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1. lnnledning

2016 har v€rt et aktivt og positivt Ar for Bergen CK.

vi har mange dedikerte syklister ialle aldre. Vi har et aktiv- og veteran-segmentet
hvor det er en treningsiver og dedikas.ion som langt overstiger gjennomsnittet. Vi ser
et veteran damemiljo vokse frem og initiativ for felles aktiviteter i veteranmiljoet.

Vi har hatt deltager i OL, flere ryttere har representert pi landslag, gjort god
medaljefangst i NM og markert oss med pallplasser ved Norgescupritt. Vi har ryttere
pA kontinen-tall"g og dn dame og herrerytter (Vita Henie og Odd Christian Eiking) pA

!port"n. overstL n-ivA. 10 av vare rytiere 96r pA Olympiatoppens sykkellinje pA

Tertnes videregAende skole.
Dette er et resultat av rekrutering, stor treningsinnsats, dyktige trenere og god
tilrettelegging.

vi har arrangert 8 vellykkede sykkelritt og utvidet med en ny gren, cyclocross.

Vi er representert i Region og NCF (styre og utvalg) og har medlemmer engasjert i

VM 2017 pA arrangement og styrenivA.

Vi har mange medlemmer som bidra til klubben. Trenere, foreldre og veteraner som
bidrar til drifr av klubblokale, rittarrangementer og mye mer. Det er dette som gjor oss
til en attraktiv sykkelklubb.

Vi har gode samarbeidspartnere som okonomisk, og sportslig bidrar til at vi fremstar
som Bergens ledende sYkkelklubb.

Bergen-Voss ble arrangert for 40. gang. Et meget godt arrangement i stralende ver
og Voss-Geilo (arrangert for 4. ging) er etablert som en ny merkevare som gir
uftordringer for de fleste turryttere,-begge innrammet av unik natur. Det er iobbet godt
med bad-e inntekts og utgiftsiiden. lnntektene fra rittene er et viktig bidrag til det-gode
tilbudet vi kan gi v-are-medlemmer. Jentetrakken feiret 1 1 6rs jubileum i 2016.
Trimrittet kun for-jenter har forelopig begrenset deltakelse, men det er et unikt ritt i

landsdelen og et verdifullt arrangement med potensiale'
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I 2016 begynte klubben prosessen med 5 skifte drakter. Dette var en inkluderende og
god prosess hvor det ble hentet inn anbud fra flere produsenter og designet ble til
etter innspill fra b6de styret, SU og veteranutvalget.

Santini (v6r tidligere produsent), BioRacer og Pearl lzumi ble vurdert p6 kvalitet, pris
og ikke minst logistikk (bestilling/leveringi lager/reklamasjoner etc). Styret valgte til
slutt Pearl lzumi som produsent og BoA sykler som lokal leverandor. Pearl lzumi sine
designere kom med flere forslag. Styret valgte s5 et av desig nforslagene som s5 ble
justert etter gode innspill fra bAde SU og veteranutvalget.

Designet er moderne samtidig som det har noen retro trekk. Klubbens farger (gul og
bl6) er ogsA tydelig tilstede.
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Vi har i2016 klart 6 balansere klubbens okonomi etter flere Ar med underskudd
Okonomioversikt og derved evne til forutsigbar drift er vesentlig bedret.
Har hatt stort fokus pA. forenkling av regnskapsrutiner,. reduksjon av kostnader,. realistisk budsjettering av inntekter,. avdelinger har holdt budsjettene sine.

Arets regnskap gjores opp med et overskudd p6 kr 67 456'- Styret er i den
foreliggende situasjon tilfreds med resultatet. Resultatet av virksomheten fremgAr av
klubbens irsregnskap, som gir et tilstrekkelig grunnlag for bedommelse av klubbens
stilling. Arsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes
at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.

Arets resultat foreslis anvendt slik; Overfsres egenkapital.

Ved utgangen av 2016 hadde Bergen CK 1 ansatt (100% stilling).
Nils Olaf Solberg sitt hovedansvar er utvidet fra vAre to store turritt til A vere daglig
leder for klubben. Han har bidratt sterkt til en bedret okonomi ved a ta flere oppgaver
og redusert kostnader.

2. Veien vadere

Vi har et godt sportslig Ar bak oss, vi har en meget kompetent trenergruppe og
treningsvillige utgvere unge som gamle som erfarer at resultater kommer fra iherdig
innsatl ovei tid. VAr organisasjon evner A utvikle ryttere til a ta steget videre til
kontinentallag og ogsa en profesjonell karriere. Vi ser at det er behov for a styrke
rekrutering i de yngste aldersgruppene.

sykling er i okende grad en onsket transportform ut fra et samferdselsperspektiv. vi
hir videregAende skoler som tilrettelegger for videreutvikling av ryttere og
Olympiatof,pen er tilstede i Bergen med sin kompetanse. 12017 arrangeres sykkel
Vfr/| i bergen. Vi har fAtt en profesjonell organisasion tilstede som vil bidra til okt
oppmerksomhet og profilering av sykkelsporten. Norge har ryttere i internasjonal
toppklasse som giisporten oppmerksomhet og positiv omtale. Vi f6r en okt satsning
fra media (eks W2) pA vir idrett.

