Ventilen 1-2021
(Medlemsbladet til Bergen Cykleklubb)
Fra «Cykle og skøiteklubben Comet» i 1929 til Bergen CK i 2021…
Kjære medlem!
For noen av dere er klubbnavnet «Comet» kjent, for andre ikke. To år etter at klubben ble
stiftet skiftet «Comet» navn til Bergen Cykleklubb. Historien forteller at det også før 1929
eksisterte også en Bergen Cykleklubb, men den klubben slo seg sammen med Cykleklubben
Henie, som faktisk er noen år eldre enn Bergen Cykleklubb. Det korrekte navnet skal ellers
være Bergens Cykleklubb. Men «s’en» har forsvunnet i løpet av årene som har gått siden
1929…
Og ikke bare er det «s’en» som er forandret, klubben, og samfunnet, har utviklet seg stort
siden 1929. Sykkelutstyret som brukes i dag har utviklet seg enormt, og ikke bare det;
veitrafikken fra 1929 var vel mer preget av hest og vogn enn bil. Ikke å undres av at man da
kunne arrangere ritt i Helleveien. Og ikke å glemme rittet Bergen-Oslo som i store deler må
ha fulgt Bergen-Voss-Geilo traseen, men ganske sikkert på smale veier med grusdekke. Slik
sett kan man nok si at historien går «i ring» nå når grussykling og bikepacking stadig øker i
popularitet.
Styret ønsker å satse på sosial inkludering og aktivitet for medlemmene; unge og eldre,
kvinner og menn. Likeså rekruttering. I Bergen Cykleklubb arbeider vi for at alle skal oppleve
seg velkommen, uansett ambisjonsnivå og sykkelgren. Klubben skal være et godt sted å være
i fellesskap rundt sykkelopplevelser som er verd mer enn kontingenten. Som klubb ønsker vi
å gi dere medlemmer et tilbud som kan svare til deres ønsker. Fra svarene i
spørreundersøkelsen kan vi lese at det er stor spennvidde i ønskene, men ønsket om ulike
former for aktivitet er gjennomgående.
Klubben har opprettet en turgruppe som vi håper vi gi et tilbud til de av dere som ikke
vil/ønsker å satse på de mest aktive rittene. Her ønsker vi å gi dere som ønsker et hyggelig
sykkelfellesskap som kanskje kan «krones» med en tur på Rallarvegen, eller andre turmål?
Honnør til Stig Harald som er pådriver i gruppen!
Som kjent har vi måtte flytte årets utgave av Bergen-Voss til august, men vi har planlagt en
felles sykkeltur fra Voss til Geilo i juni. Vi håper at det vil være et tilbud til dere som ønsker
en spektakulær opplevelse over Hardangervidda. Og kanskje det seinere på året kan bli
anledning til en flott tur i et noe nærmere område også.

Som noen nok har kjennskap til så arbeides det med «pumptrack», og kanskje også BMXbaner, i ulike deler av Bergensområdet, og også andre steder i NCF Region Vest. Vi som klubb
har ønsket å engasjere oss i alle tiltak, i vårt nærområde, der det legges til rette for å bruke
sykkel. Derfor har vi ønsket å delta i arbeidet med pumptrack i Olsvik. Der skal anlegget stå
klart allerede i løpet av sommeren. Bergen Kommune har klassifisert dette som et
«nærmiljøanlegg». Bergen CK, sammen med NCF Region Vest, har villet at dette anlegget
også skal legge til rette for sykkelidrett. Fra regionen deltar Stian Remme og selve arbeidet
utføres av Rekkje Stiutvikling A/S. Dette firmaet ledes av Roald Eidsheim, som har hatt flere
brødre i Bergen Cykleklubb, så den sykkelfaglige delen er vel ivaretatt.
Vi i Bergen Cykleklubb ønsker å samarbeide med både myndigheter, NCF Region Vest og
andre sykkelklubber slik at forholdende for bruk av sykkel i alle former kan legges bedre til
rette.
Våre to aktive ritt, Bontveit Tempo og Sundrunden, har vi på grunn av usikkerhet om
koronarestriksjoner vedtatt å flytte til 11. og 12. september. Vi håper på stor deltagelse og to
gode arrangement i september.
Det er med stor tilfredshet vi kan notere at klubbens sykkelskoler stadig er populære. All ære
til Ole Harald Utvik som er skolens «rektor»!
Klubbens organiserte treninger på landeveg og i terreng er kommet godt i gang. Det er
særdeles hyggelig å kunne notere at terrengsykkeltreningen har svært stort oppmøte. Det er
plass til flere både i terrenget og på landevegen.
Da er det bare å nyte vårens sykkelturer i fullt monn…
Med hilsen
Bergen Cykleklubb
Stein-Arne Hammersland
leder
Presentasjon av styret:
Etter et ekstraordinært årsmøte onsdag 28. april er styret nå komplett. Det nye styret til
Bergen Cykleklubb er som følger:
-

