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1 Innledning  

«Organisasjonen» har av flere blitt betegnet som viktigere faktor for menneskehetens utvikling enn hjulet. 

Ved å arbeide sammen kan en i felleskap oppnå mer enn enkeltmennesket kan på egen hånd. Denne 

grunnleggende filosofi ligger til grunn for den organiserte idrettsbevegelsen, og da også for oss som 

sykkelklubb. Gjennom organisering i klubb kan medlemmene få mulighet til å utvikle og drifte sin 

sykkelaktivitet på en helt annen måte enn dersom kun syklet aleine. Som klubb kan vi i felleskap organisere 

aktiviteter som den enkelte selv ikke ville kunne gjøre på egen hånd. Styret er valgt av årsmøtet til nettopp 

å organisere aktiviteter for medlemmene. Det blir derfor viktig for styret å vite hva medlemmene ønsker. 

Styret ønsket å svare opp ønskene med tilbud til medlemmene. Derfor foretok vi en spørreundersøkelse, 

og fikk mange nyttige svar. Dette resulterte i at vi bl.a. utvidet arrangementene våre til også å omfatte 

medlemsturer.  

Rekruttering, særlig av barn og unge, er noe som styret har vært kontinuerlig opptatt av. Vi har gjort grep 

for å kunne gjøre tilbudet fra Bergen Cykleklubb attraktivt. Lånesykler, subsidierte drakter og 

treningstilbud er på plass, men likevel trekker vi ikke så mange som vi faktisk har kapasitet til. Er det 

tilbudet vårt, eller er det sykling som aktivitet som ikke fenger like mye som før? 

Tross et utfordrende år med corona har vi, takket være innsatsvillige medlemmer og daglig leder, likevel 

klart å gjennomføre mange aktiviteter. Ikke minst skal vi være glade for at en høstutgave av Bergen-Voss 

og våre to aktive ritt lot seg gjennomføre. Det samme må kunne sies om sesongavslutningssamlingen på 

Rongastovo i Bordalen. 

 



 

 

2 Drift/økonomi 
Det ble avholdet et ekstraordinært årsmøte og 12 styremøter med det nye styret i 2021. Det 

ekstraordinære årsmøtet ble holdt for å velge inn siste styremedlem (kvinne). Med dette var styret i tråd 

med krav fra Norges idrettsforbund om kjønnsbalanse. Nytt av året er at alle styreprotokoller publiseres 

fortløpende etter godkjenning på nettsiden til Bergen CK. De er å finne under menypunktene: Klubben – 

Om Bergen CK – Styremøter.  

 

Spørreundersøkelse 
Våren 2021 gjennomførte styret og daglig leder en stor spørreundersøkelse blant klubbens medlemmer. 

Rundt 100 nåværende medlemmer svarte med viktig info. Vi sendte en likelydende undersøkelse til flere 

hundre tidligere medlemmer og her fikk vi rundt 125 svar.  

 

Styreseminar med AVO 
I november var det styreseminar hos vårt partnerhotell Terminus - De Bergenske. Seminaret ble forberedt 

og ledet av konsulentbyrået AVO. Her var det fokus på å tenke utenom boksen og å se muligheter for 

Bergen CK i fremtiden for å gjøre klubben attraktiv og tiltrekke seg nye medlemmer. Seminaret ble 

avsluttet med en oppsummering av strategisk viktige tiltak, tiltak det er enkelt å iverksette, «kjekt å ha» 

tiltak, og tiltak vi ikke skal prioritere med det første. Styret har senere på styremøter valgt en handfull 

rekrutteringstiltak å jobbe videre med. 

 

Den daglige driften av klubben har daglig leder tatt seg av mellom styremøtene, herunder medlems 

arbeid/kontakt, økonomi, sponsorarbeid/sponsorpleie, arrangementsforberedelse og gjennomføring, 

støttefunksjoner ifm Idretten skaper sjanser m.m. 

 

Den økonomiske situasjonen til klubben er god. 2021 ender med et positivt resultat på kr. 116.577,- 
Gjennom flere år med positivt resultat har Bergen CK økt egenkapitalen til et nivå hvor vi nå tåler ett år 

uten vår hoved inntektskilde Bergen-Voss.  

 

Det er blitt gjort endringer i klubbens økonomisystem og økonomihandbok hvor avdelingen Administrasjon 

er byttet ut med Drift. Dette for å gi et mer riktig bilde av kostnads/inntekts fordelingen. 

