
 

Protokoll 

Emne:  Bergen CK styremøte 
Dato og tid: Mandag 22. mars 2021 kl. 19.00– 20.00  
Sted: Teams 
Deltakere: Stein Arne Hammersland , Bjørn Holo, Marit Sælemyr(referent), Hans        

Petter Vestre, Sverre Kristoffer Jensen, Kjartan Aarbø og Nils Olaf 
Solberg (DL) 

Fravær:         Sivert Broll  
 
Neste møte: 14.04.2021, kl. 18.00-21.00 
Sted:  Gamle NRK-Bygget/Teams 
 
 
Agenda: 
1. Sundrunden – beslutte dato for gjennomføring 
2. Henvendelse i fht Bergen-Voss 
3. Spørreundersøkelse 
 
 
Sak 1. Sundrunden – dato for gjennomføring 
Ut fra dagens smittesituasjon og utsiktene framover mot planlagt arrangementsdato 
for Bergen Ritthelg / Sundrunden, 1. mai, er NCFs anbefaling: 

- kun regionale deltakere 
- kun aldersbestemte klasser, ikke masters 
- anbefaler å tenke på alternative datoer; tidlig i juni eller etter sommerferien 

Stein Arne har snakket med Geir Iden, leder i Region Vest og Åsane CK, og Arvid 
Johannessen i Nordhordland SK om status for deres arrangement. 
Geir tenker at deres arrangement i Knarvik kan gå som planlagt, og evt. utvides til to 
dager dersom vi skulle bestemme oss for å utsette eller avlyse. Tempoarrangementet 
i Nordhordland vil følge det vi vedtar, og evt. arrangeres seinere. 
 
Vedtak: Styret foreslår å utsette Sundrunden til 12.september. Stein Arne har 
mandat til å avklare med de andre arrangørklubbene hvilke arrangement som skal 
gjennomføres denne helgen. Bergen CK er åpen for å arrangere Bontveit Opp fredag 
10. eller lørdag 11. september, avhengig av hvordan det totale rittilbudet blir denne 
helgen. Stein Arne sørger for å få dato for Sundrunden og evt. Bontveit Opp inn i 
terminlisten så fort dato er endelig besluttet. 
 



Sak 2. Henvendelse i fht Bergen-Voss  
Klubben har mottatt henvendelse om å sette opp en ny «pulje 0» i årets arrangement 
sånn at ca 30 ryttere i en fast treningsgjeng, som er påmeldt i pulje 1, får sykle for 
seg selv som første gruppe. Styret ønsker ikke at det åpnes opp for endringer i 
puljeoppsettet da det kan komme flere tilsvarende henvendelser. Det må være 
likebehandling, og potensielt mange slike endringer vil skape utfordringer for 
gjennomføringen av arrangementet. 

 
Sak 3 Spørreundersøkelse 
Styret ønsker å gjennomføre en spørreundersøkelse blant tidligere og eksisterende 
medlemmer, etter samme mal som tidligere. Vi undersøker alternative plattformer for 
utsending til styremøtet i april. 
 

Sak 4 Eventuelt 
• Møtedato i mai endres til den 5., da 12. som vi hadde satt opp, er starten 

på langhelg 
 

  
 