Leder: Stein Arne Hammersland
Mobil: 922 32 490 E-mail: sahtrek@online.no

-

Nestleder: Kjartan Aarbø
Mobil: 450 20 437 E-mail: kjartan@aarbo.no

-

Styremedlem: Marit Sælemyr
Mobil: 976 97 545 E-mail: marit.saelemyr@hotmail.com

-

Styremedlem: Bjørn Holo
Mobil: 474 86 864 E-mail: bjorn.holo@outlook.com

-

Styremedlem: Eli Iren Gule
Mobil: 991 59 694 E-mail: eliir@online.no

-

Styremedlem: Sivert Broll
Mobil: 984 90 658 E-mail: sivertbr@gmail.com

-

Varamedlem: Sverre Kristoffer Jensen
Mobil: 934 09 958 E-mail: sverrekrije4@hotmail.com

-

Varamedlem: Hans Petter Vestre
Mobil: 908 88 782 E-mail: hpv@leroy.no

Spørreundersøkelse blant Bergen CK medlemmer.
19. april iår ble det sendt ut en spørreundersøkelse om hvordan dere som medlemmer
opplevde klubbens tilbud. Vi sendte også en liknende undersøkelse til tidligere medlemmer.
Responsen var enorm. Vi har mottatt over 230 ærlige tilbakemeldinger og styret har satt i
gang arbeidet med å lese alle svarene. Klubbutvikling er nå en fast post på styremøtene og vi
kommer til å bruke spørreundersøkelsen aktivt i dette viktige arbeidet fremover. Vi takker
dere som svarte for at dere er med å utvikle klubben vår.
Alle våre sykkelritt er utsatt til høsten.
Gjenåpningen av Norge tar mer tid en ventet, og vi har måttet utsette alle våre sykkelritt til
høsten. Bergen ritthelg, normalt arrangert i begynnelsen av mai, er utsatt til 11. og 12.
september. Da arrangerer vi Bontveit opp (bakketempo) og Sund fellesstart sør i Øygarden
kommune. Her håper vi på god deltagelse blant våre medlemmer. Bergen-Voss er som kjent
flyttet fra 5. juni til 14. august. Det er mye annet som skjer på sensommeren og kollisjoner er
uunngåelig. Vi har vurdert datoer fra 7. august til 25. september og prioritert å unngå
kollisjoner med lokale sykkelritt og større lokale mosjons arrangement. Lørdag 14. august
viste seg som minst uegnet. Store arrangement kommer som perler på en snor i august og
september. Bergen-Voss, 7-fjellsturen, Bergen City Marathon og Knarvikmila. Vi anser ikke
hverandre som konkurrenter, heller tvert imot. Fra 2021 har byens 4 største
mosjonsarrangementene inngått et fruktbart samarbeid og det lanseres snart et
fellesprosjekt mellom de nevnte arrangementene. Følg med for mer info om dette.