 

Det vises ellers til årsregnskapet og rapporter fra revisor og kontrollutvalget. 

 

3 Organisasjonen 
 
STYRET  
Leder: Stein Arne Hammersland 

Nestleder: Kjartan Aarbø  

Styremedlem: Bjørn Holo 

Styremedlem: Sivert Broll  

Styremedlem: Marit Sælemyr 

Styremedlem: Eli Iren Gule 

Vara: Sverre Kristoffer Jensen 

Vara: Hans Petter Vestre  

Styret har avholdt 12 styremøter i styreperioden 2021/22.  

 
 



Ansatte i 2021 

- Nils Olaf Solberg 100% – daglig leder for Bergen CK 

- Stian Remme 50% - trener/prosjektleder for Idretten skaper sjanser Bergen 

 

Engasjerte trenere i 2021: 
- Tamas Lengyel (Junior/Senior) 

Trenere/aktivitetsledere (og vikarer) i 2021 ifm sykkelskoler, sommerleir, og ungdomstreninger.: 
Jorunn Gautestad 

Martin Jacobsen 

Lou Leonardi 

Erlend Nybø Litlere 

Marte Litlere 

Sverre Litlere 

Tuva Aarø Mauland 

Håvard Mauland  

Sander Nistad Stien 

Halvard Sælemyr 

Jakob Tveten Søyland  

Emelie Utvik 

Ingrid Røe Utvik 

Trygve Vestre 

Tord Bie Wikander 

Ingeborg Frigstad Aarbø 

 

Andre funksjoner valgt for 2021  

 

Revisor:  
- Terje Skudal (Skudal Revisjon & Rådgivning AS) 

Kontrollutvalg:  

- Oddgeir Nygård  

- Jørgen Rydheim 

- Inge Paulsen (Vara)  

Valgkomité:  

- Harald Dale 

- Knut Bjørnevik 

- Kristin Litlere  

Aktivrittkomité:  

- Hans Petter Vestre 

- Torbjørn Litere 

- Ragnar Aasgaard 

- Eli Iren Gule 

- Støtte fra øvrige styremedlemmer og daglig leder. 

 



 
Turrittkomiteen:  

- Nils Olaf Solberg 

- Hans Jørgen Morvik 

- Stig Harald Madsen 

 
Sportslig utvalg:  

- Sivert Broll 

- Marit Sælemyr 

Veteranutvalget:  

- Leder: Harald Dahle  

- Medlem: Nina Sæthre  

- Medlem: Bjørn Holo  

- Medlem: Eivind Johannessen 

- Medlem: Sverre Jensen 

- Medlem: Eli Gule 

IT:  

- Webmaster: Eivind Fjeld  

 

4 Representasjon 

NCF: 
 
Lovutvalg 

Stein Arne Hammersland - leder  

Ove Veum – varamedlem  

 

Disiplinær og sanksjonsutvalget 

Toril Røe Utvik – medlem 

 

Grenutvalg bane og Grenutvalg landevei 
Marit Sælemyr - medlem 

Deltagelse på regions og forbundsting: 
Regionsting: Sivert Broll, Stig-Are Mauland og Karina Birkenes  

 
REGION VEST: 
Styret 

Karina Fortun Birkenes – styremedlem 

 

Valgkomiteen 

Ole Harald Utvik – medlem 



5 Medlemmer og lisenser 
 
Medlemstall pr 31.12. i årene 2015-2021: 

 

Medlemstall 0 - 5 år             
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Kvinner 0 0 0 1 0 0 0 
Menn 0 0 0 0 0 0 0 
Totalt 0 0 0 1 0 0 0 

        
Medlemstall 6 - 12 år             
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Kvinner 10 5 5 7 6 3 4 
Menn 11 9 13 12 15 22 25 
Totalt 21 14 18 19 21 25 29 

        
Medlemstall 13 - 19 år             
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Kvinner 4 14 11 13 10 10 8 
Menn 51 37 39 43 34 33 29 
Totalt 55 51 50 56 44 43 37 

        
Medlemstall 20 - 25 år             
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Kvinner 4 6 7 5 5 3 2 
Menn 20 16 18 19 23 19 19 
Totalt 24 22 25 24 28 22 21 

