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Start ved Edvard Griegsplass (Grieghallen) fra kl. 05.45. 
Arrangør: Bergen Cykleklubb (www.bergenck.no)
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Enten du er med for første gang, 
eller er en blant de mange som 
har gjort deltakelsen til en 
tradisjon, håper vi at turen skal 
gi en god opplevelse. Bergen-Voss 
bærer med rette betegnelsen 
“Vestlandklassikeren”. 

I år arrangeres rittet for 37. gang. 
Vi i Bergen CK er stolte av å 
arrangere turrittet og vi håper at 
du skal bli stolt og fornøyd når du 
har deltatt i det, – også i år. 

Sykkelsporten er i fremgang, både nasjonalt og lokalt. Som 
deltaker bidrar også du til å vise omfanget og mangfoldet 
i sykkel-Norge. Under Bergen-Voss mønstres bredden 
i norsk tursykling. Samtidig bidrar du som deltaker til 
å styrke ulike ideelle organisasjoner og idrettslag som 
ivaretar deler av sin finansiering gjennom de inntekter 
som Bergen-Voss genererer. 

I Bergen Cykleklubb anvender vi våre inntekter i 
hovedsak til barne- og ungdomsidrett. På den måten er 
din deltakelse også et viktig bidrag til at vi kan ivareta 
våre ambisjoner om å ta samfunnsansvar, gi barn og unge 
gode oppvekstvilkår, styrke breddeidretten, og fortsette å 
utvikle toppidrettsutøvere. 
Gjennom samtaler med deltakere i forberedelsesfasen, før 
start og etter målgang, vet jeg at ambisjonene er ulike fra 
deltaker til deltaker. For oss som arrangør er det viktigste 
at den enkelte har en god opplevelse og realiserer sine 
personlige målsetninger, enten det er å gjennomføre 
turen, eller å sykle fortere enn i fjor. Aldri er gleden 
større enn å være i målområdet og møte deltakere som er 
fornøyde med opplevelsen og egen prestasjon.

Vi ønsker og gjør vårt beste for at du skal få en god 
opplevelse. I dette ligger også store utfordringer for oss 
som arrangør: Vårt viktigste mål er at alle skal komme 
trygt til Voss! Hvor fort du sykler betyr ingenting for oss. 
Men det betyr mye at du kommer frem. 
Som arrangør er vi derfor mest av alt opptatt av din 
sikkerhet. Vi legger forholdene til rette så godt vi kan 

og har de senere årene lagt ned betydelige ressurser ift 
å øke sikkerheten i og langs traseen i samarbeid med 
Røde Kors, politi og veimyndigheter. Vi kan aldri gi noen 
garantier, men du skal vite at vi gjør vårt ytterste for å 
ivareta deg på en trygg måte på turen. Samtidig vet vi at 
uhell finner sted. Men hvis du utviser nødvendig trafikal 
aktsomhet og tar hensyn til egne og andres ferdigheter og 
behov under vegs, øker vi i fellesskap muligheten for å 
realisere målsetningen.

Som deltaker i et turritt skal du følge alle trafikkregler 
for normal ferdsel på vei. Og det er utelukkende ditt eget 
ansvar at det gjøres. Løypen er ikke lukket og stengt 
for andre. Biler og tungtrafikk vil ha legitime krav på 
å benytte veiene på linje med syklistene. Her må alle 
vise smidighet og samarbeidsvilje. Med mer enn 5200 
syklende langs veien må hver og en av oss huske på 
at det er deltakerne som representerer det unormale 
i trafikkbildet denne lørdagen. Derfor, og fordi vi som 
myke trafikanter uansett er mest utsatt, må vi vise ekstra 
forsiktighet og årvåkenhet.

Det vil bli tett med syklister på veien. Trafikk i traseen 
som syklistene selv drar med seg er unødvendig Vi har 
derfor forbudt all privat langing og annen assistanse fra 
veikanten for alle deltakere. Med drikke på flaskene og 
litt mat på lommen kommer du langt. Hvis du da i tillegg 
besøker våre matstasjoner under vegs, vet vi at du får den 
tilgangen på væske og næring som er nødvendig for å 
komme helt frem.

