
Bergen	CK	 Årsmelding	for	2020	 	
Styret orienterer – 2020 

1.  Innledning  
2.  Veien videre  
3.  Styre og utvalg  
4.  Medlemmer og lisenser 
5.  Representasjon 
6.  Sponsoravtaler 
7.  Utdanning  
8.  Rapport Ungdom  
9.  Rapport Terreng 
10.  Rapport Junior/Elite 
11.  Rapport Veteran  
12.  Rapport Aktive ritt  
13.  Rapport Tur og trimritt 
14.  Økonomi  

 

1. Innledning 

2020 har vært et år sterkt preget av Covid-19 pandemien. Bergen Voss og de mest 
av aktiv ritt er blitt avlyst, og daglig leder har vært permittert deler av året. Det har 
vært en kontinuerlig utfordring å opprettholde aktivitet samtidig som vi har vært 
innenfor de rammene som smittevernsmyndighetene har gitt oss. Dette har ført til at 
det har vært vanskelig å opprettholde, og skape ny aktivitet.  

Men like vel har vi klart å skape noe nytt. Flere års målrettet arbeid med sykkelskoler 
for terreng har nå gitt frukter. Bergen CK har nå etablert en terrenggruppe for 
ungdom opp til 12 år. Denne gruppen har vært svært aktiv gjennom hele vinteren og 
samler i underkant av 20 ungdommer til trening hver uke. 

Klubben har også tatt steget inn i den digitale verden, og har for første gang 
arrangert en virtuell utgave av Bergen Voss, der over 400 ryttere deltok. Dette er en 
svært spennende måte å tilnærme oss sykkelsporten, og dette gir oss ny kunnskap 
som kan være nyttig i fremtiden.  

På tampen av året startet vi opp et svært spannede prosjekt, «Idretten Skaper 
Sjanser». Dette er et samarbeid med, der formålet er å integrere marginaliserte 
grupper i idretten, gjennom å tilby trenging og aktivitet. Prosjektet er finansiert 
gjennom Helsedepartementene, og målgruppen er fengslede og tidligere straffede 
personer. Treningen skjer i og ved Bergen fengsel.  
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2. Veien videre 

Mye tyder på at 2021 også kan bli et krevende år på grunn av pandemien. For 
klubben er det viktig å hele tiden holde seg oppdatert på gjeldende smittevernregler, 
slik at en utnytter det mulighetsrommet som er, uten at dette går på bekostning av 
hverken omdømme eller sikkerhet. Vi vil ha en offensiv tilnærming, og håper å kunne 
arrangere Bergen-Voss og flere aktivritt. Vi vil forsøke å holde aktiviteten oppe med 
treninger og deltagelser i ritt på samme nivå som tidligere år.  

Totalt sett har det vært en nedadgående trend i forhold til medlemmer, og deltagere 
på rittene. Dette er en nasjonal trend som rammer hele sykkelsporten. Det er derfor 
ekstra viktig vi som klubb er relevant for medlemmene. For aldersgruppen 6-12 år 
har det vært en markant oppgang i antall medlemmer. Dette er et resultat av den nye 
satsingen på terreng. Dette viser at det er viktig at vi tilpasser tilbudet til det som er 
etterspurt. Styret og SU vil derfor fortsette med å evaluere og utvikle tilbudet videre 
slik at dette er mest mulig aktuelt både for nye og gamle medlemmer. 

Idretten Skaper Sjanser er et spennende prosjekt som samsvarer godt med BCK sin 
visjon «Livsglede i Bergensregionen gjennom sykkelsport for alle». Dette prosjektet 
viser bredden i idretten, og er samtidig en god måte å vise samfunnsansvar på. 
Klubben vil derfor satse på dette. I tillegg gir dette prosjektet inntektsgivende 
oppgaver til daglig leder. 

Strategien som ble utarbeidet i 2019 for perioden 2019-2023 er fortsatt gjeldende.  

Visjonen er formulert:  

Livsglede i Bergensregionen gjennom sykkelsport for alle 

Det er hva vi ønsker å være som klubb.  