        
Medlemstall 26 og eldre             
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Kvinner 76 62 46 49 40 42 34 
Menn 389 355 307 314 301 270 280 
Totalt 465 417 353 363 341 312 314 

        
Medlemstall totalt             
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Kvinner 94 87 69 75 59 58 48 
Menn 471 417 377 388 373 344 353 
Totalt 565 504 446 463 432 402 401 

 

 

 

 



Ny medlemmer i løpet av årene 2015 - 2021: 

Nye medlemmer 0 - 5 år             
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Kvinner 0 0 0 1 0 0 0 
Menn 0 0 0 0 0 0 0 
Totalt 0 0 0 1 0 0 0 

        
Nye medlemmer 6 - 12 år           
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Kvinner 3 0 4 3 0 0 1 
Menn 6 3 10 6 9 12 6 
Totalt 9 3 14 9 9 12 7 

        
Nye medlemmer 13 - 19 år           
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Kvinner 0 5 1 2 0 0 0 
Menn 3 5 12 4 4 5 4 
Totalt 3 10 13 6 4 5 4 

        
Nye medlemmer 20 - 25 år           
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Kvinner 4 6 7 0 0 0 0 
Menn 1 1 1 1 5 0 5 
Totalt 7 2 6 1 5 0 5 

        
Nye medlemmer 26 og eldre           
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Kvinner 9 11 6 8 2 1 4 
Menn 28 35 27 28 24 11 29 
Totalt 37 46 33 36 26 12 33 

        
Nye medlemmer totalt             
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Kvinner 16 22 18 14 2 1 5 
Menn 38 44 50 39 42 28 44 
Totalt 54 66 68 53 44 29 49 

 

 

 

 



Lisenser 
 

Lisenser               
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

K elite 

5 (1 

pro) 4 (1 pro) 4 (1 pro) 5 (1 pro)  3 1 0 
K jun 3 4 (1 pro) 2 1 3 4 1 
K sen U23 3 3 2 2 1 1 0 
K 9-16 12 11 11 11 5 4 1 
K master 7 10 12 11 12 10 8 
                

M elite 

10  

(1 pro) 3 

4  

(1 pro, 1 

cont) 10 (1 pro) 12 9 4 
M jun 9 6 8 4 6 6 6 

M sen U23 14 

13 (6 

cont) 9 (3 cont) 5 (1 pro) 6 3 9 
M 9-16 24 18 25 27 19 20 17 
M master 157 129 130 120 109 82 66 
HC trehjulsykkel         1 1 1 
Grunnlisens M19-

29             2 
                
Driver     3 6 5 7 7 
Mechanic 7 11 6 4 3 2 5 
Coach         1 1 3 
Team Man. 9 7 5 6 5 2 9 
General Man.             1 
Paramedic 

assistant             1 

 

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 2021 har Bergen Cykleklubb hatt følgende samarbeidspartnere: Sparebanken Vest, Bergensavisen, TREK 

Bergen, TIDE, Bouvet, De Bergenske, Bergen Storsenter, Nr1 Fitness, Tripletex, New Energy, Hennig-Olsen 

og Coca Cola Norge. 

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 stasjonærvakt kurs i 2021. Løypevakt kurs har flere medlemmer 

gjennomført digitalt i forbindelse med Bergen ritthelg.  

Trenere:  
Det har ikke vært gjennomført trenerutdanning i 2021.  

Trenere og tilbud: 
Det ble ikke gjennomført trenerutdannelse i 2021. Vi hadde økt fokus på å utarbeide et større trenerutvalg. 

Helt spesifikt er det nå etablert en trenerpool med det vi omtaler som ungdomstrenere. Disse har ansvar 

for treningene til ungdomsgruppene landevei og terreng. Erlend Litlere har fungert som koordinator og 

trener for terrenggruppen. Det er satt opp trenerkurs tidlig i 2022. Her rekrutteres det fra klubben, og 

klubben har lovet å dekke påmeldingsavgift for de medlemmene som ønsker å stille. Det har vært et 

treningstilbud tilnærmet ukentlig for de ulike gruppene. Det har vært fysiske utetreninger, 

spinningtreninger, basistreninger i gymsalen på Gimle skole m.m. 

  

8. Rapport Ungdom  
Ungdomsgruppen har i år hatt nok 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. Av dem under 14 år, har det vært et lavt antall på treningene, med alt fra 1 til 4 stykker. 