Vi har en ambisjon om at du skal få lyst til å delta flere 
ganger og at turen skal gi inspirasjon til også å være med 
oss videre til Geilo. I år åpner Hardangerbroen 17. august. 
7 dager etterpå, 24. august, er det verdenspremiere 
på turritt over broen. Da gir vi, i samarbeid med Geilo 
Idrettslag, tursyklister muligheten til å ta turen videre 
fra Voss til Geilo over Hardangervidden. “Sykkelfesten på 
Hardangervidden” er en nyskapning som henvender seg 
både til dem som vil sykle den fulle distansen og dem som 
ser parallellen til Skarverennet og deltar med kolleger, 
sykkelvenner eller alene i storslått natur fra Dyranut til 
Geilo, og tar del i det felles etter-arrangementet. Vi vet 
at det, uansett valgt distanse, vil bli en uforglemmelig og 
positiv opplevelse!

Lykke til og god tur!

Atle Sandal
Leder BergenCK

Klubbformannen har ordet Våre sponsorer og samarbeidspartnere:

GENERALSPONSORER:

ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE:

HOVEDSPONSORER:

EN SPESIELL TAKK TIL:

Bergen Cykleklubb ønsker deltakere, 
funksjonærer og støtteapparat 
hjertelig velkommen til årets utgave 
av Bergen-Voss!
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RITTREGLEMENT
Alle deltakerne må følge NCF’s lover og de vanlige 
trafikkregler. Funksjonærer har plikt til å påse at 
reglene blir overholdt. Alle ryttere skal ha lys foran 
og bak. Ved avvik vil rytter bli nektet start!
 
Spurt mot mål er ikke tillatt. Resultatlister sorteres 
alfabetisk for grupper som kommer i mål sammen!

FØLGEBILER OG PRIVAT LANGING ER IKKE TILLATT!  
Av hensyn til sikkerheten vil langing og bruk av 
private følgebiler medføre diskvalifikasjon!

PULJER
For puljeoppsett se side 8.

RITTKONTOR
Startnummer hentes på rittkontoret hos BoA Sykler 
på Krambua, Fjøsangerveien 207. Startnummer 
skal festes på ryggen og være synlig under rittet. 
Rittkontoret holder åpen 10-20 fra tirsdag 28. mai til 
fredag 31. mai.

LØYPE
Starten går fra Edvard Griegsplass (Grieghallen) 
i Bergen sentrum til Nesttun (10 km), Gullbotn 
(44km), Kvamskogen (75km), Kvanndal (130km) 
med målpassering på Voss (165 km). Se kart på 
side 8. Deltakerne skal følge merket sykkeltrasè og 
anvisningene fra rittets funksjonærer.
Husk at vanlige trafikkregler gjelder!

OBS! ENDRING I LØYPEN!  Pga veiarbeid ved Tysse 
sentrum skal alle sykle gjennom Hagaåstunnelen 
før stigningen opp Kvamskogen.

MATSTASJONER
BJØRKHEIM (Samnanger) 7.00-11.00: Vann, saft og 

NORDHEIMSUND 8.00-13.00: Vann, saft, skiver 
 

KVANNDAL 10.00-16.30: Vann, saft, skiver med 

VOSS IDRETTSHALL 10.00-18.30: Middag.

KLASSEINNDELING
Aldersgrensen er satt til 17 år. Aldersgrense = antall 
år man fyller i løpet av 2013.
K/M 17 - 19 K/M 50 - 54 Tandem M/M
K/M 20 - 24 K/M 55 - 59 Tandem K/K
K/M 25 - 29 K/M 60 - 64 Tandem Mix
K/M 30 - 39 K/M 65 - 69
K/M 40 - 49 K/M 70 - eldre

PREMIERING
Pins til alle deltakere. Pins til 1. - 5. - 9. gangs 
deltakere. Rytterstatuett til 10. - 15. - 20. gangs 
deltakere. Premiering av 25. og 30. gangs deltakere 
i Voss Idrettshall kl. 15.00. Diplom og T-skjorte til 
alle etter målgang. Husk å ta med startnummer ved 
henting av diplom og T-skjorte.

ELEKTRONISK TIDTAKING
Les om montering av startnummer og tidsbrikke på 
side 9.

FOTOGRAFERING AV DELTAKERNE
Vi fortsetter samarbeidet med Marathon Photos. 
Sammen med startnummeret får alle deltakere 
utdelt hjelmklistremerker. De skal plasseres godt 
synlig fremme og på siden av hjelmen. Dette for 
at Marathon Photos skal kunne identifisere alle 
deltakere. Les mer på www.marathon-photos.com

PRISER
Startkontingent kr. 750. Beløpet dekker startavgift, 
middag på Voss, mat og drikke underveis og premier. 