På neste nivå, formål beskriver vi hvordan vi ønsker å jobbe mot denne visjonen: 

Samlende og engasjerende sykkelklubb som skaper idrettsglede og 
prestasjoner. 

I underliggende konkretisering har vi seks søyler som utgjør bærebjelkene i klubben: 
Medlem, Arrangementer, Sportslig tilbud, kompetanse, samarbeid (internt og 
eksternt), anlegg og materiell og tilslutt økonomi.  I hver søyle beskrives de sentrale 
føringene som utvalg, styre og daglig leder skal veiledes av.  

Styret ønsker ved dette å gi føringer til utvalgene samtidig som «de som gjør jobben» 
får frihet til å løse oppgavene slik de så finner best innenfor disse rammene. Vi er en 
dugnadsklubb og tror på at å gi både oppgaver og ansvar er det beste for de som 
ønsker å bidra.    
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Vi tror på å fortsette med det meste vi har gjort, samtidig som det rettes økt fokus på 
å snu trendene med avtagende inntekter. For å videreutvikle klubben og sykling i 
regionen planlegger vi å legge inn ekstra innsats på noen områder.  

• Vi må jobbe videre med å gjøre klubben attraktiv for veteraner. Dette er 
voksne mennesker med ofte voksne sykkelaktivitetsbudsjetter. Hva ønsker de 
at vi tilbyr dem som klubb? 

• Vi jobber med å flytte det som er klubb-dugnadsoppgaver til medlemmene slik 
at vi får frigjort kapasitet hos daglig leder. Vi ser at det fremover er behov for å 
etablere flere inntektsgivende aktiviteter for en 100% stilling.  

• Med vår nye strategi må vi se fremover, også i et lengre perspektiv. Vi er både 
en stor sykkelklubb og et lite idrettslag. Vi ser store idrettslag vokse frem rundt 
oss med økende tilbud og sterk gjennomføringskraft samtidig som 
omgivelsenes krav til å drive en klubb øker. 

• Vi ser at videre styrking av samarbeid med Region Vest og andre klubber er 
positivt for klubben og styrker tilbudet til medlemmene. Klubben bidro med 
organisering og gjennomføring av to mixed landslags ritt for kvinner i 2019 
samtidig som vi etablerte et konkurransefelleskap med Asker CK på 
damesiden, North Cycling. Vi vil fortsette å søke samarbeid for å gi ryttere et 
best mulig tilbud. 

• Vi må sikre og styrke klubbens inntekter (eksisterende og nye) og sikre drift i 
balanse. Vi har fortsatt en god økonomisk ryggrad. Vår hovedinntektskilde, 
som også gir oss en god profilering, er Bergen Voss. Ut fra trend kan vi ikke 
forvente en signifikant økning fremover.  

Så til det viktigste, Bergen CK er en sykkelklubb. Sportslig utvalg (inklusive 
Master) med trenere ser at vi fortsatt kan utvikle og videreutvikle gode ryttere 
etter samme mal som har gitt resultater gjennom år.  

I tillegg til den pågående pandemien ser vi våre største nedsiderisikoer vurderer vi å 
være frafall av større inntekter, omdømmetap (ulykker/doping) og alvorlige hendelser 
med våre ryttere eller deltagere i våre ritt. Vi har tiltak på disse områdene som vi 
følger opp. Risikokart er vedlagt i vedlegg A 
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3. Styre og utvalg  

 

STYRET 

Leder: Øyvind Litlere 

Nestleder: Kjartan Aarbø 

Økonomiansvarlig: Jørgen Rydheim 

Styremedlem: Bjørn Holo  
Styremedlem: Sivert Broll  
Styremedlem: Øyvind Magnussen (trakk seg fra styret desember 2020) 
Vara: Knut Bjørnevik	
Vara: Hans Petter Vestre  

Styret har avholdt 10 styremøter i 2020.  

