VENTILEN 1-2020
Nyhetsbrev fra Bergen Cykleklubb

Kjære medlemmer!
2020 ble ikke det året vi hadde sett for oss. Coronaviruset har fått alvorlige konsekvenser for
mange, idretten inkludert.
Ritt sesongen lot vente på seg helt til 16. juni, da Norges Cykleforbund åpnet opp for
temporitt og Bergen CK arrangerte Bontveit tempo. Bergen-Voss slik vi kjenner
arrangementet ble først utsatt fra 6. juni til 22. august for så å bli avlyst da regjeringen la ned
forbud mot arrangementer med over 500 deltagere før 1. september. Heldigvis bor vi i
velferdsstaten Norge. Vi venter fremdeles på svar fra staten og Sparebanken Vest sitt lokale
Corona-fond, men basert på erfaringer til andre arrangører er vi optimistiske på at klubben
kommer greit ut økonomisk når regnskapet skal gjøres opp ved nyttår.
Muligheter i et annerledes år
I et år som setter mange begrensninger er det viktig å se muligheter. Da forbundet åpnet
opp for temporitt før sommeren ble Bontveit tempo raskt fremskyndet fra september til
juni. Da Bergen-Voss ikke kunne arrangeres lanserte vi en virtuell utgave av sykkelrittet.
Basistrening og spinning har foregått over internettet, osv. Vi må bruke annerledes året 2020
godt slik at vi møter den neste sesongen bedre forberedt en noen gang tidligere. Vi trenger å
kurse kommissærer og vakter, arrangementskomiteene våre trenger påfyll og når vi kommer
til årsmøtet i mars trenger valgkomiteen navn på blokken sin til styret, kontrollutvalget og
andre viktige verv. Ønsker du å engasjere deg i driften av Bergen Cykleklubb ber jeg deg ta
kontakt med meg: nils@bergenck.no
Med dette ønsker jeg alle en riktig god og aktiv sommer!
Hilsen,
Nils Olaf Solberg
Daglig leder - Bergen Cykleklubb
I denne utgaven av Ventilen kan du lese om:
Ungdomsgruppen, Terrengsykling i Bergen CK, Virtuell Bergen-Voss, Aktiviteter fremover,
BoA sykler skifter navn m.m. Rapporter fra andre grupper og avdelinger kan du lese om i
neste utgave av Ventilen.

Rapport fra Ungdomsgruppen
Ungdomsgruppen har hatt en spesiell vår. Vi gledet oss til sesongstart i Jondal, trening ute
og ritt. Plutselig var alt avlyst. Gjengen trente likevel godt og vi dro i gang Strava cup, digital
basistrening og digitale spinning økter. Etterhvert kom treningen i gang igjen ute. I juni fikk vi
tre ritt. Sesongstart ble Bontveit tempo. Her fikk vi se at treningen hadde gitt resultater
samtidig som konkurransen er tøff. 21.juni deltok en gjeng på Bokn sykkelcup i Haugesund.
Tempo og gateritt på gokartbane satte store krav til teknikk og spurt. Bergen ck hevdet seg
godt samtidig som noen erfarte at teknikk trening må vi gjøre med av. I forkant av
rittsesongen har vi hatt gateritt trening på Stend. Det har vært nyttig og veldig gøy å trene
sammen med senior og junior ryttere.
Før sommerferien arrangerte Fana Rådalen GP i samme trasé som Rådalen rundt.
Ungdommene fikk endelig kjøre i felt og det var gøy. Våre ryttere fikk kjenne på et tøft nivå
men viste gode prestasjoner. Det ble og knall og fall med kragebeinsbrudd.
Ungdomsgruppen har stor treningsiver og rom for den som satser og den som vil trene litt.
Treningene er ledet av Torbjørn og Tamas som i vår har vært vikar for Stig Are. I vår har vi
fått noen nye rekrutter men det er god plass til flere.
Torbjørn Litlere