Vi har fortsatt en god okonomisk ryggrad, opparbeidet gjennom flere 5r og en drift i

balanse. VAr hovJdinntektskilde, som ogsA gir oss en god profilering, er turrittene. Ut
fra trenden siste ar ma vi forvente at disse, pa kort sikt, vil gi oss et mindre bidrag
fremover sammenlignet med de beste arene. Dette ma vi ta hoyde for og utvise
noysomhet og forsi[tighet pA utgiftssiden. Vi er dog fortsatt bedre stilt enn de fleste
lJrettstag. Vi [ar et po-tensiale i 5 ytte4igere redusere v6re utgifter gjennom^A^ta
oppgave-r som vi n6 betaler andrefor A gjore. Fellesinnsats er ogs6 med p5 A styrke
riuuisamnouet og klubbidentiteten. Vi tror vi skal f6 dette til pA en positiv mAte
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gjennom okt forutsigbarhet for bidragsyterne. Vi 96 inn i 2017 med Nils Olaf Solberg
som daglig leder. Han har i 2016 tatt et godt grep om klubbdriften, iser v6r
okonomistyring, i godt samarbeid med styret. Dette vil gi oss okt forutsigbarhet og
evne til 6 prioritere nye aktiviteter i irene fremover.

Om et halvt 5r arrangeres VM i landeveissykling her i Bergen. Det er selvsagt at
sykkelmiljoet i regionen stotter opp om mesterskapet. Vi vil derfor aktivt oppfordre
v6re medlemmer til 6 melde seg til dugnad hos Bergen VM2017. Vi vil samtidig soke
A utnytte de mulighetene som mesterskapet gir for A styrke rekruteringen til klubben,
vAre arrangementer og den sportslige satsingen samt styrke klubbtilhorigheten
gjennom dette arrangementet. Vi vil vere Apne for forslag fra VM2017 til
arrangementer og aktiviteter vi kan bidra til. Nye aktiviteter vil dog ikke kunne
medfore okonomisk eller annen eksponering som klubben ikke kan bere.

Bergen-Voss arrangeres for 41 . gang. Arrangementskomiteen arbeider hardt med
sine samarbeidspartnere for at Arets Bergen-Voss blir det beste arrangementet noen
sinne. Bergen-Voss er vAr hovedinntektskilde og det er viktig at alle medlemmer
markedsfsrer rittet p6 en positive m6te slik at deltakerantallet pA nytt begynner 5
stige.

SA til det viktigste, Bergen CK er en sykkelklubb. Sportslig utvalg (inklusive
veteraner) med trenere ser at vi fortsatt kan utvikle og videreutuikle gode ryttere etter
samme mal som har gitt resultater de siste Ar, ogs6 med reduserte okonomiske
ressurser tilgjengelig. Dette vil gi resultater over tid.

I forhold til nyrekruttering av b6de veteraner og unge har styret forhApning om at VM
2017, "Alle barn sykler" og nye konsepter for A gjore tunittene mer attraktive vil bidra
til dette. Vi vil folge opp rekruteringen og vurdere videre tiltak fortlopende.

Vi har dyktige tillitsvalgte i mange verv. Vi har redusert antall grensesnitt i

organisasjonen for A gjore den enklere og mer transparent. Antall verv er redusert
noe sammen med dugnadsforventninger til veteraner. Vi har gode
kommunikas.jonskanaler (som FB og internettsider) som vi ser brukes aktivt. Vi har i

2016 sokt A oke samarbeid med andre klubber. Eksempler er Bergen Ritthelg som
er utvidet fra to egne ritt til tre ritt gjennom samarbeid med Asane CK samt
Cyclocross rittene i hsst, et samarbeid mellom flere klubber.
Vi ser at videre styrking av samarbeid med Region Vest og andre klubber er positivt
for klubben og tilbudet til medlemmene. Region Vest er pAdriver for A fA bygget en
velodrom i Bergen. A etablere anlegg er en oppgave som krever ildsjeler og
utholdenhet. Vi verdsetter det arbeidet til Region Vest. En velodrom vil styrke
sykkelmiljoet og gi oss nye muligheter

VAre storste nedsiderisikoer vurderer vi A vere frafall av storre inntekter,
omdommetap og alvorlige hendelser med vare ryttere eller deltagere i vare ritt. vi har
tiltak p6 disse omrAdene som vi folger opp.

I forhold til opp-side muligheter er VM 20',l7 sentralt, vi stiller oss positive til de
muligheter det kan gi oss, men vil samtidig vere opptatt av at vi i begrenset grad kan
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eksponere oss okonomisk og at dugnadskapasiteten i klubben til dels er fullt utnyttet

I kort og mellomlang horisont snsker nAverende styre A opprettholde den gode
driften av klubben samt- Bidra til at VM 2017 blir en positiv opplevelse for publikum, deltagere, byens

befolkning og klubbens medlemmer.- Opprettholde tilbud til aktive ryttere som gir grunnlag for sportslige resultater vi
har hatt siste 6r- Qke innsats for rekrutering i yngre Srsklasser

- Opprettholde balanse mellom inntekter og utgifter
- Stimulere fremveksten av damesiden av syklister klubben i alle Arsklasser
- Stimulere til skt felles aktivitet i veteransegmentet. (bl.a. via fellesturer til

Mallorca og Gran Canaria.)- @ke forutsigbarhet for medlemmenes dugnadsbidrag og derigjennom forenkle
dugnadsinnkallingsprosessen- Soke okt samarbeid med region og andre klubber for A oke kvaliteten pA
sykkeltilbudet.- Bidra til A etablere cyclocross som et rittilbud i regionen

- Overta "arven" etter VM2017 sammen med Region og andre klubber.