LISENS
Alle ryttere skal være forsikret gjennom enten helårs-
lisens eller engangslisens. Engangslisens er fastsatt 
og administrert av NCF. For 2013 koster denne kr. 
200,-. De som har helårslisens eller aktiv lisens 
trenger ikke engangslisens. For detaljert info om 

MILJØ
Alle må ta vare på eget boss, tomme flasker, 

langs sykkeltraseen, men i bosskorger ved 
matstasjoner eller ved ankomst Voss! Vi sykler 
i Norges flotteste natur. La oss beholde det slik! 
Husk at forsøplingsloven gjelder, selv om du deltar 
på et sykkelritt. Blir forsøpling observert av våre 
funksjonærer, vil det medføre diskvalifisering!!

TIPS TIL DELTAKERNE
Ta med rikelig med drikke og mat. Lett bekledning 
anbefales. Evt. regntøy bør være lett med god 
lufting. Sykkelen må være i god stand før start. 
Alle bevegelige deler bør være velsmurte. Ta med 
reserveslange, dekk og verktøy. Det er viktig at 
dekkene er nye men innkjørte, slik at du unngår 
punkteringer i løypen!
Det er spesielt viktig at du ikke bruker slitte 
bremseklosser på sykkelen. Det er mange 
tekniske utforkjøringer på Bergen-Voss og her bør 
ikke bremsene svikte.

TEKNISK SERVICE

ved Edvard Griegsplass. De er også tilstede på de 
3 matstasjonene: Bjørkheim , Nordheimsund og 
Kvanndal. Du får hjelp ved punktering og med sykkel 

tilgjengelig – du må derfor kunne skifte dekk selv ved 
punktering. Flere detaljer på side 19.

MASSASJE

Mellom kl. 11 og 16 vil vår sponsor Volvat tilby 
massasje ved idrettshallen. Rekker du ikke dette kan 
du ta kontakt med Volvat på tlf: 55 11 20 00 og avtale 
massasjetime uken etter.

GI BESKJED VED UHELL
Røde Kors Hjelpekorps følger rittet hele veien. Det 
er førstehjelpsutstyr på alle matstasjoner! Flere 
oppsamlerbiler følger rittet. Gi beskjed om at du har 
brutt til brytetelefonen. 

Viktige telefonnummer under rittet:
Brytetelefonen: 45 44 58 17 (Oppsamlerbli)
Røde Kors: 93 41 08 50  (ved mindre uhell)
Medisinsk nødtelefon: 113 (ved alvorlige uhell)

BAGASJE OG GARDEROBE
Bagasjebil for transport av deltakernes bagasje vil stå 
oppstilt ved Edvard Griegsplass. Bagasje må merkes 
med navn og startnummer (Klistremerker vedlagt), 
og avhentes ved Voss Idrettshall.  
OBS! Bagasje/ryggsekker vil lagres utendørs, og ikke 
stå tørt. Glemte effekter hentes hos BoA Sykler på 
Krambua. Det er garderobe/dusj i Voss Idrettshall.

OVERNATTING PÅ VOSS
På Voss finnes hoteller og pensjonater i alle prisklasser. 

RETUR TIL BERGEN
Vi fortsetter samarbeidet med NSB og har bestilt 
plass på 4 togavganger fra Voss til Bergen. Nytt 
av året, så har deltakere bestilt plass på dedikerte 
togavganger. Tiden står på billetten (se ditt ark med 
klistremerker).
Togavgang 12.53 (plass til 100 sykler).

Ved avgangene kl. 16.35, 18.35 og 19.37 vil det være 
SYKKELRETUR MED LASTEBIL. Lastebilene vil 
stå klar til lasting av sykler ved Voss ungdomsskole 
mellom 2 timer og 1/2 timer før togavgangen.
Togavgang 16.35: (mellom 14.30 og 16.00).
Togavgang 18.35: (mellom 16.30 og 18.00).
Togavgang 19.37: (mellom 17.30 og 19.00).

Lastebilene følger togavgangene og syklene kan 
hentes på Edvard Griegsplass ved annkomst til 
Bergen. Togbilletter kan ikke bestilles etter 1. mai, 
men evt. uavhentede togbilletter blir lagt ut for salg 
i idrettshallen på Voss. Ved innlevering av sykler vi 
deltakere motta kvittering. Denne må fremvises ved 
utlevering av sykler i Bergen.  
Pris kr. 300,- pr. person inkl. sykkel.