Utenbys ritt for de aktive syklistene i Bergen CK er også utsatt
Det er ikke bare våre sykkelritt som er utsatt. Vi har bedt Cato Karbøl, arrangementsansvarlig
i Norges Cykleforbund, om en status oppdatering på Norgescuppen og mesterskap, og fikk
følgende til svar: Alle NC som var satt opp i april og mai er utsatt til senere på året. Første NC
blir første helgen i juni, med både Landevei, Terreng Rundbane og Terreng Maraton. Men vi
trenger fortsatt en åpning til trinn 2 for at junior og elite kan konkurrere nasjonalt. Vi må helt
på trinn 3 om vi skal ha med aldersbestemt og master nasjonalt. NC Landevei og NM
Landevei vil kunne gjennomføres som planlagt om vi får åpning for trinn 2. Vi holder trøkket
inn mot NIF og inn mot regjeringen i håp om at vi får mer info og avklaringer i tiden
fremover.
Klubbtur lørdag 5. juni
Årets Bergen-Voss er utsatt til august da det ikke er mulig å gjennomføre større arrangement
nå før sommeren. Lørdag 5. juni hadde mange satt av til sykling så da arrangere vi klubbtur i
Voss-Geilo traseen lik turen vi hadde i august 2020. For de medlemmer som synes 30 km
motbakke er i meste laget så har vi i tillegg et opplegg for distansen Dyranut-Geilo. For mer
informasjon og påmelding se her:
https://www.deltager.no/event/bergen_ck_klubbtur_fra_voss_dyranut-geilo_05062021#init
Vi har flere andre klubbturer planlagt senere i år så det er bare å glede seg! J
Mer informasjon om de andre turene kommer etterhvert.

Idretten skaper sjanser
Bergen CK ble iår med i prosjektet Idretten skaper sjanser. Stian Remme er ansatt i en
delstilling og er trener og mentor for 10 innsatte og 4 ansatte i Bjørgvin fengsel. Felles for de
innsatte er en problematisk fortid med rus. Gjengen trener hardt mot høstens store mål,
deltagelse i årets Arctic race i Nord Norge. Før de tar fatt på rittets fire etapper på til
sammen 650 km skal de tilbakelegge en 4 dagers prolog fra Nordkapp til Tromsø. Totalt skal
gjengen sykle 1100 km på 8 dager. Arctic race er kun et delmål for våre ivrige syklister.
Hovedmålet er et nytt fokus i livet langt vekke fra rusen og et nytt nettverk. De 10 innsatte
og 4 ansatte er alle nå ordinære medlemmer av Bergen Cykleklubb. Etter løslatelse håper vi
at de ønsker å fortsette å sykle i Bergen CK drakt.
Velkomst gave til nye medlemmer
Styret ønsker at nye medlemmer raskt skal identifisere seg med klubben. Uniformering er en
sterk virkemiddel og det er derfor vedtatt at alle nye medlemmer får subsidiert sin første
klubbtrøye. Nye medlemmer frem til 12 år får trøyen gratis, mens eldre medlemmer får
trøyen subsidiert med kr. 500,- og betaler selv kun kr. 450,-. Nye medlemmer vil bli
kontaktet av TREK Bergen for henting av trøyen når medlemskapet er godkjent og
medlemskontingenten betalt.
Turgruppe for ungdom etableres
Tirsdag 4. mai var første samling for en nyetablert turgruppe for ungdom i Bergen CK regi.
Dette er et lavterskel tilbud for eldre ungdom (14-18år) som ikke har en trenings bakgrunn
fra sykkel og er et supplement til dagens eksisterende klubb tilbud. Gruppen ledes av Bergen
CK veteran Stig Harald Madsen og teller i skrivende stund 9 ungdommer, men det er plass til
flere. Kjenner du noen som dette kan være interessant for kan de kontakte Stig Harald på
mail: Stimads@live.no eller mobil : 92130081

Sykkelskoler
Kjenner du noen som ønsker å prøve sykling som idrett. Bergen Cykelklubb arrangere mange
sykkelskoler nå om våren. Du finner mer info om alle tilbud her:
https://bergenck.no/2021/04/bergen-ck-sykkelskole/
Klubbhistorikk
Bergen Cyklekubb feirer 92 år i november. Klubben ble riktignok ikke stiftet med dette
navnet. Fra 1929 til 1931 het klubben Cykle- og skøiteklubben «Comet» før de endret navnet
til Bergens Cyklelubb. Den andre store klubben på den tiden var Cykleklubben Henie. I
forbindelse med Henie sin 90 års dag ble det for noen års siden publisert et historisk
tilbakeblitt på sykkel miljøet på 20/30 tallet. Ønsker du å lese mer kan du finne artikkelen
her: https://bergenck.no/wp-content/uploads/2021/05/Bergensposten-nr-3-2019.pdf
Klubbprofil: Mats Bendiksen
Bergen Cykleklubb er en mangfoldig klubb, noe dagens styre ønsker å styrke. Ikke mange vet
at vi har en parasyklist i rekkene våre. Vi har spurt Mats Bendiksen om å fortelle litt om hans
erfaringer som parasyklist og tanker han har rundt dette.
Hei,
Jeg heter Mats Bendiksen, er 39 år og er bosatt i sentrum. Til daglig jobber jeg som veileder i
NAV, noe jeg trives godt med. Jeg er en aktiv og sosial mann som liker å utfordre meg selv.
Jeg har en medfødt nevrologisk tilstand som i hovedsak gjør at jeg ikke kan gå lange
distanser på bena. Jeg bruker rullestol i dagliglivet.