Andre funksjoner valgt for 2020 	
Revisor:  

Stein Walle	
	
Valgkomité:  

Harald Dale	
Ole Harald Utvik	
Kristin Litlere  

Kontrollkomité:  

Oddgeir Nygård 	
Terje Marthinussen  
Stein Walle 
Inge Paulsen (Vara) 

Aktivrittkomité:  

Leder: Øyvind Magnussen 
Medlem: Ole Harald Utvik 
Medlem: Gisle Skage 
Medlem: Stig Harald Madsen 
Medlem: Ronny Ekren 
Medlem: Ivar Spjeld 
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Turrittkomiteen: 
Nils Olaf Solberg (daglig leder) 
Einar Nystad (rittleder) 
Stig Harald Madsen (medlem) 

Sportslig utvalg:  

Leder: Sivert Broll Styrets rep 

Medlem K Elite: Ole Harald Utvik 	
Medlem H Elite: Øvind Litlere	
Medlem jr: Thorolf Hestnes	
Medlem U: Torbjørn Litlere  & Stig Are Mauland	
Medlem: Tamas Lengyel og Olav Gautestad 
 

Veteranutvalget:  

Leder: Harald Dahle 	
Medlem: Arne Solli 	
Medlem: Nina Sæthre 	
Medlem: Bjørn Holo  

IT: 

Webmaster: Eivind Fjeld  
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4. Medlemmer og lisenser. 
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5. Representasjon 

Regionsstyre (Region Vest):  	
Toril Røe Utvik - nestleder 	
Karina Fortun Birkenes - styremedlem 	
		
NCF Lovutvalg 	
Stein Arne Hammersland - leder 	
Ove Veum - varamedlem 	
		
NCF Disiplinær og sanksjonsutvalget 	
Toril Røe Utvik - medlem 	
		
		
Deltagelse på  regions og forbundsting: 	
Forbundsting: Ingen 	
Regionsting: Sivert Broll, Stig-Are Mauland og Karina Birkenes 	
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 6. Sponsoravtaler  

Bergen Cykleklubb er heldig å ha flere gode samarbeidspartnere. Enkelte bidrar med 
kontanter, andre med varer og tjenester og enkelte med begge deler. 	
 	
I 2020 har Bergen Cykleklubb hatt følgende samarbeidspartnere: 	
Sparebanken Vest, Bergensavisen, TREK, TIDE, Shimano, Bouvet, De 
Bergenske, Bergen Storsenter og Nr1 Fitness. 	
 	
Vi takker alle våre partnere for samarbeidet i året som har gått. 	

7. Utdanning  

Stasjonærvakt- og Løypevaktkurs: 	
Det har i år ikke vært gjennomført noen kurs som følge av lav aktivitet og 
mange smittervernsrestriksjoner 
 
Trenere:  
Det ble ikke gjennomført trenerutdannelse i 2019. Vi hadde derfor økt fokus på dette i 
år. SU gikk direkte på aktuelle personer og lovet at kostnader ifmb påmelding ble 
dekket av klubben. Vi endte opp med totalt 4 medlemmer som gjennomførte Trener 
1:  
 