RITTINFORMASJON

Du skal bruke 
heldekkende 

hjelm!

Du skal bruke hvitt 
lys foran og 
rødt lys bak!

Tempostyre
er ikke tillatt!



Vi har kapasitet og kan tilpasse opplegg for skole-
klasser, idrettslag, firma og andre organisasjonar.

For bestilling eller 
spørsmål om testing, 

ta kontakt på 
tlf. 55545262,  email:

TESTLAB.VEKTERTORGET@sib.no
eller sjekk vår nettside:

www.sib.no/testlab

www.sib.no/testlab

Test deg og få 
- mer ut av treningen
- bedre resultat

Vi tester 
maksimalt oksygen-

opptak, melkesyreterskel, 
utnyttingsgrad og maks-

puls både på løping og
sykkel. 

Samling og start inne på Fana Stadion. Premier og 
resultater ved målgang, på toppen av Fanafjellet. 
Bagger og utstyr blir av arrangør fraktet opp til 
målområdet, ellers er det garderobe og dusj på Fana 
Stadion.

Rittet blir delt inn i puljer og det kjøres med master 
bil fram til rundkjøring på Midttun. Motorsykkel 
foran feltene og følgebil. Samarbeid med Rød Kors, 
som har to biler ute i traseen.

Rittet går i Bergen–Voss trase over Gullfjellet.
Lange flater, seig motbakke opp Gullfjellet, 
utforkjøring – variert og lett kupert terreng utover 
fjorden – ny lang motbakke fra Lønningdal – flat 
trase gjennom Os og perfekt avslutning opp til 
toppen av Fanafjellet! 

Meld deg på Gullfjellet Rundt 2013 – siste ritt var det 
300 deltakere.

NB! Gullfjellet Rundt er sammen med Bergen-Voss 
eneste seedingsritt i 2013 til Voss-Geilo. www.ckhenie.no www.fanail.no

Gullfjellet Rundt  Søndag 16. juni kl 10.00 - 85 km.
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PULJEOPPSETT 2013

I år bruker vi et nytt tidtakersystem 
der tidtakerbrikken er innebygget i 
sykkelstartnummeret.

Startnummeret festes foran på sykkelstyret 
med strips.

Mellomtidsmattene er byttet ut med 
antenner langs veien.

Årets startnummer/brikke trenger IKKE 
leveres inn etter målgang.

Montering av 
tidtakerbrikken:

PULJE-NR. PULJENAVN KORR.
STARTTID

1 Lagkonkurranse Team Bergen 05:45
2 Lagkonkurranse Team Østlandet 05:48
3 Lagkonkurranse Team Rogaland 05:51
4 Lagkonkurranse Åsane CK 05:54
5 Lagkonkurranse Fana Sykkel 05:57
6 Lagkonkurranse Vossevangen CK 06:00
7 Lagkonkurranse CK Haugaland 06:03
8 Lagkonkurranse Skullerud/Ceres Sportsklubb 06:06
9 Lagkonkurranse Team Sogn og Fjordane 06:09

10 Lagkonkurranse CK Sotra 06:12
11 Lagkonkurranse Bergen Triathlon Club 06:15
12 Seedet pulje 1 06:18
13 Seedet pulje 2 06:21
14 Seedet pulje 3 06:23
15 4t30m Jæger 06:30
16 4t30m CK Sotra 06:32
17 4t30m MCK 06:34
18 4t40m Åsane CK 06:36
19 4t40m CK Henie 06:38
20 4t40m Bergen CK 06:40
21 4t40m Stord SK 06:42
22 4t40m pulje 5 *) 06:44
23 4t40m pulje 6 06:46
24 4t50m Astrik 06:48
25 4t50m Nordhordland SK 06:50
26 4t50m Måløy IL Sykkel 1 06:52
27 4t50m Asker CK 06:54
28 4t50m Bergen CK 06:56
29 4t50m Enda e' det langt igjen 1 06:58
30 4t50m Ulstein Ørsta Stryn SK 07:00
31 4t50m Sogn CK 07:02
32 4t50m pulje 9 *) 07:04
33 4t50m pulje 10 *) 07:06
34 4t50m pulje 11 07:08
35 5t00m OddaSK-IL Harding 07:10
36 5t00m Åkra Sykkelgruppe 07:12
37 5t00m Bergen kommune 07:14
38 5t00m Arna SK 07:16
39 5t00m Pulje 5 *) 07:18
40 5t00m Pulje 6 07:20
40 5t00m Pulje 7 07:20
41 5t10m Hardanger Sykkelklubb 07:22
42 5t10m Bergen CK 07:24
43 5t10m Pulje 3 *) 07:26
44 5t10m Pulje 4 *) 07:28
44 5t10m Pulje 5 07:28
44 5t10m Pulje 6 07:28
45 5t20m BergenCK 07:30
46 5t20m CK Henie 07:32
47 5t20m Enda e' det langt igjen 2 07:34
48 5t20m pulje 4 *) 07:36
49 5t20m Pulje 5 07:38