3. Styre og utvalg

STYRET
Leder: @yvind Litlere
Nestleder: Harald Dahle
Kasserer/okonomiansvarlig : Svein Aage Valen

Styremedlem: lrene Bakke
Styremedlem: Maja Breyholtz
Styremedlem: Svein Aage Valen
Styremedlem : Ole Harald Utvik
Styremedlem : Gunn Marit Strisland
Styremedlem : Georg Bentzon
Vara: Stein Arne Hammersland
Vara: Nina Jacobsen

Styret har avholdt 8 styremoter i 2016 samt et styresemlnar

Andre funksjoner valgt for 2016
Revisor:
(Terje) Skudal Revisjon og R6dgivning AS

Valgkomit6:
Pia Camilla Tommernes
lrene Bakke
Einar Nystad
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Kontrollkomit6:
Bjorn Fjeld
Ove Veum
Marianne Daae
Vara: Hans Jorgen Morvik

Aktivrittkomit6:
Leder: Ole Harald Utvik
Medlem: Hans Jorgen Morvik
Medlem: Oystein Svein HAland
Medlem: lvar Spjeld
Medlem: Lars Endresen
Medlem: Gunn Marit Strisland (styrets rep)
Medlem: Anne-Britt Devik Andreassen

Turrittkomiteen:
Leder: Nils Olaf Solberg
Medlem: Reidar Fjeld
Medlem: Pia Camilla Tommernes
Medlem: lnge Paulsen
Medlem: HAkon Vidar Sylta
Medlem: Bo Andr6 Namtvedt (rittleder)

Sportslig utvalg:
Leder: Bo Andr6 Namtvedt
Medlem: Marit Selemyr
Medlem: Olav Byrkjeland
Medlem: Olav Gautestad
Medlem: Bjorn Atle @verland
Medlem: Stig Are Mauland
Sportslig koordinator: Stein Arne Hammersland

Veteranutvalget:
Leder: Lars Engeberg
Medlem: Ole Bergtun
Medlem: @rjan V6gstol
Medlem: Harald Dahle
Medlem: Leif Erichsen

Jentetrikken:
Gunn Marit Strisland
Atle Sundoy
Cecilie Thiis

IT:
Webmaster: Eivind Fjeld
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4. Medlemmer og lisenser

Medlemstall 2016 2015 tall

Nedgangen
skyldes i stor
grad vasking av
medlemslisten.

20-25 Ar
26 ir og
eldre tota I6-12 Ar 13-19 Ar

Kvinner s (10) 14 (4\ 6 (7) 62 (76) 87 (97)
Menn 9(1 1) 37 (s1) 16 (20) 355 (389) 417 (471)

22 (27\ 417 (465) 504 (568)Totalt 14 (21) s1 (s5)

nye medlemmer 6-12 Ar 13-19 ir 20-25 At
26 og
eldre totalt

Kvinner 0 (3) 5 (0) I (1) 11 (e) 17 (13\
Menn 3 (6) 6 (s) 1 (6) 35 (28) 45 @5')
Sum 3 (9) 11 (5) 2 (7) 46 B7't 62 (58)

Bergen CK
lisenser

20r 62015

M Elite

ii junior

M Senior

M 9-16

M Master

W Elite

W Junior

W Senior

w 9-16

W Master

Mechanic

10 ('l pro)

I
14

24

157

5 ('l pro)

3

3

12

7

7

I

3

6

I 3 (6 cont)

't8

129

4 (1 pro)

4

J

1',!

10

11

8Team manager
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5. Representasjon

Forbundsstyret:
Marit Seelemyr - styremedlem

NCF lovutvalg:
Stein Arne Hammersland - leder
Ove Veum - varamedlem

Grenutvalg landevei:
Marit Selemyr - leder

Grenutvalg bane:
Marit Selemyr - leder

NGF Region vest styre:
Toril Roe Utvik - styremedlem

6. Sponsoravtaler
BergLn CK har mange gode samarbeidspartnere. Noen bidrar direkte overfor
klubtens medlemmer og andre stotter klubben indirekte som samarbeidspartner til
Bergen-Voss. Enkelte samarbeidspartnere bidrar kun med kontanter og andre med
varer/tjenester. Flere gir oss en kombinasjon av begge. Bergen CK / Bergen-Voss
sine kommersielle bidragsytere i 2016 har vert Sparebanken Vest' BoA sykler,
Bergensavisen, TREK, Squeezy, Volvat, Bouvet, Kiwi, Tine, Bertel O Steen,
Eveigood kaffe, Tide Reiser, Hardanger bakeri og Grand Terminus. De fleste av
disse har vi flerArsavtaler med.

7. Utdanning

Det ingen Bergen CK representanter pA kurs/utdanning i 2016

8. Rapport Ungdom

Det har og i 6r vert god aktivitet i ungdomsgruppen. Antall har variert litt, men vi har
hatt en kjerne pa lstzo stk hele aret. Det er alltid en viss tilstrsmning p6 hosten og
da var vi ofte 25 ungdommer + foreldre som mottes til klubb trening tirs og tors. NA ut
over i vintertreningen sa har detievnt over vert 20+ utovere pa basistreningen.

Organisering
Vi har forsokt A dele ungdommene inn i tre grupper

u1: Under 12 ar og ferske syklister. Fokus: bli vant til sykkel og 5 sykle disiplinert i

gruppe
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U2:12-14, men kan omfatte bAde yngre og eldre. Det blir litt mer intensitet og krav til
gruppedynamikk pA sykkel. Det naturlige steget videre fra U1
Fokus: Utvikle seg som syklist, lare A trene. Mer aktuelt 5 bli med pA utenbys ritt for
lering

U3: 14-16. Her blir langturene lengre og raskere. Mer fokus pA 6 ta ansvar for egen
trening, det forventes mer noyaktig treningsdagbok og struktur. Blir strengere uttak til
reiseritt, men fortsatt fokus p6 utvikling.

