
	

	

Bergen	CK	klubbavis:	VENTILEN	3	–	2016																							  
 
Voss-Geilo 2016 
 

 
 
Lørdag 20. august syklet ca 800 spreke kvinner og menn fra Voss eller Dyranut til 
Geilo. Det var en glede å registrere den gode stemningen, det gode været, og ikke 
minst fraværet av skader under rittet. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på 
arrangementet og er allerede i gang med forberedelser til neste års ”Sykkelfest på 
Hardangervidda”. Vi traff en tysk deltaker ved Vøringsfossen som hadde sett TACX 
sin Bergen-Voss video fra 2011. Imponert over den vakre naturen, tok han turen fra 
Tyskland til Bergen-Voss i 2012. Nå har han gjennomført Bergen-Voss 4 ganger og  
Voss-Geilo 3! Se Tom Guldbrandsen sine flotte bilder fra årets Voss-Geilo her: 
https://goo.gl/photos/HuDMTvYjF9Jpjywg9  
 
 
Medlemskontingenter 
 
Ved forrige gjennomgang var det mange som enda ikke hadde betalt årskontingent. 
Dette er en av hovedinntektskildene til klubben og manglende innbetalinger betyr 
reduserte tilbud til våre medlemmer. I løpet av kommende uke blir alle ikke betalende 
medlemmer oppringt av styret, ikke minst da vi ønsker tilbakemelding på om dagens 
kontingentfakturering er upraktisk eller vanskelig å forholde seg til. Om du enda ikke 
har betalt kan du komme telefonsamtalen i forkjøpet ved å finne fakturaen i mailboksen 
(datert 09.06.2016) og betale den. 



	

	

Supersalg på Bergen CK klubbtøy! 
 
I desember 2015 varslet vi at Bergen CK fikk nye drakter i 2017. Vår nåværende 
draktavtale med italienske Santini utgår ved nyttår og fra 2017 blir klubbdraktene levert 
av amerikanske Pearl Izumi. (brukt bl.a. av Protour laget BMC) Det arbeides også med 
et nytt design som blir presentert på et senere tidspunkt.  
 
Det vi har igjen av vår eksisterende kolleksjon blir lagt ut for salg med nærmere 80% 
rabatt! I og med at vi får nye drakter for 2017 sesongen er dette tøyet beregnet for bruk 
ut inneværende sesong. På ritt i 2017 er det de nye draktene med 2017 design og 
2017 sponsorlogoer som gjelder.   
 
Salget starter fredag 2. september på BoA sykler og varer så lenge lageret rekker. 
Nedenfor finner du en prisoversikt. Løp og kjøp! 
 

 



	

	

Ønsker du å sykle sammen med andre i Bergen CK på Mallorca neste vår? 
 

 
 
Mallorca er sannsynligvis det beste stedet i verden for landeveissyklister. Fin natur, 
gode og rimelige hoteller, supre veier, variert terreng, og en suveren sykkelkultur. 
Mange fra Bergen CK har besøkt øyen tidligere og har erfaring fra mange opphold. I 
2017 vil vi prøve å samle interesserte fra Bergen CK til en felles uke på Mallorca. Der 
vil vi legge opp til felles sykkeltur- og trening som passer de aller fleste. Vi vil satse 
på å ha turer på 3 ulike nivå (hastighetsgrupper), passende for Bergen Voss tider: 
- 5t og under 
- 5-6.30 timer 
- Roligere sykling – turtempo 
 
Det vil være lokalkjente syklister med på alle disse nivåene, slik at tiden brukes til 
sykling, og ikke kikking på kart. Turmål bestemmer vi dag for dag, avhengig av vær 
og tidligere turer. Og så kan det bli felles skryting og bortforklaringer på 
kveldstid, både før, under og etter middag :-) 
 
Det er mange hoteller på Mallorca som er spesialtilpasset syklister. Vi tar sikte på å 
bo i Playa de Palma på sørsiden av øya. Hotellene der har alle fasiliteter vi syklister 
trenger. Og det er et godt utgangspunkt for turer i alle retninger, både til fjells og 
i flatere terreng. 
 