PULJE-NR. PULJENAVN KORR.
STARTTID

50 5t20m Pulje 6 07:40
51 5t30m Harding 07:42
52 5t30m Austevoll sykkelklubb 07:44
53 5t30m Måløy IL Sykkel 2 07:46
54 5t30m Sportsklubben Ceres 07:48
55 5t30m SprekogBlid 07:50
56 5t30m Arna SK 07:52
57 5t30m Aktiv365 07:54
58 5t30m Astrik II 07:56
59 5t30m Nr. 1 Fitness 07:58
60 5t30m Sogn CK 08:01
61 5t30m pulje 11 *) 08:03
62 5t30m pulje 12 *) 08:06
63 5t30m pulje 13 *) 08:08
64 5t30m pulje 14 08:11
65 5t45m Statoil Bergen 08:13
66 5t45m Sparebanken Vest 1 08:16
67 5t45m Bergen CK 08:18
68 5t45m LACO 08:21
68 5t45m Volvat 08:21
69 5t45m pulje 5 *) 08:23
70 5t45m pulje 6 *) 08:26
71 5t45m pulje 7 08:28
72 6t00m ABB 08:31
73 6t00m Austevoll sykkelklubb 08:33
74 6t00m Osterøy Sykkellag 08:36
74 6t00m Welltec 08:36
75 6t00m Bergen CK 08:38
76 6t00m Enda e' det langt igjen 3 08:41
77 6t00m FMC Technologies 08:43
77 6t00m Kiwi 08:43
78 6t00m Pulje 8 *) 08:46
79 6t00m Pulje 9 *) 08:48
80 6t00m Pulje 10 *) 08:51
81 6t00m Pulje 11 08:53
82 6t00m Pulje 12 08:56
83 6t30m Bergen Triathlon Club 08:58
84 6t30m Team Sunde 09:01
84 6t30m Sparebanken Vest 2 09:01
85 6t30m Arna SK 09:03
86 6t30m Nr. 1 Fitness 09:06
87 6t30m Pulje 6 09:08
88 6t30m Pulje 7 09:11
89 7t00m Jotun 09:13
89 7t00m Aktiv365 09:13
90 7t00m Bergen kommune 09:16
91 7t00m SprekogBlid 09:18
92 7t00m Pulje 5 *) 09:21
93 7t00m Pulje 6 09:23
94 8t00m Pulje 1 09:26
94 8t00m Pulje 2 09:26

OM PULJENE   Vi har nesten 100 puljer som 
skal til Voss. I listen ovenfor finner du oversikt over 
puljenummeret, puljenavnet og starttiden til puljene.
 

Ved start er det puljenummeret du skal forholde 
deg til. Dette gjelder også ved bagasje innlevering i 
Bergen og utlevering på Voss.

Front

Front Bak

Bak
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Fra Bergen til Garnes
Hold maksimalt 2 rekker i bredden. 
Ikke ta opp hele veibanen, slik at vi skaper 
irritasjon for den øvrige trafikken. Høyre- og 
venstre rekke i kjedene må ikke ligge for 
langt fra hverandre i bredden. Dette gjelder 
generelt for hele rittet.

Skyggestrand
Smal vei med møtende trafikk. Hold godt 
til høyre langs denne veistrekningen.

Gullbotn
Siste del av nedkjøringen fra Gullbotn, må 
alle syklister ligge på en rekke. Her er det 
høy fart med skarp sving.  
NB! Unngå forbikjøring!