Vi har f5tt god og uunnvarlig hjelp fra foreldre, og pA trenersiden har vi hatt
folgende resurser

Pia C. Tommernes: Har hatt hovedfokus pA U1. Hun er ofte klubbens farste ansikt
utad og moter de nye med stort engasjement.

Ragnar Aasgaard og Laurent Ghibaut: Disse har delt pA U2 gruppen. Stort
engasjement og gir ungdommen gode utfordringer

Stig Are Mauland og Olav Gautestad: Har hatt mest fokus pA U3. Sistnevnte har og
vart en overordnet ressurs vedr trenerfaglig kompetanse.

Vi har og i 6r sendt utovere pA ulike ritt i inn og utland. Nedenfor kommer en oversikt
over en del av resultatene. De vi mener det er verd A fremheve er markert i rodt.
Vil pApeke at det er flere ryttere som har deltatt. Selv om det ikke alltid har blitt topp
resultat sA opplever vi at alle utoverne har vokst p6 dette. De har lert 5 takle gleder
og skuffelser. De har opplevd 5 bli frakjort slik at motivasjonen for trening har okt. De
har mAtte takle mekaniske problemer som har hindret toppresultat. Alt dette er en
del av den laringstrappen alle utsvere bor og m6 oppleve.

Oversikt over resultat:

I
I



BERGEN CK - Arsberetning 2016 ffi
9a. Rapport Junior Menn

Juniorgruppen bestod ved sesongstart (01.10 15) av 5 ryttere, hvorav 2 andre 6rs og
4 forste Ars. Tre ryttere (merket med -) er elever ved Toppidrettslinjen ved Tertnes
VGS. En rytter (Tobias) gikk pA Stend Toppidrett og de to siste pA vanlig
videregAende.

Fsrste irs:
Kristoffer Hauge Nielsen., Tobias Endresen Budal, Vidar Andre Ba, @ivind Kvernoy

Andre irs:
Erik Vevatne Overland., Karl Jonas Tronstad"

I lopet av sesongen har dessverre Vidar Andre Bo og Oivind Kvernoy valgt A gi seg
med sin satsing pA sykkel.

Trener: Bjorn Atle @verland
Ovrig stotteapparat: Foreldre til utsvere

Sesongen 2016 har vert varierende for de fleste av rytterne, men positivt at vi i

motsetning til de siste sesongene har gjort v6re beste resultater pA hosten.
Rittsesongen startet som vanlig i Belgia i p6sken. Pga tidlig pAske i Ar ble Belgia
samlingen noe annerledes med mer trening og noe fene ritt. Vi var der i to uker
hvorav forste uken kun var trening. Uke 2 kjorte vi tre ritt uten 6 f6 noen topp resultat

I forhold til landslag nAdde vi ikke vAr mAlsetting med A fA representert klubben pA

landslag.

Vi hadde ogs6 3 ryttere som fikk kiore p6 regionslaget som deltok under Arctic race /
Morgendagens helter rittet.

Vi har i Ar benyttet bil sponset av Bertel O Steen, og en klubb tilhenger. A kunne
benytte klubb bil er svart viktig for gruppen.

Gruppen har hatt et meget godt treningstilbud i Ar. De av Junior ryttere som har g6tt
pA Tertnes har gjennomfort deler av treningen sin i regi av skole. De som ikke har
g6tt pA Tertnes har gjort egentrening i ukedagene og trent med de ovrige i helger.
Det har vert treningstilbud 6-7 dager i uken, i tillegg til flere samlinger.

For 6 fortlopende kunne evaluere fremgang og sette korrekte trenings/watt grenser
kjorer rytterne jevnlig (hver 4 uke) en 30 minutters "all out" test.

Samlinger
Pga kollisjoner med Belgia samling har Junior gruppen i 2016 kun deltatt pa en felles
klubbsamling - sesongavslutning pA Rongastovo i oktober
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Treningsleirer
02 03 - 12.03 Alicante/Albir i regi av Tertnes VGS

19.03 - 03.04 : Treningsleir i Flandern/Belgia fra palmehelgen og til og med
uken etter p6ske. Vi bodde i Zingem og fikk kjort ke ritt i tillegg til
mye god trening.

Trening
I vinterhalv6ret er det trening stort sett hver dag. Styrke og basis, loping, rulle,
{ellturer, langturer p6 sykkel ute og skitrening.

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

Viktigste plasseringer
2016 sesongen har ikke gitt oss noen topp resultater nasjonalt pA fellesstart. Beste
riftet vArt der ble NC-S i Bergen hvor Erik og Karl Jonas var med helt inn ifinalen. PA
tempo har det imidlertid g6tt langt bedre. Erik har gjennom hele sesongen prestert i

topp 6 pA alle nasjonale temporitt. Det beste resultatet kom pA NorgesCup
avslutningen i Bergen hvor han vant temporittet.

9b. Rapport M U23/Elite

Klubben hadde ved inngang til sesongen 2016 folgende aktive ryttere i M. Elite:
Marius Sylta, Halvard Selemyr og Sondre Vikoyr, Vetle Lunde

Fast stotteapparat har i sesongen bestAtt av: Olav Byrkjeland, Bjorn Atle Overland og
HAkon Vidar Sylta (okonomi m.m.)

Treningssamlinger og reiser til ritt har vert koordinert med ovrige grupper i klubben.

Vi har deltatt pi;
. Treningssamling Gran Canaria i egen regi. Treningssamling i Belgia i fbm p6sken
. NC - 5 ritthelger (Grenland, Rogaland, Ottestad, Stjordal, Bergen). NM Bodo. Sundvollen GP. Roserittet

Resultater nasjonale og internasjonale ritt (topp 10):

Ritt Riftype Dato Utover Plassering
NM Lagtempo 21 06 Marius

Kristoffer
Bjs"nat

2

NC-5 (Bersen) Fellesstart 25.09 Sondre I
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Marius 10

Roserittet sammenlagt Etapperitt Sondre
Marius

18
3

I tillegg s6 har klubben Folgende Elite utover som sykler for kontinental lag og
profflag.