Terrengsykling tar av blant de yngste
Da koronatiltakene endelig ble myknet opp i mai
måned var det mange barn og unge som var lei
av hjemmeskole og gaming. Da vi la ut invitasjon
til terrengsykkelskolen på vår hjemmeside var
interessen mildt sagt enorm. Tre ganger måtte
vi øke kapasiteten for ikke å skuffe noen.
Totalt var det 35 deltager fordelt på fire
kurs. Deltagerne har vært på kurs en kveld i uken
gjennom hele juli måned.
En av deltagerne er Erling på 13år. I likhet med
de fleste andre på kurset har han ikke deltatt i
organisert aktivitet i klubben tidligere. Han synes
det kjekkeste var å forbedre teknikken på
hopping. Han sier at han har svært lyst å fortsette
med terrengsykling, men lurer på om det er tid til dette når fotballen starter opp for
fullt. Erling forteller videre at han skal på sommerskole i terrengsykling 2. og 3. juli i regi av
Bergen Cykleklubb. Dette er en forlengelse av sykkelskolen der en sykler hele dagen i to
dager.
Kursene har vært åpne for alle, og det har ikke vært krav verken til medlemskap, eller
spesielt utstyr. Det har vært vektlagt at dette er et lavterskeltilbud, der barn skal ha mulighet
til å bli kjent med sykkelsporten uten at dette verken krever dyrt utstyr, eller mye
grunnferdighet. Her er det lek som står i fokus. Denne enkle og trygge tilnærmingen til
sykkelsporten gir gode muligheter til rekrutering til klubben, sier Kjartan Aarbø som sammen
med Ole Harald Utne har hatt det administrative ansvaret. Trenerne er på kurset har vært
aktive ryttere fra klubben. Dette har funger fantastisk bra. De har vært flinke til å se barna på
det nivået de er, og rettlede og motivere på en positiv måte. Uten disse fantastiske
ungdommene hadde det vært umulig for klubben å arrangere kurs som dette, sier Aarbø.
Styret i klubben er svært positiv til den store interessen. De siste årene har det vært
liten rekrutering blant de yngste aktive, og dette kan absolutt være en mulighet til å
øke aktiviteten i klubben. Fra høsten av håper vi å kunne tilby faste treninger for
terrengsykling i regi av klubben, sier Aarbø.

Bergen-Voss, virtuell utgave
I annerledes året 2020 tilbyr vi Bergen-Voss i en virtuell utgave. Hensikten med
arrangementet er å gi våre mange sykkelvenner treningsmotivasjon i en tid når vi ikke kan
møtes samlet til sykkelfest mellom Bergen og Voss.
Vi har 2 distanser på Bergen-Voss, virtuell utgave. 78 km lik Norheimsund-Voss og 160 km lik
Bergen-Voss. Deltagerne dokumenterer sykkelturen sin med en smart telefon applikasjon
eller en treningsklokke/sykkel computer og laster så filen opp til systemet vårt som setter
opp en virtuell resultatliste.

Virtuelle idrettsarrangement har
blitt mer og mer populære rundt
omkring i verden, og spesielt
aktuelle under Corona
pandemien. Med Bergen-Voss,
virtuell utgave er Bergen
Cykleklubb først ute blant turritt
arrangørene i Norge. Til nå har
ca 200 deltagere meldt seg på og
vi er optimistiske på den videre
utviklingen gjennom sommeren.
Av de som har gjennomført årets virtuelle Bergen-Voss må vi trekke frem klubbrytter Einar
Håkon Kirkefjord (75-79 års klassen) som gjennomførte med dette sin 39. Bergen-Voss. En
mildt sagt imponerende bragd!
Selv om vi mener ruten fra Bergen via
Hardanger til Voss er verdens flotteste
sykkeltrasé, så har ikke alle anledning til å
sykle akkurat denne ruten. Vi er dessuten
oppfordret av myndighetene til begrenset
reisevirksomheten. For å få årets annerledes
Bergen-Voss godkjent kan deltagere velge
sin egen rute med en distanse på minst 78
km eller 160 km. Ved å tillate gjennomføring
av Bergen-Voss andre steder en den
offisielle ruten har sykkelvenner
gjennomført sin tur på alle kanter av landet.
Vi har til og med fått registrert en BergenVoss tur i Singapore der 4 nordmenn startet
turen sin kl. 03.00 om natten i 95%
luftfuktighet for å rekke å sykle 160 km før
solsteiken ble for intenst. J Vi ser frem til
flere morsomme ruter før Bergen-Voss,
virtuell utgave avsluttes lørdag 22. August.
For mer info og påmelding se: www.bergenvoss.no

Aktiviteter fremover
Basert på en spørreundersøkelse på Bergen CK Veteraner sin Facebook side var det tre
forslag til aktivitet som fikk god tilslutning og som vi ser videre på:
- Klubb tur til Geilo i August
- Treningsleir i syden om vinteren
- Klubb tur til Flandern rundt (Belgia) i april
Selv om de nevnte aktivitetene ble initiert av veteranmiljøet så ønsker de andre klubb
medlemmer velkommen. Den første turen som planlegges er Voss-Geilo i august. Vi kommer
tilbake til de andre aktivitetene når de planlegges mer detaljert i løpet av høsten.