Sykling begynte jeg med for 4-5 år siden og aktivitetsnivået har økt betraktelig i løpet av
disse årene. Jeg har en liggesykkel som jeg bruker. Denne sørger for at jeg kan sykle uten å
tenke på balanse. Jeg har en viss styrke i bena og sykler derfor med bena. Sykkelen har elmotor som kan reguleres. Så da kan jeg variere hvor hard eller lett sykkelturen skal være.
Det å ha en bred sykkel kan by på sine utfordringer. Så smale veier, smale fortau og fysiske
bommer som finnes rundt forbi kan av og til by på noen spennende situasjoner J
Jeg sykler for det meste i fanaområdet da jeg opplever dette området som best egnet for
meg og min sykkel. Samtidig har jeg lyst å oppleve andre deler av bergensregionen fra
sykkelsete, så hvis noen av dere har noen gode forslag tas dette i mot med stor takk.
Som mange andre, har også jeg prøvd meg på Bontveit opp fra Hausdalsiden og jeg må si at
den bakken er litt galskap å prøve seg på J Men fy for en mestringsfølelse det er når en når
toppen. Så all respekt til de av dere som sykler den veien J
Jeg ble introdusert for turritt i 2018 da en god venn av meg utfordret meg til å sykle
Norheimsund – Voss som en del av Bergen – Voss rittet. Dette var en fantastisk opplevelse
og en nydelig tur i flott vær (det var den gangen det var 25 grader og sol hele dagen). Turen
endte med punktering på toppen av skjervet. Snakk om uflaks. Men takket være gode
medhjelpere syklet vi samlet i mål.

Året etter, altså 2019, var en helt annen opplevelse. Da skulle hele Bergen – Voss
gjennomføres og dette er nok pr dags dato den tøffeste og hardeste fysiske utskeielsen jeg
har hatt og gjennomført. Ja, dere husker rett. Dette var året hvor det var 5 grader og regn
nesten hele dagen. Så jeg må innrømme at jeg var meget stolt av meg selv som greide å
fullføre rittet denne dagen og det er definitivt en opplevelse jeg sent vil glemme J
Parasykling er forbundet med folk som har en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Det
arrangeres ulike ritt og konkurranser for parasyklister både nasjonalt og internasjonalt. Det
finnes mange former for parasyklister. Sittende, liggende, de som mangler en fot, de som
mangler en arm, de som sykler med armene og som meg, de som sykler med bena. Med
andre ord stor variasjon.
For meg er det viktig at jeg ikke blir satt i «parasyklingsbåsen». Jeg er opptatt av at man skal
kunne drive med aktivitet på tvers av funksjonsnivå. I min sykkelhverdag omgås jeg folk som
ikke har en funksjonsnedsettelse og jeg mener dette har en verdi i seg selv. Når en kan
utveksle erfaringer og gode sykkelhistorier uten at funksjonsnivå skal nevnes, oppstår det
noe fint og noe som kan skape et godt grunnlag for likeverdighet. En av grunnene til at jeg
liker sykling er at det er universelt. To hjul, tre hjul eller fire hjul er ikke til hinder for at en
kan få gode opplevelser sammen.
Dette var litt om meg. Ser dere meg langs veien så er det bare å si hei J Kanskje vi møtes på
en softis på Esso stasjonen på Os?
Håper jeg ser mange av dere på startstreken for Bergen – Voss 2021!