Odd Christian Eiking
Bjornar Vevatne @v erland
Jan \Mlliam Jensen
Henrik Sandal
Andreas Jacobsen
Kristoffer Madsen

FDJ
Team
Team
Team
Team
Team

Fixit
Fixit
Fixit
Fixit
Fixit

9c. Rapport K junior / K elite

Klubben hadde ved inngang til sesongen 2016 folgende aktive ryttere i de <voksne>
klassene pA kvinnesiden;

K junior: Silje Broll og Emelie Roe Utvik.
K elite: Emilie Tsmmer6s Bentzon, Karina F. Birkenes, lngrid Moe, Caroline Thorvik
Olsen og Daniella Verstraaten.

Vita Heine har syklet for Hitec ogsA denne sesongen, men har jevnlig deltatt pA

treninger med klubben, og ved noen anledninger reist sammen med oss.

Fast stotteapparat har i sesongen bestitt av:
Marit Selemyr, trener og leder ved utenbys ritt
Olav Byrkjeland, trener for Karina og leder ved utenbys ritt
H6kon Vidar Sylta, okonomi

Gjennom hosten og vinteren hadde jentene 4 - 5 fellestreninger pr uke, innimellom
noen okter sammen med ungdomsgruppen. Vintertreningen bestod hovedsakelig i

sykling ute og inne, loping og styrketrening. Noen gikk ogsA litt pA ski.

Treningssamlinger og reiser til ritt har v@rt koordinert med ovrige grupper i klubben.
Vi har deltatt pA;

. Treningssamling Gran Canaria i egen regi

. Treningssamling i Belgia i fbm pAsken

. NC - 5 ritthelger (Grenland, Rogaland, Ottestad, Stjordal, Bergen)

. NM Bods og NM utendors bane i Stjordal
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Tour de Feminin, Tsjekkia
Ladies Tour of Norway
Roserittet

Jentene hadde god framgang gjennom vinteren og resultatene isesongen ble
vesentlig bedre enn i 2015 for flere. Fem av jentene fikk landslagsoppgaver denne
sesongen, i tillegg til Vita som har vart fast p6 landslaget. Det var spesielt gledelig A

se Silje tilbake i fin utvikling, og at lngrid og Karina tok enda et godt jafs innp6 de
beste og virkelig har etablert seg i Norgeseliten. Emelie fikk dessverre spolert
sesongen av sykdom pA vAren, og Emilie fikk, ikke uventet, en toff sesong med
opprykk fra junior- til eliteklassen. Caroline var ogs6 i Ar stort sett topp 10, og har lagt
et solid grunnlag A bygge videre pA. Daniella prioriterte utdanning og konkunerte ikke
etter NC3 ijuni. Fortsatt mA de fleste av jentene betegnes som ferske syklister og
utholdenhetsutovere, og de har mye 6 gA pA.

Resultater nasjonale og internasjonale ritt (topp 10):

Rift Rittype Dato lJtover Plass-
ering

K elite
K
iunior

Rankingritt Grenland Tempo 22.O4 lngrid
Caroline
lngrid
Silie

2
3
4
4

K elite

K iunior
NC-1 Grenland Fellesstart 23.04 lngrid

Caroline
Silje

4
10
4

K elite

K junior
Rankingritt Hamar Gateritt 23 05 Silje

lngrid
Caroline

2
4
10

K junior
K elite

NC-2 Ottestad Fellesstart 24.05 Silje
lngrid
Karina

4
3
7

K junior
K elite

Rankingritt Mot Klokka Tempo 25.05 Silje
lngrid
Caroline

1

3
4

K junior
K
senior

Rankin ritt Sandnes Gateritt 't 1.06 Caroline 8 K elite
NC-3 Sandnes Fellesstart 12.06 Caroline 8 K elite
NM Fellesstart 19.06 Silje 5 K iunior
NM Lagtempo 21 .06 Karina,

lngrid,
Caroline

2 K

NM Tempo 23 06 lngrid
Caroline
Karina

5
11
14

K elite

NM Gateritt 24.06 Silie 5 K junior



lngrid 7 K elite
NM Fellesstart 26.06 lngrid

Caroline
10
1',!

K elite

NC-4 Stjordal Fellesstart 06.08 Silje
lnqrid

3
8

K junior
K elite

Rankingritt Stjordal Gateritt 07.08 Silje
lngrid

2
5

K junior
K elite

Roserittet Tempo

Fellesstart

Fellesstart
Sammenlagt

09 09

10.09

11.09

Silje
lngrid
Silje
lngrid
lngrid
lngrid

4
2
4
1

1

1

K junior
K elite
K junior
K elite
K elite
K elite

Rankingritt Bergen Tempo 24.09 Silje
Caroline
lngrid

7
4
5

K junior
K elite
K elite

NC-5 (Bergen) Fellesstart 25.09 Silie 7 K iunior
Norges Cup sammenlagt Silje

lngrid
Caroline

2
6
11

K junior
K elite
KU23
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Landslag:
Emelie: Belgia, en-dagsritt
Silje: Tyskland, etapperitt
lngrid: Tour de Feminin etapperitt i Tsjekkia'

Ladies Tour of Norway
Lagtempo og fellesstart' World Tour VArgArda, Sverige,
Tyskland, etaPPeritt