Den eldste ungdomsgruppen er noe større og har vært ledet av Håvard Mauland. 

I 2021 var det sykkelskole for landevei og terreng. Tilbudene hadde god deltagelse, men det har ikke lykkes 

oss i å rekruttere til landevei. Det ble derfor utformet en ny modell av sykkelskolene, der det ble 

implementert som en del av tirsdagstreningene. Deltakerne fra sykkelskolene ble da medlemmer i klubben 

og fikk en smidigere overgang til de ordinære klubbtreningene. 

 
Organisering   
Det er i dag to ungdomsgrupper på landevei; U1 og U2. 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. Det overordnede ansvaret 

har Tamas Lengyel hatt ved å lage treningsprogrammer, også har ungdomstrenerne gjennomført de fysiske 

treningene. 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 Robert Uglehus, 

med god støtte fra Torbjørn Litlere. 

Det har vært et år med lite konkurranser for ungdomsgruppen, men det har vært noen lokale ritt samt at 

det var totalt 3 ungdommer som deltok på UM/UL i Tønsberg. 

 
9. Rapport Terreng  
Terrenggruppen hadde på våren noe frie tøyler og muligheter til å utvikle seg selv. Fram til sommeren ble 

tilbudet styrt og organisert i stor grad av Tony Hagen. 

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 13 år. Som trenere har Tony Hagen bidratt som trener med sin kompetanse, fram 

til sommeren da han dessverre ikke hadde kapasitet til å bidra lengre. Fra sommeren av overtok Erlend 

Litlere som koordinator og trener for gruppen. 



 
10. Rapport Junior & Elite  
Junior og Elite til Bergen CK bestod i 2021 av totalt 12 aktive medlemmer som deltok på ulike NC og 

konkurranser. Det er dessverre første året for klubben der vi ikke har noen aktive kvinner i eliteklassen. Det 

er også bare én aktiv kvinne i K junior. Trener for disse var Tamas Lengyel. Øyvind Litlere har vært leder / 

koordinator for denne gruppen og representant inn i SU. 

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 mellom 

junior og elite og med evt andre klubber/ryttere. På slutten av sesongen åpnet sykkelvelodromen på Sola. 

Der har klubben hatt flere turer og et godt treningstilbud. Klubben har vært heldig å få benytte en minibuss 

fra Olympiatoppen /v Tertnes. På denne har klubben bare trengt å betale for drivstoff.  

I Norge deltok rytterne i følgende ritt:  

- Norgescup 

- Norgesmesterskap: 

o Kvinner junior: Jorunn Gautestad (4. plass. Fellesstart.) 

o NM Lagtempo Menn Junior: Sverre Litlere, Sander Nistad Stien & Tord Wikander. 

o Junior menn: Sander N. Stien, Trygve Vestre, Håvard Magnussen, Sverre Litlere & Tord 

Wikander. 

o U23: Håvard Mauland & Erlend Litlere. 

- Andre lokale og nasjonale tilbud 

 
 

 
11. Rapport Veteran 



Vi har lagt bak oss år nr. 2 med pandemi. Det bærer preg av fortsatte begrensninger, men også av at vi er 

blitt litt flinkere til å leve med disse restriksjonene. Det har resultert i noe høyere aktivitet, om enn ikke 

helt tilbake på førkoronanivå. 

 

Også dette året ble spinningen for veteraner avbrutt fra tidlig i januar til sent i februar, og kom bare så vidt 

i gang før innendørssesongen var over. Men de som trente ute var ikke berørt, det gjelder både skiglade og 

andre tøffinger. 

 

Senere var det utetrening for veteraner i alle de ulike gruppene, og disse forløp omtrent som for tidligere 

år. Treningstilbudet er svært forskjellig, og er delt inn i følgende grupper:  

• Nivå 1 - Spisset Gruppe 

• Nivå 2 - Tirdag og torsdagsgjengen 

• Nivå 3 - Bergen Voss 5 timer 

• Nivå 4 – Tur og mosjon 

• Nivå ? – Tirsdagsklubben 

Medregent alle gruppene er det svært mange som har hatt et tilbud og vært på treninger i løpet av året  

 

Det ble tidlig klart at regionens største turritt, Bergen-Voss ikke kunne arrangeres til vanlig oppsatt tid tidlig 

i mai. Klubben valgte isteden å benytte den oppsatte lørdagen tidlig i juni til å arrangere en tur for 

klubbens veteraner fra Voss til Geilo. Det var et opplegg hvor klubben stod for felles transport av sykler, og 

det var felles sykling langs fjorden og over Hardangervidda. Det var en følgebil, slik at deltagere som ikke 

ønsket å sykle hele veien kunne få skyss større eller mindre deler av turen. Slik var det mulig for mange å 

delta på dette som kan være en strabasiøs tur for mange. Vel framme på Geilo var det dusj og skifte i 

Geilohallen og sosial sammenkomst og bespisning før retur til Bergen eller overnatting i nærheten. 