Kvamskogen
Nedkjøringen fra Kvamskogen er bratt 
og svingete, og vi kjører gjennom flere 
mørke tunneller. Ligg på en rekke, og kjør 
forsiktig gjennom tunnellene, da det kan 
være oljesøl i veibanen.  
NB! Unngå forbikjøring!

Hardangerfjorden
Smal svingete vei langs hele fjorden. Hold 
godt til høyre langs hele fjorden, og vær 
oppmerksom på møtende trafikk - spesielt 
i svingete partier.

Målgang
Ingen spurting! Alle skal komme 
velberget og sikkert i mål.

Ryttere i felt som kommer samlet til mål 
blir alfabetisk sortert.

God tur!
VIKTIGE 
FORSIKTIGHETSREGLER
I år blir vi flere enn noen gang 
som sykler Bergen-Voss, og 
mange er uerfarne i sykkelfelt på 
landeveien. Derfor er det viktig 
at alle, såvel erfarne som mindre 
erfarne, overholder følgende 
forsiktighetsregler:



Norsk idretts verdier og
holdninger er satt på prøve. 
Det er ikke noe nytt. Det er 
verdiene i idretten som gjør den 
til det den er blitt – en samlende
folkebevegelse i hele Norge.
 
«Ærlig talt» ønsker å synliggjøre
verdiene som ligger til grunn for
og bredden i antidopingarbeidet,
og øke bevisstheten rundt doping 
som et samfunnsproblem.
 
Med personlige og ektefølte
historier setter AntidopingNorge 
og Norges idrettsforbund
søkelyset på arbeidet.

«Jeg følte meg som en taper fordi jeg 
ofte var listefyll. Denne høsten har  
jeg følt meg som én av vinnerne» 

MADS KAGGESTAD

Invitasjon til «ærlig talt»-seminar
 
Hordaland idrettskrets inviterer til årets kunnskapsturné
som handler om antidoping. Hovedinnlederne er: 

 MORTEN HEIERDAL, tidligere dopingmisbruker
 MADS KAGGESTAD, tidligere proffsyklist 
 JAN DE LANGE, Antidoping Norge 

>  Gratis, men begrenset antall plasser
>  Påmelding: www.idrett.no/hordaland
 

SCANDIC BERGEN CITY, HÅKONSGATEN, BERGEN
TORSDAG 30. MAI KL. 18.00 – 21.00

Informasjon og påmelding:
WWW.KLOSTERRITTET.NO

Totland, Bergen 10. August                   
Start og mål ved Fanahytten
Total distanse på 60 km   
Deltakerpremie til alle!

Bergen  Sykkelservice
www.bergensykkelservice.no

Vi kan ikke love deg bra vær,

Klosterrittet 2013 
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STARTOMRÅDET VED 
EDVARD GRIEGSPLASS
På startnummeret ditt, står det et puljenummer. 
Det samme puljenummeret vil bli brukt for 
oppstilling i sluser før start. Hver pulje blir 
markert med skilt og du stiller opp i din pulje. Det 

for din pulje, må følge med på når din pulje blir 
annonsert med skilt. 
Straks din pulje blir bedt om å komme frem, går 
du frem til slusen og plasserer deg i riktig pulje. 
Puljene flytter da etter tur frem mot start. Det er 
viktig at alle følger anvisninger fra puljevaktene. 
Trenger du parkering, anbefaler vi Bygarasjen 
eller Bergen Griegpark.

SIKKERHET
Vi tenker sikkerhet og vi sjekker at dere alle har 
hjelm og lys (framme og bak) på syklene. Mangler 
du noe av dette, så vil du ikke få starte. 

MÅLOMRÅDET PÅ VOSS
MÅLGANG
Ved passering av tidtakingsmattene på Tvildemoen 
er rittet offisielt over. Senk farten frem mot neste 
kryss. Ta så til venstre ned Strandavegen til 
målområdet i Vangsgata.

MÅLOMRÅDET OG IDRETTSHALLEN PÅ VOSS
Målområdet på Voss er lagt til Vangsgata. Etter 
målgang på Tvildemoen blir alle ryttere sluset ned 
Strandavegen til samlingsområdet i Vangsgata. Fra 
målområdet er veien skiltet ned til idrettshallen 
(se kart på neste side).

I idrettshallen er det garderober og dere kan ta en
velfortjent dusj.

I idrettshallen blir det servert middag samt 
utdeling av medaljer, diplomer og T-skjorter.

TOG TIL BERGEN OG SYKKELTRANSPORT
Se side 5.