Karina: Var tatt ut til Tour de Feminin i Tsjekkia, men matte melde forfall
grunnet skade etter velt i NM
caroline: Var tatt ut til Ladies Tour of Norway , men m6tte kekke seg p5 sykdom

Vita ble dobbelt norgesmester, vant siste Nc-ritt pa hjemmebane, var Norges eneste
kvinnelige deltaker i OL og har vert fast pA landslaget denne sesongen'

10. RapportVeteran

Trening
I 2016 har Veterangruppen hatt treningstilbud alle dager utenom fredager. I aktiv
gruppe har det vert trening tre dager i uken og stort oppmote gjennom hele
.""ong"n. storst oppmote har det vert p6 tirsdag- og torsdagstreningene i perioden
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frem mot Bergen-Voss med over 50 fremmstte. Det har til tider vart utfordrende 6
finne hensiktsmessig treningsomrAder og vi til tider mitte dele oss i flere grupper.

Det har ogs6 vert godt oppmote utover hosten og 20 stykker til Vedholmen pA
lordager med godt ver.

Lavterskelgruppen har fra mars og til sommeren vert en bra gjeng p6 opp til 20
ryttere bestAende av bAde jenter og gutter. Gruppen har kjort mye i Hausdalen og
trent pA rulle, noe som har gitt deltakerne godt utbytte. 14 ryttere fra gruppen kjorte
sammen under B-V. Etter sommeren har det som vanlig vart langt farre, 3-6
personer har mott p6 treningene ut september. Gruppen har mange medlemmer,
men alt for f6 av disse er aktivt med.

Spisset gruppe startet med fellestreninger ca. 1 mars med god deltakelse frem til
sommerferien. Etter ferien har det vert noe mindre fellesaktiviteter. Gruppen er nA

lagt inn under klubbens sportslige utvalg.

Mange veteraner har reist sammen pa treningssamlinger isydligere strok uten at
dette har vert organisert gjennom klubben.

I tillegg har vi en god gjeng pa 10-12 personer som trener alternativt pa rulleski
gjennom hosten og vinteren og p6 ski n6r det er forhold i neromr6det'

Ritt
Nedgangen i deltakelsen p5 ritt i Mastercupen har fortsatt. Totalt var det 71 starter i

2016. Totalt endte klubben p6 11 plass med to andre Bergensklubber foran oss p5
listen. Bergen CK hadde 2 startende i Veteran NM.

Deltakelsen p6 lokale turritt er imidlertid fortsatt god. Klubben hadde en fellestur til
Nordsjorittet samt flere deltakere pA Nordhordaland SK sin fellestur til Colorline Tour.

Vi har i tillegg hatt deltakere pa Jotunheimen Rundt, Birkebeinerrittet og Tour des
Fjords Classic.

Dugnader
Problemet med A skaffe vakter til ritt er ogsA merkbart i Ar. Klubben har brukt en del
penger pA 6r leie inn vakter da vi ikke har fAtt nok frivillige

vi h6per at nye elektroniske pSmeldingsverktoy kan redusere arbeidsbyrden pa
veteranutvalgets medlemmer i forbindelse med a skaffe vakter til klubbens ritt.

vil gi en stor takk til de som setter seg opp p6r vakt og gjerne tar flere vakter ogsa.
Det viser seg at det er de samme som stiller opp for klubben Ar etter Ar'

Ryttermote
Det har ikke blitt arrangert ryttermote for klubbens veteran medlemmer i 5r'
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Veteranutvalget har hatt 5 mster i 2016

For utvalget
Leif Erichsen

12. Rapport Aktive ritt
Bergen CK har de senere 6rene arrangert 4-5 aktive ritt i aret, med unntak av 2009
(UM) og 2012 (NM).

Aktivrittkomiteen i Bergen CK har i mange Ar vart drevet av ildsjeler. I 2016 kom der
utskiftninger med mange nye medlemmer uten denne type erfaring. Trofaste
bidragsytere gjennom 6r har sorget for en myk overgang med stotte og rAd. Aktiv ritt
komiteens oppgave er A arrangere aktive ritt for A bidra til et godt og sikkert ritt tilbud
til aktive ryttere lokalt. Det har vert avholdt 5 korte koordineringsmoter i 2016.

I 2016 har prioritetene vart:
1. Overta og gjennomfore v6re ritt p6 en god mAte
2. Utvikle vArt hovedarrangement, Sund Fellestart og Straumemilen til en enda

mer fullverdig ritthelg for A ake deltagelse av ryttere utenfor regionen.
3. Redusere kostnader og redusere dugnadsbehov veteraner

Folgende endringer er gjort ift 2015:
Etablert Bergen Ritthelg i samarbeid med Asane CK og fAtt en helg med tre ritt.
Tredje rittet er Asane CKs Flaktveitrunden. Vi fikk flere deltagere utenfor regionen og
okte pAmeldte til Straumemilen med 30% ift 2015. Bergen Ritthelg viderefsres i2017
i samarbeid med Asane CK. Om lag halvparten av deltagerne p6 vAre ritt er
veteraner (master klasse). PA Sundrunden hadde vi iAr speaker, noe som bidro
positivt til underholdning, lopende rittoppdatering og god stemning i str6lende v6rvar
Takk til unge Broll.

Vi har ved hjelp av klubbens egne medlemmer redusert kostnader til sanitet pA
Bontveit Tempo samt avstAtt fra d ugnadsinnkalling av veteraner under RM Bane.

