
 

Protokoll 

Emne:             Bergen CK styremøte 
Dato og tid:     Onsdag 17. august kl. 18.30– 21.10 
Sted:               Gamle NRK-Bygget + Teams 
Deltakere:       Stein Arne Hammersland, Nils Olaf Solberg (DL), Staale Theimann (Teams),  
                       Stig Otto Berntsen, Hans Petter Vestre, Marit Sælemyr (referent) 
Fravær:           Eli Iren Gule, Ann Hege Brustad, Sverre Kristoffer Jensen, 
                      
Neste møte:    Onsdag 14.9.2022 kl. 18.30.  
Sted:               Klubbkontoret, gamle NRK-bygget på Minde 
 
Agenda: 

1. Godkjenning av innkalling, - saker til eventuelt  
2. Orientering fra leder  
3. Orientering fra daglig leder  
4. Oppfølging av saker i protokoll fra styremøtet 15.6.22 
5. Status utvalgene  

a. SU: status aktivitet  
Presentasjon av klubbens aktive junior- og eliteryttere 

b. Veteran: status aktivitet  
c. Skole: status aktivitet 
d. Idretten skaper sjanser: status aktivitet 
e. Aktive ritt: Status organisering og status forberedelser  

6. Klubbutvikling  
 Medlemsrekruttering, tilbud og engasjement 

7. Eventuelt  
 

Sak 1 Godkjenning av innkalling, saker til eventuelt 
o Innkalling godkjent 
o Saker til eventuelt:  

o Bertel O Steen 
o NM master 
o Fløyen Opp og Bryggen GP 

 
Sak 2 Orientering fra leder  

• SAH kom i dialog med leder for Voss MTB under Europacup Downhill på Voss 1. – 3. juli 
– vi ser på muligheter for samarbeid. 

 
Sak 3 Orientering fra daglig leder  

o Økonomi 
Regnskapet ajour. 
I møte med NCF og andre ansatte i klubber i Norge den 21. juni kom det frem en foruroligende 
melding vedr. arrangementstøtte fra Lotteri og Stiftelsestilsynet. Jørn Michaelsen fra IF Frøy 
hadde fått tilbakemelding fra LoS om at de varslede tilskuddene var avviklet i løpet av våren. 
Dette uten varsel til arrangørene som er avhengig av støtten. Uten støtte fra staten blir 
resultatet til årets Bergen-Voss noe helt annet enn vi forutså. Arrangementet med 1000+ 



deltagere går, som forventet med et lite overskudd, men vi har budsjettert med betydelige 
inntekter fra arrangementet til aktivitet i klubben.  
Vi må derfor vurdere å nedskalere aktivitet i klubben resten av 2022 eller vedta å benytte oss av 
våre reserver skulle vi ikke nå frem hos det offentlige. 
Konklusjon: Lite ønskelig å strupe aktiviteten. Vi må snarest mulig få oversikt over allerede 
påløpte og forpliktede kostnader og deretter gjøre en vurdering. 

o Sponsormøte med SPV 30. august for diskusjon av forlengelse av sponsoravtalen. 
o Medlemsflyt: 8 nye medlemmer, 2 utmeldte 
o Klimaregnskap – Styret ser på tiltak for å redusere klubbens klimaavtrykk, samt målsetting om å 

komme i balanse 
o Bergen – Voss arbeidsgruppe etablert for systematisk å kartlegge hvem våre kunder er og 

hvordan vi skal vinne tidligere deltagere tilbake, samt verve nye. 
Forholdet til BoA er uklart for medlemmene våre – hvordan kan vi tydeliggjøre dette? 
 -Fjerne logo fra draktene? 

o Bruk av klubbilene 
Høy egenandel på forsikringen (ca 50’000) – må sette opp reglement for bruk,                                                                    
 
 

Sak 4 Oppfølging av saker i protokoll fra styremøtet 15.6.22 
        Se tabell i bunnen av dokumentet. 
 
Sak 5 Status utvalgene  

a. SU: status aktivitet (Landevei/terreng) 
i. Presentasjon av våre aktive ryttere (Sverre, Christoffer B. og Trygve ikke tilstede) 

o Tord: Bra opplegg med ritt både innenlands og utenlands.Treningen fungerer 
godt, fornøyd med utviklingen/resultatene. Elite neste år. 

o Erlend: Lovende sesong etter covid-tiden, hatt et godt opplegg med Tamas, 
kjekt å reise smn. m jun/sen (jenter/gutter). Tenker det blir enda bedre neste år 
med flere eliteryttere i klubben. Fint med klubbiler, og sportsdrikke/barer. Flott 
med støtte til å trene på Sola Arena i vinter – god trening – gir resultater.  
Ønske: klubben kjøpe inn reervesykler som rytterne kan kjøpe ut når behovet 
oppstår? 