• Marius Sylta  
• Håvard Mauland  
• Karl Jonas Trondstad  
• Marte Litlere   

8. Rapport Ungdom 

Ungdomsgruppen har i år hatt et utfordrende år, med restriksjoner ifbm barneidrett 
og smittevern. De har også merket utfallet av trenden i barneidrett, der det er en 
synkende deltaksmasse. Antallet på treninger varierer, men vi har hatt et tilbud til 
mange, med ulike ambisjoner.   
I fjor sommer var det sykkelskole for landevei og terreng. Tilbudene hadde 
god deltagelse, men det har ikke lykkes oss i å rekruttere til landevei. Derfor er det 
ikke like mange ungdommer i klubben nå som tidligere. Det er i dag 41 
medlemmer under 17 år, der ca. 25% av disse holder på med terreng.   
I løpet av sesongen når det har vært begrensede muligheter for å holde fysiske 
fellestreninger, har det vært organisert et digitalt tilbud. Dette har dekket både 
basistrening og virtuell sykling på rulle. Samtidig har alle vært med i et chatterom der 
man kan kommunisere sammen både muntlig og skriftlig.   
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Organisering   	
Tidligere har det vært flere grupper innen ungdom. Denne sesongen har det 
vært organisert inn i to grupper. Skillet går på rundt 14 år, der de mest aktive er i den 
øverste gruppen. De under 14 år og evt. de som ikke satser, deltar i den yngste 
gruppen. Den eldste gruppen krever en del oppfølgning med treningsprogrammer og 
gjennomføring. Tidligere har vi hatt frivillige foreldre som har kunnet påta seg et slik 
ansvar. Vi har ikke vært så heldig i år, og har derfor måttet leie inn Tamas Lengyel til 
å lage treningsprogrammer og juniorer til å gjennomføre fysiske treninger. Dette 
samarbeidet har fungert fint og gitt en tilstrekkelig oppfølgning av dem som ønsker å 
satse på sykling, som er under 17 år.  
Vi har fått god og uunnværlig hjelp fra foreldre, og som leder / koordinator har vi hatt 
med Torbjørn Litlere. Han har hatt kontakt med nye ryttere og overordnet struktur 
for trening. Med seg har han hatt Stig-Are Mauland som har bidratt i en 
årrekke. Flere foreldre har bidratt mye på enkelte fysiske treninger.  
Det har vært et år med lite konkurranser for ungdomsgruppen, men det har 
vært noen lokale ritt samt at det var totalt 7 ungdommer som deltok på UM/UL i 
Asker. 	
 

9a. Terreng   

Det ble i år tatt tak for å få organisert en terrenggruppe for å ta vare på de unge nye 
rekruttene fra fjorårets terrengsykkelskoler. Det ble organisert et foreldremøte med 
godt oppmøte, der Håvard Grutle tok på seg ansvaret som koordinator / leder.   
Det har vært stor aktivitet på treningene og enklere å gjennomføre mht smittevern. 
Det har vært satt opp to treninger i uken, der det enkelte ganger var over 20 ivrige 
syklister og foreldre. Alderen på de i terrenggruppen er under 12 år. Som trenere 
har Tony Hagen bidratt som trener med sin kompetanse som tidligere aktive 
terrengsyklist. Han har også gjennomført trener 1 kurs tidligere. I tillegg til Tony har vi 
benyttet betalte juniorer som fysiske trenere.    
Videre er planen at terrenggruppen skal integreres inn i SU slik at de blir ivaretatt og 
fulgt opp like tett som gruppene på landevei.   
 

9b. Rapport Junior Menn og Damer 

Juniorgruppen til Bergen CK bestod i 2020 av totalt 12 medlemmer. Totalt var det 4 
kvinner og 8 menn. Av disse var ca. halvparten av dem aktive og med på 
konkurranser. Trener for disse var Tamas Lengyel. Thorolf Hestnes har vært leder / 
koordinator for denne gruppen.   
Sesongen har vært preget av en del avlyste ritt og behov for på kort varsel finne 
alternative ritt å reise på. Stort engasjement fra alle foreldrene har gjort at det har 
vært god dekning av ledere hele sesongen, der alle viste stor fleksibilitet for å få i 
stand alternative reiser når det var behov for det. På reiser og ritt forsøkte klubben å 
trekke veksler på alle lederne. Vi prøvde så godt som mulig å samkjøre reisene med 
elite og kvinner elite. Det har vært et godt samarbeid med Åsane, Sotra 
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og Nordhordland der det er ryttere som følger noenlunde samme opplegg som elever 
på Tertnes og Metis, med samme trener.   
I Norge deltok JR M og JR K i følgende ritt: 
 

• Norgescup  
• NM:  

o Tempo Kvinner: Frida 6. plass & Jorunn 8. plass.  
o Tempo Menn  
o Fellesstart  