A arrangere trygge og gode ritt er givende og en positiv opplevelse for deltagere og
afiangatet. Et trafikk sikkert ritt krever mange vakter, for eksempel krever Sund
Fellestart 36 vakter. BAde Bergen CK og andre klubber opplever det som utfordrende
A fA tak i nok vakter. Vi ser at det er mange trofaste veteraner og foreldre som gAr
igjen pA rittene vAre som vakter, en stor takk til dere. Den mest krevende oppgaven
har veteranutvalget ift A skaffe vakter fra egne rekker, en stor takk til dem ved Lars
Engeberg.

Utover politi og sanitet har det vert behov for A leie inn 20 vakter (Sund og NC4) i

2016, noe ned fra 2015. Kostnadene ved vAre aktive ritt ca. 50 KNOK i 2016.
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PAmeldte: Bontveit Tempo 2016 var 63; Sund Fellestart: 1 18; Straumemilen: 113
RM bane: 38.

Folgende aktivritt (landevei) har blitt arrangert av Bergen CK i 2016:

13. Rapport Tur og trimritt

Bergen-Voss 2016

lntro: Bergen-Voss ble arrangert i 2016 for 40. gang. Vargudene var p6 vAr side og
det ble et flott arrangement den 4. juni, verdig en 40 6rs markering. Vi merker
fremdeles den nasjonale trenden med synkende deltaker tall, men nedgangen fra 6r
til Ar blir mindre. Vi er derfor optimistiske for fremtiden p6 en utflating eller en forsiktig
okning.

Komiteen: Komiteen har bestAtt av Reidar Fjeld, Bo Andr6 Namtvedt, lnge Paulsen,
HAkon Vidar Sylta, Pia Camilla Tommernes og Nils Olaf Solberg.

Kontakt med veimyndighetene: Vi fortsetter det gode samarbeidet vi har med
veimyndighetene og motes flere ganger i aret for 6 planlegge og evaluere rittet. Det
er gledelig A registrere interessen de viser og nye tiltak de foreslAr for A sikre
arrangementet.

Dato Ritt Klasser Beskrivelse Riftleder Grupper
som bidro

31t4 Sund
Fellesstart

Alle
klasser

24 km rundloype i

Sund.
Olav Byrkjeland Ungdom,

Junior,
Veteran

1t5 Straumemilen Alle
klasser

5/10 km langs
Straumevegen.

Stein Arne
Hammersland

Ungdom,
Junior,
veteran,
Elite

6/9 Bontveit
tempo

Alle
klasser

8,3 km tempo i

stig ning/flater.
Gunn M.
Strisland

Ungdom,
Junior,
veteran

9/9 RM Bane Alle
klasser

Fana stadion, 1000
m.

Hans Jorgen
Morvik

Ungdom
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Profil: Vi arbeidet videre i 2016 med 6 styrke profilen til Bergen-Voss som et
arrangement for alle. "Lavskulder" tiltak som Timeout og den nye distansen fra
Norheimsund ble viderefort fra Aret tar.

Tras6: Vi arrangerer rittet p6 offentlige veier og mA forholde oss til alt annet som
skjer langs tras6en. I 2016 var det mye veiarbeid. Mellom Norheimsund og @ystese,
rett etter @ystese og ved Lussanberget. Heldigvis er alt dette arbeidet ferdig til
nesteArs arrangement.

Timeout i Norheimsund: Timeout i Norheimsund ble igjen en stor suksess.
Samarbeidet med lokale stottespillere og en service innstilt dugnadsgjeng fra Kvam
Langrenn og Skiskyttarklubb gjorde matstasjonen i Norheimsund nok en gang til en
fest. Nytt i 2016 var at Bergensavisen hadde en 3 timers nett TV sending derfra. Her
ble deltakere, arangu og lokale kjenninger intervjuet om Bergen-Voss, lokalmiljoet
og rittets betydning for regionen.

Vakthold/Sanitet: Vakthold og sanitet ble ogsA i 6r hAndtert av Rode Kors og
Politiet. I tillegg hadde vi fem ambulanser, to leger og en sykepleier fra Hels_e Bergen.
P6 Voss hadde vi igjen god hjelp av Voss sykkelklubb som tilrettela lokalt pi Voss i

tiden frem mot rittet.

Safer Cycling:12O14 lanserte vi kampanjen Safer Cycling. Tilbakemeldingene var
svart gode og vi gjentok kampanjen for tredje gang i 2016, b6de med fellestreninger
og deltakelse under rittet. Safer Cycling guidene har fAtt stor eierskap til kampanjen
og vi utvidet treningstilbudet i 2016 fra to fellestreninger tar rittet til 6tte!!

Markedsforing: Bergen-Voss 2016 ble markedsfort i fagtidsskrifter og sosiale
medier. 12016 inngikk vi en storre avtale med Bergensavisen der vi fikk bred
profilering med avisannonser (trykk), web og mobil. Dessuten ble det laget mange
gode redaksjonelle artikler om Bergen-Voss.

Sponsorer: Vi har mange gode samarbeidspartnere som bidrar til A gjore 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 storste bidragsytere i2016 har vert Sparebanken Vest, BoA sykler,
Bergensavisen, TREK, Squeezy, Volvat, Bouvet, Kiwi, Tine, Evergood kaffe, Tide
Reiser, Hardanger bakeri og Grand Terminus. De fleste av disse har vi fler6rsavtaler
med. I tillegg fikk Safer Cycling kampanjen stotte av Sykkelbyen Bergen.

Okonomi: Deltakernedgangen i 2016 bidro til reduserte inntekter fra Bergen-Voss.
Komiteen har jobbet hardt med A redusere utgiftene ytterlige i forhold til 2015. Vi har
samtidig hatt fokus pA at kvaliteten pA arrangementet og publikumsopplevelsen
skulle opprettholdes og helst styrkes.