o Tuva: Tøff start på sesongen grunnet ryggskade, fornøyd med situasjonen nå, 
men skulle gjerne kjørt flere ritt. Ønsker squeezy-produkter 

o Christoffer H: Fornøyd med klubbens opplegg, og mulighetene til å kjøre ritt. 
Skulle gjerne sett bedre resultater, har fått trent godt og ser fram til neste 
sesong. 

o Mikal:  Kjørt mange ritt med landslaget, fornøyd med sesongen, håper på flere 
landslagsoppdrag, bl.a VM. 

o Sander: Bra sesong, kjørt mange ritt, ønsker å kjøre CX til vinteren. Elite neste 
år. Skulle gjerne hatt mer gels og barer.  
 

b. Veteran: status aktivitet  
             Klubbturer:             

• Voss – Geilo 20. august – 12 påmeldte 
• Evanger – Dale – Voss, med sesongavslutning på Voss om kvelden – 10. september. 

Foreløpig ingen påmeldte. 
• Nye medlemmer: Ståle tar kontakt med nyinnmeldte veteraner. 

 
c.  Skole: Status aktivitet 

Rekruttering av barn som har gjennomgått Sykkelkids – vi kontakter Sykkelkids for 
videreføring av opplegget fra før ferien, ved en rekke skoler.  

 
d.  Idretten skaper sjanser: status aktivitet ved trener Lars 

o Trening: Trent tre ganger i uken, må alltid ha med fengselsbetjent - Noen avlyste 
treninger pga fravær.  



o Artic Race 10. – 15. august: 5 ryttere fra Bergen deltok, samt to 
fengselsbetjenter og Lars;  reiste opp onsdag, syklet 4,5 mil i Mo i Rana torsdag, 
ca 16 mil fredag, 19 mil lørdag, rundløype i Trondheim søndagen. Lange dager, 
reise mellom etappene, korte netter. 4 av våre ryttere syklet alle etappene. 

o Mye stress for utøverne, som ikke er vant til å være tett på andre mennesker. 
 

e.  Aktive ritt: Status organisering og status forberedelser  
o Bergen Ritthelg 27. – 28. august: Avlyst 

           
           

Sak 6  Klubbutvikling – Utsatt til neste møte 
 
Sak 7  Eventuelt  

o Bertel O Steen 
- Innlevering av bilene etter siste NC 12. september 

o Fløyen Opp 25. august og Bryggen GP 27. august 
- Kan Bergen CK stille med vakter? 

o NM master 3. – 4. sept, Øygarden 
- Kan Bergen CK stille med 8 – 10 vakter? 

 
Aksjonsliste (utførte aksjoner «gråes ut» og fjernes i 2. referat etter utførelse) 
ID Aksjon Ansvarlig Frist Kommentarer 
6 Gjennomgå og sikre politiattester   SB 

EIG 
20.8.2021 18.8: Ny frist 

15.9: I arbeid 
13.10: I arbeid – 
venter på attestene 
7.12: Oversikt 
under utarbeidelse. 
Sivert klargjør for 
søknader for styret 
12.1.22: Styret må 
også søke om 
attester, ref. e-post 
fra Sivert. 
23.2.22: Mangler 
fortsatt noen 
6.4.22: Må følges 
opp – Eli få tilgang  
12.5.22: Pågår, 
nytt system i 
medlemsregisteret 
15.6.2022: Eli 
jobber med saken 
17.8.2022: Samme 
som sist 

33 Bergen Ritthelg i terminlisten  HPV asap 15.6.2022: NOF 
ordner ila uken 

36 Avklare med Tamas i fht antall ryttere. MS 30.6.22 Tamas følger opp 
våre 5 M jun-
ryttere, 1 K jun og 
2 M-elite 

37 Få oversikt over ungdomsrytterne våre, hvem 
som er tilstede på terrengtreningene. 

MS  30.6.22 OK 

38 Søke om klubbavtale med Bergen 
medisinske senter 

NOF asap 17.8.22: Pågår, 
tilbud mottatt 

39 Inngå avtale med Flügger  NOF asap OK 



40 Sjekke med Rune T. hvordan vi gjør det i fht 
yngre voksne ryttere i Bergen Ritthelg. 

NOF asap  

41 Invitere aktive ryttere til å presentere seg for 
styret i møtet 17. august 

MS 10.8.22 OK 

42 Lage utkast til spørreundersøkelse om 
spinningtreningene 

EG 15.8.22 OK 

43 Mailadressen ungdom@bergenck.no – 
sjekke om Torbjørn leser denne – evt. 
overføre til andre 

SAH 14.9.22  

44 Minne kontaktpersoner i aktivt segment på å 
sende oppgjør for gjennomførte aktiviteter. 

MS/HPV asap  

45 Kontakte Sykkelkids i fht skolerekruttering i 
høst 

NOS  asap  

 