• Andre nasjonale tilbud  
 
9c. Rapport M U23/Elite  
Det var ca. 4 aktive ryttere i U23 & M Elite. Dette antallet har holdt seg stabilt de siste årene. 
Vi ser også at det er ryttere som ga seg med sykling i sesong pga videre studier, lite 
samfunn for denne aldersgruppen i regionen og et sterkt redusert 
konkurransetilbud.   
Det er Øyvind Litlere som har vært koordinator for denne gruppen og Tamas som 
trener. På reiser har de vært organisert med andre klubber og lag, som bl.a. med 
Sindre Hirth fra Voss.   
Det ble organisert et regionslag til Lillehammer GP / UnoX Weekend. Der fikk 
Erlend Litlere og Håvard Mauland delta. Det er et høyt nivå nasjonalt på denne typen 
ritt, så de store resultatene uteble. Det beste resultatet ble Litlere som fikk en 24. 
plass under Gyllne Gutuer. Karl Jonas har prøvd lykken hos det italienske 
klubblaget Zappi racing team. Han har oppholdt seg i Italia og Spania store deler av 
året og fått kjøre flere UCI-ritt, bl.a. Giro De Italia U23.   
I Norge har vi deltatt i følgende ritt:   
 

• Regionslag: Lillehammer GP /UnoX Weekend – Litlere & Mauland  
• NM  
• Gyllne Gutuer: E. Litlere 24. plass.  
• Norges Cup  
• Andre nasjonale tilbud  

 
9d. Rapport  Kvinner Elite 

Klubben i sesongen 2020 følgende aktive ryttere på Kvinner Elite;   	
• Caroline Thorvik Olsen  
• Emelie Røe Utvik.    

Støtteapparat har i sesongen bestått av: Roald Olsen og Ole Harald. 	
I 2019 etablerte vi et samarbeid med Asker CK på K – elite siden, 
konkurransefelleskapet North Cycling, Hensikten var å bedre tilbudet til K Elite 
gjennom å samarbeid utenfor klubben.  Dette har bidratt til å styrke tilbudet til ryttere 
og styrket kapasitet i støtteapparatet. Det var planlagt å ha et tilsvarende tilbud til 
rytterne i år, men alle de aktuelle rittene ble avlyst.  	
Sesongen har vært preget av et lite konkurransetilbud og reduserte muligheter. Det 
aller mest positive er at vi fikk en norgesmester i gateritt; Caroline! Emelie fikk også 
delta på et spansk etapperitt sammen med kvinnelandslaget i februar. 	
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Vi har deltatt på følgende konkurranser; 
	

• NM:  
o Tempo: 6. plass Caroline. 13. plass Emelie.  
o Fellesstart: 8. plass Caroline.  
o Gateritt med gull til Caroline!  

• Norges Cup  
• Setmana Ciclista Valenciana – 4 etapper – Landslagsløp med Emelie  
• Andre nasjonale tilbud  

	
9e Sykkelskoler 

På grunn av Covid-19 har det vært utfordrende å arrangere sykkelskoler. Like vel har 
vi fått til; 

Sykkelskole på Paradis skole for barn 5- 9år. Denne skolen gikk over 3 kvelder og 
hadde totalt 21 påmeldte barn. 

4 stk terrengskoler for barn 8-13 år. Denne skolen har gått over 5 kvelder og det har 
totalt vært 35 påmeldte barn. 

Sommerskole for landeveg over 4 dager, med totalt 15 deltagere 

Sommerskole terreng over 4 dager, med totalt 12 deltagere. 

Totalt har 83 barn deltatt på en eller flere av våre skoler. Det er blitt avholdt totalt 65 
timer med sykkel undervisning.  

Med økonomisk støtte fra Hordaland Fylkeskommune og Sparebanken Vest sitt 
gavefond har sykkelskolene bidratt i 2020 med gode inntekter til klubben, sosialt 
samhold og felleskap hos våre aktive syklister, men viktigst av alt – sykkelglede og 
ferdigheter hos deltagerne samt rekruttering av nye ryttere. 

Ansvarlig for vår og sommersykkelskole har vært Kjartan Aarbø og Ole Harald Utvik 
med utrolig god hjelp fra klubbens unge voksne. 