 

Rittsesongen ble også i år påvirke av pandemien, men i motsetning til i fjor ble ikke arrangementene avlyst, 

men flyttet til høsten. I år ble både Skjærgårdsrittet, Nordhordland rundt og Bergen-Voss ble avholdt i 

august. Og alle rittene med god deltagelse fra vår klubb 

 

Da sommeren og sesongen gikk mot slutten, ble det i midten av september igjen arrangert en fellestur for 

veteraner. Denne gangen «den grønne sløyfe». Igjen stilte klubben med sykkeltransport og følgebil. Ruten 

gikk fra Evanger over Nesheimsfjellet og via Eksingedalen til Dalekvam, med tilleggs etappe over Hamlagrø 

til Voss for de som ønsker det. Et nytt tilbud fra klubben og en ny rute for mange, gjennom lite trafikkerte 

daler, opp og ned bratte bakker og langs stille fjorder. Altså Vestlandsnatur på sitt beste. 

 

I år har også Bergen CK Dawn Patrol startet opp. Et tilbud som de aller største morgenfuglene kan nyte 

godt av. Tidspunktet er onsdag morgen 05.45! 

 

Helt på slutten av året var det igjen oppstart for innendørstrening i spinningsalen på Midtun. Spinningen 

kom i gang som normalt i november, men ble avsluttet som den begynte med nedstenging på grunn av 

krona (screw corona!) 

 

La oss håpe på et bedre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

12. Rapport Aktive ritt: 
Aktivritt komiteens oppgave er å arrangere aktive ritt for å bidra til et godt og sikkert ritt tilbud til aktive 

ryttere lokalt.  

På grunn av den pågående Corona epidemien ble vårt «Tradisjonelle» arrangement «Bergen Ritthelg» 

arrangert med et noe annet innhold og på et annet tidspunkt enn hva tradisjonen tilsier.   

Arrangementet ble flyttet fra våren til høsten og bestod i 2021 av følgende ritt: 

 
 

DATO RITT KLASSER BESKRIVELSE RITTLEDER 
GRUPPER SOM 
BIDRO 

Lørdag 11 

september 

Bergen 

Ritthelg 

Bontveit 

Tempo Alle 

8,3 km tempo 

i 

stigning/flater 

Hans Christian 

Jacobsen 

Ungdom, 

Junior/Senior, 

Veteran 

Søndag 12 

september 

Bergen 

Ritthelg 

Sund 

Fellesstart  Alle 

Fellesstart 

med runder 

på 21 km 

Hans Christian 

Jacobsen 

Ungdom, 

Junior/Senior, 

Veteran 

 

 
 
DELTAGELSE:  

RITT KLASSE PÅMELDTE 
STARTENDE 
DELTAGERE 

Bontveit 

Tempo 

 10-12 år 7 4 

Aldersbestemt/ Elite 34 29 

Masters 15 11 

TOTALT 56 44 



    

    
RITT KLASSE PÅMELDTE STARTENDE 

Sund 

Fellesstart 

10 år - 10 km 1 0 

11-12 år, 21 km 4 3 

Aldersbestemte/Elite 32 27 

Masters 25 19 

TOTALT 62 49 
 

 

 
 
13. Turritt 
I 2020 måtte vi nøye oss med en digital utgave av Bergen-Voss. Med vaksiner på vei, en varslet 

gjenåpningsplan fra regjeringen og en omfattende smitteverns plan for Bergen-Voss hadde vi lenge håp om 

at rittet vårt i 2021 kunne arrangeres på oppsatt dato, lørdag 5. juni. Påmeldingen i januar fikk en god start 

og optimismen var stor inntil den generelle utviklingen i samfunnet bremset opp. Dette påvirket alle 

mosjons arrangement, Bergen-Voss inkludert. Løsningen ble, etter god vurdering, å utsette Bergen-Voss til 

lørdag 14. august. Med vedvarende støtteordninger fra Staten som sikkerhet og vår smitteverns plan i 

bunn følte vi oss trygge på at arrangementet kunne gjennomføres.  