Voss-Geilo 22. August
Bergen CK inviterer sine medlemmer til årets klubbtur til Geilo, lørdag 22. august. Se vedlagt
lenke for mer info og påmelding. NB! Dette arrangementet er eksklusivt for Bergen CK
medlemmer. Mer info og påmelding finner du her:
https://www.deltager.no/bergen_ck_klubbtur_fra_voss-geilo_22082020
Vel møt til Bergen CK sykkelfest på Hardangervidda, lørdag 22. august!!

BoA sykler skifter navn
BoA sykler har vært en nær og god samarbeidspartner av Bergen Cykleklubb helt siden
butikken åpnet i 2002. De har bidratt mye mot våre ryttere, arrangement og den daglige
driften av klubben. I disse dager skjer det ting i Fjøsangerveien 207 da butikken skifter navn.
Vi tok en liten prat med butikksjef Bo André Namtvedt.
BoA sykler + TREK = sant
BoA sykler har alltid vært en TREK butikk. Vi følte at sykkelmerket TREK, via importøren Foss
sykler, kunne tilby et komplett sortiment med alt fra barnesykler til kostbare spesialistmodeller. TREK produserte også en periode merkene Lemond, Klein og Gary Fisher slik at
disse også var å få kjøpt hos BoA sykler. De første 10 årene solgte vi veldig mange
landeveissykler. Landeveissalget økte jevnt gjennom hele 2000 tallet, men stagnerte etter
2012. Siden da har det ikke vært noen nye klare trender innen sykkelsalg. Det vil si før elsykkel salget nærmest eksploderte for 2 år siden. El-sykkel trenden likner på mange måter
landeveis ”boomen” vi hadde på 2000 tallet.
Hva skjer i disse dager?
Nå spisser vi det som var det opprinnelige konseptet. Vi skifter navn på butikken og
dedikerer oss 100% til TREK. Det er en naturlig utvikling da TREK satser veldig på retail. I USA
eier de 150-200 butikker og involverer seg veldig på butikkutvikling. Ved å dedikere oss til
TREK og synliggjøre det ved butikknavnet så får vi veldig god drahjelp på alt som går på
butikkutvikling.
Det nye navnet blir TREK Bergen. Foreløpig er vi den eneste dedikerte TREK butikken i
Norge. TREK kommer ikke inn som eier av butikken slik de gjør i USA, men de legger en del
føringer på navn, utvalg og hvordan butikken skal se ut. Vi tror kundene vil oppleve dette
som en mer rendyrket butikk med enda bedre utvalg innenfor TREK sortimentet.

Litt av hvert…
- Utestående kontingenter
I det vi går inn i sommeren så registrerer klubben at det fremdeles er kontingentkrav
ubetalt. Vi sender ut en purring i disse dagene og ber alle som mottar faktura om å betale
den raskt. Medlemskontingentene er en viktig del av klubbens inntekter.

- Kontakt med våre samarbeidspartnere
Tidligere i Juni fikk alle medlemmer tilsendt et registreringsskjema vedr. kontakt med våre
gode samarbeidspartnere.
Enkelte av våre samarbeidspartnere er interessert i å kontakte dere direkte, men
medlemslister kan ikke vi dele med andre uten videre. For å ivareta GDPR og personvern
bestemmelser ber vi deg registrere navn, e.post og telefon slik at du kan bli kontaktet maks
2 ganger i året. Ved å registrere deg har du ikke forpliktet deg til noe, kun gjort deg
tilgjengelig for gode tilbud.
Mange har bekreftet at de ønsker å motta gode tilbud fra våre samarbeidspartnere. Om du
ikke har rukket dette enda så ber vi deg gå inn og gjøre det nå. Ved å gjøre dette er du med å
styrke markedsverdien til Bergen Cykleklubb.
Du finner skjemaet her: https://form.jotform.com/201682174087053

GOD SOMMER TIL ALLE I BERGEN CYKLEKLUBB

