten på en årlig ritthelg som tiltrekker seg mange ryttere fra fjern og
nær. På fellesstarten hadde vi dessuten en Frankrike proff til start. Kjekt at vår egen
Odd Christian Eiking var i byen og fikk delta på Sund fellesstart. Tusen takk til aktivritt
komiteen og alle dugnadsytere som bidro til et arrangement vi kan være stolte
av.

Vi er stolte av våre aktive ryttere!
Våre aktive unge ryttere er godt igang med årets sesong og har deltatt på to
Norgescupritt, Rogaland 3 dagers, Tour de Himmelfart og Ringerike Grand Prix for å
nevne noe. Spesielt gledelig er det at våre jenter markerer seg i Norgestoppen med
pallplasser under begge Norgescup helger. Silje Broll sine prestasjone sist NC helg
hvor hun kom hjem med en 2., 4. og 1. plass gikk ikke ubemerket hen. Hun får nå sin
landslagsdebut og skal sykle med Norske farger under Nations Cup Albstadt 10. - 12.
Juni. Grattis Silje!
Om 3 uker er det Norgesmesterskapet for junior/senior kvinner og menn i Bodø og to
uker etter det NM for masters på Nesodden. Vi ønsker ryttere og støtteapparat
lykke til!

Klubbprofiler: Jentene i Bergen CK
Norges Cykleforbund har satt jentesykling høyt på agendaen for perioden 2016 – 2020,
og har en økt andel jenter på sykkel som et av de viktigste målene for denne perioden.
Bergen Cykleklubb støtter opp om dette, men har allerede i flere år hatt et spesielt
fokus på å øke antall kvinnelige syklister. Vi er stolte av Vita Heine, som utviklet seg
og syklet i Bergen CK inntil hun for 1,5 år siden fikk kontrakt med Norges eneste
profesjonelle lag for kvinnelige syklister. Vita har vært og er en stor inspirasjonskilde
for sykkeljenter både i aldersbestemte klasser og i mer voksen alder. Gunn Marit
Strisland har gjennom flere sesonger vært primus motor for egne klubbtreninger for
jenter i alle aldre og på alle nivåer. Dette har vært startstedet for mange jenter som nå
enten sykler aktivt på nasjonalt nivå, eller er aktive i turritt.
Blant de aktive jentene tok Bergen CK gull i NM lagtempo i 2015, og jentene var stort
sett i topp 10 på resultatlisten i alle nasjonale ritt de deltok i. Denne sesongen har
startet like bra, så jentene er med andre ord godt etablert i norgestoppen. I tillegg til
Vita, har Caroline Thorvik Olsen og Emelie Røe Utvik hatt gleden av å representere
Norge med landslaget, og vi har god tro på at det skal bli flere landslagsoppdrag til
Bergen CK-jenter. Kanskje får vi se en lokal jente på startstreken i VM i Bergen
neste år…
Vi har i år en stamme på syv jenter som konkurrerer på nasjonalt nivå i junior- og
eliteklassene, og vi har god bredde med ca 10 jenter i yngre aldersbestemte klasser.
–Men vi har plass til mange flere, så kjenner du noen jente som liker å sykle, må de
gjerne ta kontakt med oss. Det er morsommere å sykle sammen med andre enn alene.
Dametrener: Marit Sælemyr