STARTOMRÅDET VED EDVARD GRIEGSPLASS

MÅLOMRÅDET PÅ VOSS

IDRETTSHALLEN PÅ VOSS



Telefon 56 53 10 00
booking@parkvoss.no

www.parkvoss.no

Telefon 56 53 10 00
booking@parkvoss.no

www.parkvoss.no

Park Hotel Vossevangen ligg vakkert 
og sentralt til ved Vangsvatnet, med 
storslagent utsyn til naturen ikring. 

Vossasalen 
laurdag 17. juni
kl. 21.00

• 2
3

2
3

9

Park Hotel Vossevangen ligg vakkert og sentralt til ved Vangsvatnet, med storslagent utsyn til naturen ikring. 
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BERGEN CYKLEKLUBB – for unge syklister!

UNGDOMS-, JUNIOR- OG ELITEGRUPPEN

I Bergen CK – Ungdom, junior/elite, er det plass til 
alle! Gruppen består av over 100 medlemmer, men 
det er god plass til flere! Det er denne store, aktive 
gruppen, og deres foreldre, som ga klubben grunnlag 
for å arrangere Ungdomsmesterskapet i jubileumsåret 
2009.

Bergen CK kan tilby et positivt, inkluderende, sosialt 
miljø som gir rom for vekst og utvikling, både sosialt 
og sportslig. Fellestreninger, ritt og samlinger utgjør 
kjernen av vårt aktivitetstilbud.

Fellestreningene foregår hele året. I vintersesongen 
tilbyr vi spinning i eget spinninglokale på Fjøsanger. 
I utesesongen har vi fellestrening hver tirsdag og 
torsdag. Utøverne deles inn i ulike grupper etter 
ferdighet og, delvis, alder. Vi arrangerer også ulike 
samlinger for våre aktive. Årets første samling er 
vanligvis skisamlingen på Geilo i januar, hvor vi 
benytter flotte løyper og har med egen ski-instruktør. 
En stor suksess!

er en inspirerende start på rittsesongen, både sportslig 
og sosialt. Vanligvis legges samlingen til Hardanger. 
Sesongen avsluttes med sesongavslutningssamling i 
Vossaområdet.

Gjennom sesongen får våre medlemmer tilbud om å 
delta på ulike ritt, både i nærområdet og i andre deler 
av landet. I de seinere år har vi utvidet rittilbudet til 
både Sverige, Danmark og Nederland.

Til de som mangler sykkel, men har lyst å prøve seg i 
sykkelsporten tilbyr vi lånesykler i en startperiode. 

Nærmere informasjon om Bergen CK, og gruppen, 

syklister!

Velkommen til å sykle med oss!

Bli medlem i Bergen CK! 
• Eget spinninglokale på Fjøsanger.
 Rimelig og godt treningstilbud hele året.

• Fellestreninger med andre sykkelinteresserte.  

• Utetreninger hele året (så lenge forholdene tillater det)

• Treningsfelleskap for alle aldersgrupper fra 
 10 år og oppover.

• Fellesturer til store ritt-arrangement som:
 - Birkebeinerrittet
 - Styrkeprøven Trondhjem Oslo
 - Jotunheimen Rundt

• Rimelig og godt sykkelbekledning i eget klubbdesign

• Klubbrabatt hos BOA Sykler

• Meld deg på www.bergenck.no

Bergen CK har gjennom flere år satset sterkt på å bygge opp et godt tilbud 
til sykkelinteressert ungdom. Som Bergensområdets største, og eldste 
sykkelklubb har vi arbeidet for å utvikle et inkluderende, sosialt miljø der 
det er rom for alle sykkelinteresserte ungdommer.www.bergenck.no BoA Sykler gir service til deltakerne på 3 viktige 

punkter i løypen, samt i startområdet ved 
Grieghallen:

BJØRKHEIM  NORDHEIMSUND  KVANNDAL

HVA VI KAN HJELPE MED:
• Skifte slange/dekk
• Skifte gir/bremsewire
• Justere gir/bremser
• Smøre/skjøte kjede
• Rette opp hjul

Vær OBS på at vi ikke kan erstatte deler på 
servicestasjonene (hjul, sete, setepinne, gir -  
og bremsesystem osv)!

HVA DU KAN GJØRE SELV
Vi oppfordrer alle syklister til å være godt forberedt 
før rittet. Sjekk at dekk og slanger er feilfrie og at 
hjulene har gode felgbånd.

