Bergen CK klubbavis: VENTILEN 1/2017
Voss-Geilo står for tur
Vi har bestilt ekstra startnummer og har fremdeles noen ledige. Om du ønsker deg en reell
opptur J så vet du hvor du melder deg på. www.vossgeilo.no Persontransport m/sykkel
haster det med å bestille. TIDE stenger bestillingsportalen sin torsdag kl. 14.00
http://dagstur.tide.no/voss-geilo

Bergen CK gjorde det bra under årets NM
Nok en gang bet Bergen CK ryttere godt fra seg under NM. Det resulterte i mange gode
plasseringer og mye edelt metall. I løpet av mesterskapet fikk Bergen CK følgende topp 10
plasseringer:
K-junior fellesstart
Emelie Røe Utvik – 5. plass
M-U23 fellesstart
Sondre Vikøyr – 10. Plass
K- lagtempo (Jr/Sr)
Karina Birkenes, Ingrid Moe og Caroline Thorvik Olsen – 5. Plass
M-senior lagtempo
Erik Vevatne Øverland, Bjørnar Vevatne Øverland og Kristoffer Madsen – GULL!!
K-junior tempo
Emelie Røe Utvik – GULL!!
K-senior tempo
Vita Heine – GULL!!

Caroline Thorvik Olsen – 7. Plass
M-senior tempo
Bjørnar Vevatne Øverland – 6. Plass
K-junior gateritt
Emelie Røe Utvik – 6. Plass
M-junior gateritt
Audun Gautestad – 6. Plass
K-senior fellesstart
Vita Heine – GULL!!
M-senior fellesstart
Bjørnar Vevatne Øverland – BRONSE!!
Vi gratulerer!! Om kort tid blir det VM uttak og da håper vi at flere av våre ryttere skal
representere Norge…på hjemmebane. J
Sykkelskole
Bergen CK har arrangert to sykkelskoler i 2017. Om våren ble det arrangert sykkelopplæring
for barn mellom 5 og 9 år, seks kvelder i Mai og Juni på Bønes skole. Interessen var stor og på
det meste var det 50 unge syklister på plass. Instruktører ble rekruttert blant våre
junior/seniorryttere.
7. - 11. august arrangerte klubben Sommer sykkelskole. Rundt 30 barn i alderen 10-14 år
meldte seg på. Dyktige juniorryttere fra klubben stod for sykkelopplæringen som bestod av
bakkeintervaller, langtur, spurttrening, vask og stell av sykkelen og mye mer.
Tilbakemeldingene har vært utdelt positive og på noen få dager har 5 stk fra sommer
sykkelskolen meldt seg inn i klubben! Vi takker Bergen kommune for støtte til sykkelskolene
våre.

Veteranforeningen til NCF avd. Vest inviterer til VM fest på Fløyen
Veteranklubben til NCF avd. Vest ønsker å feire VM med sykkelvenner i regionen.
De inviterer derfor til VM fest på Fløyen restaurant, lørdag 23. september kl. 20.00. Det blir 3rettes middag (inkl. 2 glass vin/øl/mineralvann), billett Fløybanen t/r + dans til levende musikk.
Pris kr 1000/person.
De disponerer også et stort telt på festplassen under mesterskapet med storskjerm og
sitteplasser ca 50m fra start/mål. Pris kr 400 pr dag/person inkl. stående buffet. Her er det
plass i løpet av uken. For mer info og påmelding kontakt Rune Søreide snarest på mobil:
97789884 eller mail: rsoreid2@broadpark.no Innbetaling til konto NCF Veteranforening
vest 9801 48 93180.
Bergen CK VM camp

(VM i København – Team GB dominerte fra start til mål, med seier til Cavendish)
Bergen CK har en god samarbeidspartner i TINE. De stiller parkeringsplassen foran
administrasjonsbygget i Minde allé til vår disposisjon slik at klubben får et fast samlingssted
hele uken. Alle tempo og fellesstarts-traseene (med unntak av lagtempo) passerer meieriet
slik at dette blir et godt samlingssted i vårt nærmeste nabolag.
Den siste dagen slår vi derimot på stortrommen! Bergen CK inviterer sine medlemmer til
gratis VM camp søndag ettermiddag 24. september innenfor gjerdene til meieriet. Her blir
det storskjerm og enkel servering. Det blir også aktiviteter for barn. Vi går utenfor portene
og heier på syklistene (menn elite fellesstart) i det de passerer meieriet 12 ganger. Ellers i
løypen så følger vi med på storskjermen.

Vi har ikke ubegrenset med plass så dette tilbudet gjelder dessverre kun for registrerte
klubbmedlemmer (ikke hele familien) og noen gode samarbeidspartnere.
For å ha en idé om hvor mange som kommer (ifm bestilling av mat m.m.) så ber vi alle
registrere seg. Vi vil da sjekke listen mot klubbregisteret og lage akkrediteringskort slik at vi
har kontroll over hvem som skal være innenfor området til TINE. Om du er i tvil om du har
betalt kontingent for 2017 kan du ta kontakt på post@bergenck.no så sjekker vi i god tid før
VM.
Frist for påmelding til VM campen Søndag 24. September er søndag 10. September. Bruk
følgende link: https://form.jotformpro.com/71773847978984

(Bergen CK sin egen Filip Eidsheim under VM i København (2011)

Sissels treningssenter på Oasen
Ønsker du et godt innetrenings tilbud? Vår treningssenter samarbeidspartner Sissels på Oasen
(Sprek og Blid) kan tilby deg gode spinningtimer og mye mer. Mange kjenner Bjørn Fjeld fra
Bergen CK sine spinningtimer. Han er en av de populære spinninginstruktørene hos Sissels.

Vi spurte Bjørn om timene hans:
”Vedlagt en utskrift fra en 90 min time i April, Her kan du følge hele timens forløp med
oppvarming, 4 blokker med en flate i mellom på noen minutter der vi slipper oss ned i sone 2.
Som du ser så går første blokke roligere enn de tre neste - vi øker litt på og drar til på den
siste. På denne timen har var snitt pulsen 78, pleier å ligge på 79 - Var litt forsiktig på første
blokken. Timen egner seg for alle - du bestemmer selv belastningen. Vi har lånebelter slik at
de som vil kan se sin egen puls på storskjermen.”

Øktsammendrag
Klasse - oversikt
Navn:

Bjørn Fjeld

Fødselsdato:

17.06.1956 (Mann)

Energiforbruk:

876 kCal

Dato:

24.04.2017

Vekt:

76.0 kg

Restitusjonstid:

29 Timer

Kallenavn:
Starttid:

Plassering:

Beast

19:05

Sissels

Makspuls:
Høyde:

Aktivitetsnivå:

192

181 cm

7.5 - Hard trening, regelmessig 5-7
timer per uke

Puls

Peak Training Effect:
Varighet:
Score:

3.4 - Improving

Puls

%Puls

(Snitt/Maks)
149/180 bpm
78/94 %

01:33:10

0/0 (09.01.2017)

Tid i intensitetssone - Puls

Siste klasser
Forbedrende (TE) - Treningsøkten forbedrer aerob
prestasjonsevne (kondisjon) dersom den gjentas 24 ganger per uke. Økten stiller ikke særskilt store
krav til restitusjon.

Sponsorer

SPORTSKOMPANIET - RABATTKODE: siSS20
www.sportskompaniet.no

For mer info om Sissels se: http://sissels.no