 

 Gjenåpningen av samfunnet tok lengre tid en ventet og selv med en lokal oppblussing av smitte så fikk vi 

grønt lys til å gjennomføre den 44. utgaven av Bergen-Voss i august. 

 

1200 deltagere meldte seg på til slutt og mellom 800 og 900 syklister stilte på startstreken.  

Fokuset vårt var å gi deltagere god plass ved start, underveis og etter målgang. Også ved henting av 

startnummer var smittevern tatt hensyn til. Smittevern påvirket også det vi kunne servere deltagere 

underveis. Fra tidligere å dele ut oppskjærte bananer, sjokoladebarer, vafler og brødmat så måtte vi i år 

severe alt i emballasje. Til dette ble vi sponset delvis eller helt av BAMA, New Energy, Hennig Olsen og 

Coca Cola Norge. 

 

For første gang på lenge kunne vi ikke tilby deltagere en varm dusj på Voss. Istedenfor ble Voss idretts hall 

brukt som store garderober. Maten (baguett, is, vann og Coca Cola) ble delt ut forløpende etter klesskifte 

og deltagere måtte spise maten ut. De mest desperate tok seg en kattevask i Vangsvannet, men dette var 

mer unntaket enn reglen. J  
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Totals
um

K Senior 1 1 1 3
K13-14 1 1
M Junior 5 1 1 7
M Senior 5 2 1 1 9
M10 1 1 2
M11-12 2 1 3
M13-14 1 2 3
M15-16 1 3 2 6
M30-34 1 1
M35-39 1 1 2
M40-44 3 1 4
M45-49 1 1
M50-54 1 1
M55-59 1 1
M65-69 1 1
Totalsum 13 12 6 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 45



 

Alt i alt må vi si oss fornøyde med Bergen-Voss 2021, smittesituasjon og restriksjoner tatt i betraktning. Og 

best av alt så ble ikke det registrert en eneste smittetilfelle i ettertid som kunne relateres til vårt 

arrangement.  

 

 
14. Digitale arrangement 

Bergen CK fortsetter arbeidet med digitale arrangement. I samarbeid med Ultimate Sports Service og 

Bouvet og med erfaringer fra Bergen-Voss virtuelt, utvikler vi et digitalt arrangement som vi kaller «Norge 

rundt på sykkel». På grunn av kapasitets utfordringer hos en sterkt permittert Ultimate Sports Service, 

sykdom hos Bergen CK våren 2020, og det faktumet at Bergen-Voss ble utsatt og gjennomført på høsten så 

kom vi ikke i mål med arrangementet. Det jobbes videre med dette digitale konseptet i 2022. 

 

                        
 

 
15. Idretten skaper sjanser 
I 2021 ble Bergen Cykleklubb med i det landsomfattende prosjektet «Idretten skaper sjanser». Dette er et 

lavterskeltilbud for rusavhengige på dag og kveldstid og tilbys av Norges Skiforbund, Norges Cykleforbund 

og Norges Rytterforbund. I Bergen har Bergen Cykleklubb hatt et enestående samarbeid med Bjørgvin 

fengsel. Målet er å hjelpe en marginalisert gruppe tilbake til samfunnet gjennom idretten ved å reparere 

fysisk uhelse, generell mestringsfølelse og bedret selvfølelse. Som trener/prosjektleder engasjerte vi Stian 

Remme i en 50% stilling. Stian trente en gruppe på 15 innsatte gjennom vinteren og våren slik at de kunne 

delta på årets store mål på sensommeren, Arctic race i Nord Norge.  

 

Før de tok fatt på de 670 km som utgjorde Arctic race 2021 syklet de en prolog fra Nordkapp til Tromsø. I 

tillegg til imponerende sportslige prestasjoner ble ansatte i fengselet og øvrige støttepersonell vitne til 

personlig vekst hos alle som deltok. Gjengen fra Bergen, Halden og Arendal ble en sammensveiset gjeng 

hvor de sterkeste utøverne hjalp de svakeste og sammen nådde målet sitt. Under turen i Nord fikk de 