 

10. Rapport Veteran 

Året 2020 har vært et annerledes år også for BCKs veteraner. 
 
Det begynte med en brå avslutning på spinning sesongen noen uker før denne skulle 
slutte. Klubben har flere ivrige Zwift’ere. Denne digitale fellestreningen ble ikke berørt 
av Covid, så i denne gjengen kunne treningen fortsette upåvirket, og kanskje med 
ekstra mange deltakere. Planlagte treningsturer til både Mallorca og Gran Canaria 
måtte imidlertid avlyses 
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Etter hvert som vi fikk summet oss kom trening i gang utover våren, og i 
sommermånedene, mens smittetall generelt var lave, kom treningen mer og mer i 
gang. De tradisjonelle tirsdag og torsdagstreningene var til tider riktig godt besøkt, 
men også trening på lavere nivå organiserte seg etter hvert. For den spissede 
gruppen har det alltid vært mye egentrening, og denne har vært lite berørt i år.   

Det har vært et dårlig tilbud av turritt for veteraner i år. Både Skjægårdsrittet og 
Nordhordaland rundt ble avlyst. For spisset gruppe har det vært noen få ritt, og 
hovedsakelig bakketemporitt. Også MN for masters ble avlyst. Ett hederlig unntak 
bant turrittene var Bergen-Voss som ble arrangert i en digital variant. Deltagelsen på 
dette rittet i år bel ganske annerledes enn tidligere, men også en mer sosial 
opplevelse for mange. Og for mange var nok også dette høydepunktet i sesongen.  

Veteranutvalget har forsøkt å benytte dette året til å se fremover for å finne 
arrangementer og aktiviteter som er attraktive for klubbens medlemmer. Et resultat er 
gjennomføringen av Voss-Geilo som et lukket klubbarrangement. Da turrittet ble lagt 
ned (midlertidig?) tok klubben opp igjen denne fine turen og tilrettela med felles 
transport av sykler til Voss for felles sykkeltur til Geilo. Selv med elendig 
væremelding var det god deltagelse. 

Det har også vær arrangert klubbkveld for veteraner. Her var det innlegg fra 
sponsorer, rapporter fra årets aktiviteter og ikke minst presentasjon av mulig 
aktiviteter for 2021. «Mulige» fordi mye vil avhenge av utvikling av pandemien. Det 
mest konkrete som ble presentert var en klubbtur til Belgia for å delta på 
turrittvarianten av klassikeren Flandern Rundt. Felles reise med fly, sykkeltransport 
med felles bil noen dager i forveien, opphold på hotell i nærheten, deltagelse i en av 
turrittets distanser, 74, 142, 177 eller 235 km. Dagen etter kan såre ben og rumper 
hviles mens vi ser på proffenes ritt og opplever den fantastiske atmosfæren rundt et 
sykkelritt i sykkelgale Belgia. Ett annet arrangement som ble omtalt var en felles 
treningsleir i varme strøk i løpet av vinter/vår. Også Voss-Geilo turen vil bli gjentatt i 
fremtiden 

Veteranutvalgets sammensetning i dag har vært det samme i mange år, kanskje litt 
for mange. For å få til enda flere spennende aktiviteter for våre medlemmer er det 
plass til nye krefter. Sammen med erfarne ringrever og klubbens administrasjon kan 
veterangruppen løftes til nye høyder. Den som er interessert kan kontakte noen av 
medlemmene eller styret i klubben. 

 

11. Rapport Aktive ritt arrangør komite  

Aktiv ritt komiteens oppgave er å arrangere aktive ritt for å bidra til et godt og sikkert 
ritt tilbud til aktive ryttere lokalt.  

Bergen CK har arrangert bare 1 aktivritt i 2020 på grunn av smittevernsrestriksjoner i 
idretten.	