Hvem bidro: Fra Bergen CK bidro ungdomsgruppen og veterangruppen.
Andre idrettslag som bidro var: LaksevAg lL, Olsvik lL, Voss Sykleklubb, Oystese lL,
Ulvik lL, og Kvam Langrenn og skiskyttarklubb.
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Bergen-Voss komiteen takker alle bidragsytere for velvillig innsats

For Bergen-Voss komiteen
Nils Olaf Solberg

Voss-Geilo 2016

lntro: Voss-Geilo ble arrangert i 2016 for 4. gang i samarbeid med Geilo ldrettslag.
Dette var fsrste 6r i en ny 3 6rs avtale med idrettslaget pA Geilo.

Samarbeidet med Geilo lL: Samarbeidet med Geilo lL har vert godt helt fra starten.
Vi har hatt planleggings/evalueringsmoter i Bergen og pA Geilo og lopende kontakt
gjennom Aret. Klubbene utfyller hverandre pA en god mAte og begge idrettslag har
erfaring med store mosjonsarrangementer. I 2016 signerte vi en ny flerArs avtale med
Geilo lL.

samarbeidet med veimyndighetene: Voss-Geilo drar nytte av den gode kontakten
Bergen-Voss komiteen har med veimyndighetene. Dette gjor at vi har funnet gode
trafikale losninger ien utfordrende tras6. Ved alle krysninger av motgAende kjorefelt
var det en politimann tilstede. Flere av disse kjorte motorsykkel og kunne flytte seg til
nye poster underveis. Politiet har ogsa hatt fokus pa a holde vare kostnader nede,
noe vi har merket i planleggingen av rittet og arbeidet med politiplanen.

Tras6: Vi brukte i 2016 den samme traseen som Aret for. Gamleveien opp
MAbodalen er enda ikke reparert og vi m6tte nok en gang sykle innom
MAbotunnelen.

Vakthold/Sanitet: Sanitet ble organisert og ledet av Geilo Rsde kors. Vakthold ble
hAndtert av Politiet og sivile vakter fra Bergen CK, Ulvik lL, Geilo lL og deres
samarbeidspartnere. Vi hadde veldig f6 ulykker og ingen bruddskader. Vi har med
dette en meget bra statistikk fra og med forste Aret.

safer cycling: ogs6 under voss-Geilo 2016 hadde vi Safer cycling guider fra
Bergen CK. I ettertid har vi fStt flotte tilbakemeldinger fra andre deltakere som fikk
den motivasjonen de trengte fra vare guider slik at de kunne gjennomfore rittet.

Markedsforing: Voss-Geilo 2016 ble markedsfort i norske fagtidsskrifter. tillegg har
Voss-Geilo blitt profilert under Skarverennet og Bergen-Voss, pA Facebook, i

mailutsendelser og i dagspressen. Gjennom samarbeidet vi har med Bergensavisen
har rittet fAtt god profilering i Bergensregionen.

sponsorer: Klubb og arrangementsponsorene til begge idrettslag bidro til a redusere
kostnader under rittei. Spesielt matutgifter klarte vi A redusere pa denne mAten. I alle
nye sponsoravtaler prover vi A se Bergen-Voss og Voss-Geilo i sammenheng'
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Okonomi: Voss-Geilo er et dyrt ritt A arrangere men med god fokus pA kostnadene
sA har vi klart 5 holde resultatet relativt stabil, selv med en deltaker reduksjon.
Kostnadsreduksjonen ble start p6 folgende poster: Servering, transport og politi.

Bergen CK sift bidrag i rittuken: Bergen CK junior og seniorryttere hadde ansvar
for rittkontoret i lokalene til BoA sykler.

PA rittdagen hadde klubben ansvar for starten og matstasjonene i Ulvik, Eidflord og
ved Voringsfossen. vi hadde ogs6 ansvar for vakthold frem til Hardangerbroen.
Bergen Ck sin ungdomsgruppe hadde ansvar for starten pA Voss, en oppgave de tok
p6 alvor og gjennomforte med stil!

De andre postene ble kjopt av andre idrettslag og lokale frivillige, deriblandt Ulvik
lL og Eidf,ord fiell og $ord hotell.

Junior/Seniorgruppen til Bergen cK handterte ogs6 sykkel -mottaket i Bergen dagen
etter rittet.

Bergen CK takker alle bidragsytere for velvillig innsats

For Voss-Geilo
Nils Olaf Solberg

Jentetrikken 2016

Jentetrakken ble i ar arrangert 19.juni med totalt 82 deltakere. En god framgang fra
arellsr. I tillegg var en storre andel av deltakerne under 18 5r. Vl snsker 6 oke
deltakelsen blant de yngste. Prosjektet <Alle barn sykler> som har vart gjennomfort
ved mange av skolene iBergen og i omkringliggende kommuner, kan gi okt
deltakelse framover. og ikke minst - Bergen 2017 - var til stede med et stort antall
syklende damer.

I 6r var vi i kontakt med noen skoler, itillegg til en reportasje om Jentetrakken i

avisen "Barn i byen,,. BA hadde en helsides annonse om arrangementet i tillegg til

stor reportasje om Jentetrakken fa dager for det selve arrangementet. Aldri tidligere
har Jentetrakken hatt sA mye omtale

I ar trykket vi ikke plakater, hadde kun en elektronisk utgave som ble distribuert i

sosiale media, pA mail til tidligere og potensielle nye deltakere og til andre
sykkelklubber i Hordaland. Det kan sikkert diskuteres om det var et lurt valg.2017
har vi besluttet A trykke et begrenset antall plakater som vi fAr hengt opp pA

sykkel/sportsbutikker/kasen Fjosanger - Nesttun.