Når?  
Uke 17 i 2017. Dvs lørdag 22 april til mandag 1. mai. Fleksible reisedatoer. Noen vil 
kanskje komme ned litt tidligere, noen vil kanskje bli litt lenger. 
 



	

	

Hvor?  
Playa de Palma. Hotell bestemmer vi senere, men om det praktisk lar seg gjøre vil vi 
reservere et antall rom på de mest egnede stedene allerede nå. Så avtaler du selv 
eksakte datoer med hotellet når du har bestemt reisetidspunkt. 
 
Reiserute?  
Avhengig av hvor lenge du vil bli. Dette ordner du selv slik at du får en reiserute som 
passer deg. Det går sannsynligvis ikke direktefly til Mallorca fra Bergen på denne 
tiden av året, men det finnes mange gode reiseruter ned. 
 
Sykkel?  
Vi anbefaler leiesykkel. Det er et stort utvalg i sykkel i ulike størrelser og kvaliteter. 
Du kan nok ta med sykkel nedover, men det koster også en del, og kan by på ekstra 
styr. 
 
Interessert?  
I så fall ber vi deg indikere interesse på dette arrangementet så raskt som mulig (ikke 
bindende) da vi må gjøre reservasjoner i løpet av august til hotell og sykkelutleie. Vi 
kommer tilbake med mer detaljer når vi har sett interessen. Har du spørsmål så 
kan de stilles her så svarer vi etter beste evne så raskt vi kan. 
 
De som står bak dette initiativet er: Harald og Maja Breyholtz, Gunn Marit Strisland, 
Hans Jørgen Morvik og Inge Paulsen. Vi vil jobbe videre med dette forutsatt at et 
tilstrekkelig antall melder sin interesse. Meld din interesse til Gunn Marit Strisland 
gmstrisland@gmail.com eller Harald Breyholtz. harald.breyholtz@gmail.com  
 
 
Vi trenger vakter til de siste Bergen CK arrangement! 
 
Det gjenstår tre sykkelritt før sesongen er over.  

- Tirsdag 6. Sept. kl. 18.00:    Bontveit tempo 
- Fredag 9. Sept. kl. 18.00:    Regionmesterskap bane 
- Søndag 25. Sept. kl. 08.00 - 12.00: Norgescup i Bergen  
- Søndag 25. Sept. kl. 12.00 - 17.00: Norgescup i Bergen  

Klubben din trenger hjelp! Har du anledning til å bidra kan du klikke her og registrere 
deg i vår frivillighetsportal. https://form.jotformeu.com/60823831434352  
 

 



	

	

Klubbprofiler: Bergen CK’s ”grand old men”! 
 
Bergen CK har medlemmer i alle aldre. Noen har så vidt begynt sin sykkelkarriere 
mens andre har mye å se tilbake på. Det er blant den siste kategorien vi finner våre 
klubbprofiler. De har som mål å etablere en gruppe for eldre Bergen CK medlemmer. 
 
Første offisielle treff ble avholdt tirsdag 23. august i år. Tilstede var Bjørn Stigen, 
Oddvar Mathisen, Svein Olaf Hansen, Rune Brakstad, Roald Sylta og Karsten 
Bragstad.  Her snakket de om velodromplanene for Bergen, veteranspinningen og 
hvilken rolle de kunne spille overfor resten av klubben. Gruppen ønsker å knytte til seg 
andre medlemmer som synes det hadde vært kjekt å treffes til den gode samtalen, en 
gåtur eller felles spinning økt i klubblokalet. 
 
Kan du tenke deg å bli med i denne flotte gjengen er det bare å ta kontakt med Karsten 
Bragstad på tlf. 99416061 eller mail: karstenbragstad@gmail.com 
 

 
Fra venstre: Bjørn Stigen, Karsten Bragstad, Oddvar Mathisen, Rune Brakstad, 

Roald Sylta og Svein Olaf Hansen. 
	
	

												 												 	

													 												 	