Bergen Ritthelg ble dessverre avlyst, men Bontveit Tempo ble avviklet i en periode 
der restriksjonen var litt mildere. 87 ryttere var påmeldt, og 83 stilte til start. I en litt 
mager rittsesong var det også utenbys deltagelse og besøk fra utenlandske proff lag! 	
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Oppfordring fra aktivritt komiteen er å få utdannet flere stasjonærvakter siden det er 
dette som har vært mest utfordrende i tidligere sesonger, og kommer til å være en 
utfordring videre også. Det er også behov for å utdanne flere kommisærer fra Bergen 
CK. Det skal stilles kommisærer til egne ritt.	

 

Følgende aktivritt (landevei) har blitt arrangert av Bergen CK i 2020: 

Ritt  Klasser  Beskrivelse  Ritt leder Grupper som 
bidro 

Bontveit 
tempo  Alle klasser 8,3 km tempo i 

stigning/flater. 
Olav 
Byrkjeland 

Ungdom, 
Junior/Senior, 
Veteran 

 

12. Turritt 2020  
Året 2020 ble ikke som vi hadde sett for oss. Bergen-Voss som vi har arrangerte 
hvert år siden 1977 ble planlagt arrangert lørdag 6. juni. På grunn av Corona ble den 
først utsatt til 22. august for så å bli avlyst da regjeringen la ned forbud mot større 
idretts arrangement før 1. september. For første gang i historien ble Bergen-Voss 
som vi kjenner arrangementet avlyst. De påmeldte som ønsket det fikk påmeldingen 
refundert i sin helhet og de andre fikk påmeldingen overført til 2021.  	
 	
For å opprettholde aktivitet bland våre mange sykkelvenner, arrangerte vi Bergen-
Voss i en virtuell utgave. Dvs at en kunne sykle sin individuelle tur på minst 160 km 
(tilsvarende Bergen-Voss) eller 55 km (tilsvarende Norheimsund-Voss), registrere 
turen digitalt i påmeldingssystemet og bli registrert i en virtuell resultatliste. Turen 
måtte gjennomføres mellom 1. juni og 31. august. Det virtuelle Bergen-
Voss arrangementet ble tellende i deltager statistikken og alle påmeldte fikk tilsendt 
2020 utgaven av Bergen-Voss T-skjorten som allerede var bestilt og ankommet 
Bergen.  	
 	
Den virtuelle utgaven av Bergen-Voss ble en suksess og over 400 syklister deltok. I 
tillegg til å opprettholde sykkel aktivitet var den virtuelle utgaven med å holde 
merkevaren Bergen-Voss synlig gjennom et år hvor det ellers ikke skjedde så mye.  	
 	
Bergen-Voss - virtuell utgave ble til i en tid der vi ble utfordret til å tenke nytt. Dette 
har gitt oss nye ideer og undertegnede har i samarbeid med Ultimate sports Service 
og Bouvet arbeidet med å lage et virtuelt arrangement for 2021. Norge rundt, hvor 
mosjonister sykler distansen fra Svinesund i sør, langs kysten til Jakobselv i nord. 
Dette skal gjennomføres fra april til oktober over så mange etapper som nødvendig 
og fremdriften skal synliggjøres via en motiverende app utviklet av Bouvet. Vi håper 
at dette skal være en motiverende måte å loggføre tilbakelagt kilometer på sykkel, 
det være i forbindelse med trening, ritt eller sykling til jobben. 	
 



Bergen	CK	 Årsmelding	for	2020	 	
 

13. Trimmritt 

På grunn av Covid-19 er det ikke arrangert trimritt i 2020. 
 

14. Økonomi 

Årsregnskapet for 2020 viser et positivt resultat på kr. 327.917. Årsaken til dette er i 
all hovedsak knyttet til lavere sportslig / konkurranse aktivitet og derav lavere 
kostnader forbundet med dette. Inntekter stammer i hovedsak fra statlige støttemidler 
i forbindelse med korona, betydelige gavemidler fra sparebanken vest, samt tilslag 
på samtlige kommunale søknader.  
	

	

Øyvind Litlere (styreleder)	 Kjartan Aarbø (nestleder)	

Jørgen Rydheim (styremedlem)	 Bjørn Holo (styremedlem)	

	 Sivert Broll (styremedlem)	

	 	

 
 