Ideelt sett bør hjul med nye dekk være innkjørte, 
slik at du unngår ubehagelige overraskelser i løypen. 
Sjekk at girsystem fungerer som det skal og at 
kjeden er velsmurt. Ta med multiverktøy i lommen.

 Husk også å spise og drikke  
 rikelig underveis. Du får kjøpe 
 ”Bergen-Voss Energipakke” 
 i butikken i forbindelse med 
 utlevering av startnummer.

Husk påbud om lys foran- og bak!

 Du får kjøpe ”Førstehjelppakke” 
 i butikken før start og i  start-
 området med slanger, dekkspaker 
 og minipumpe.
                                   God tur!

Bergen-Voss Service
 - levert av BoA Sykler

Fjøsangerveien 207, v/Krambua, 5073 Bergen,  
tlf. 55 27 14 50  www.boasykler.no
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KONGEN AV   KLASSIKERNE!

IKKE BARE EN SYKKEL – MEN EN TREK.SAN REMO. FLANDEREN. ROUBAIX.
Les mer om Trek Domane på Trekbikes.no

Er en sykkel designet for Cancellara  
noe vanlige dødelige vil dra fordel av?  
Svaret er ja, definitivt. 
Domane vil endre måten du sykler på - du vil 
sykle raskere, lengre og med mer komfort.

Peloton Magazine, langtidstest av Trek Domane
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Tekst: Linda Eide Foto: Linda Eides familie

- Ei mørk sky har senka seg i heimen. 
Det ligg an til berre ein einaste 
tissepause og den skal ikkje avviklast 
før i Kvanndal, er siste melding frå 
øvste hald i 5:15 gruppa...

Argumenteringa kan ein 
knappast slåst mot. Den 
tradisjonelle nødpausen 
på Kvamskogen kjem midt 
i eit parti med kolossalt 
fartspotensiale. Ein skal 
vera passeleg trong i nøtta 
for å ikkje skjøna at berre 
ein to minuttars stopp der 
er nok til å sprenga heile 
skjemaet i fillebitar.  Å 

stå der i skogen og sjå felt etter felt susa forbi er 
dessutan nedpsykande og konsentrasjonstappande. 
Ei eg kjenner betre enn dei fleste, greidde å vera 
så opptatt av kle av og på seg på kortast mogeleg 
tid, at ho faktisk gløymde det ho kom for å gjera! 
- og laut springa attende, medan sekundane rann 
fortare enn naturens stråle. Kunne lett vore ein 
vandrehistorie dette, om det ikkje var for at eg altså 
er fyrstehandskjelde. 

Nokon av dykk har for lengst skjøna kva eg skriv 
om. Andre vil skjøna det i løpet av kommande tre 
veker. På kvar einaste arbeidsplass og i kvar einaste 
sosiale setting vil det finnast ein eller fleire som 
skal sykla Bergen-Voss laurdag 1. juni. 
Og overalt vil uskuldige bli tyta øyro fulle av 
taktikkpreik, rullemas og karbohydratgnål. Det skal 
bli nikka innforstått til ord som gel, patron og tube.

Tube, ja. Det er ikkje tull. Den 1. juni kan alle som 
vil sjå vanlegvis heilt normale vaksne menn og 
kvinner eta mat frå tube. Ingen av dei skal ut i 
verdsrommet, dei skal altså berre til Voss. Og det er 
ein heisen tur bevarast, men overkommeleg. Du kan 
nå Voss med loff og brunost for den sin del. Men 
ingen trur på det. Ikkje i dag. Kanskje kunne ein 
det for tjue år sidan. Då var jo alt så rart. Syklane 
var tunge, girspakane var uhamseleg plassert 

på sykkelramma, og beina sat laust i pedalane. 
Skulle berre mangla om dei ikkje kom seg fram på 
heilt alminneleg mat også. Men no er det annleis. 
Syklane er lettare enn eit vindpust, kleda like 
optimalisert som ei rakettutskyting, og nistematen 
framforska på NASA. Kven vil torpedera tjue års 

Den som tviheld på sine doble blingsar med 
peanøtsmør og jordbærsylta må forsikra sine 
nærmaste i rulla om at tidelar ikkje skal gå tapt i 
det omstendlege næringsinntaket. Lovar!

Ein skulle jo tru det var olympiske medaljar 
som stod på spel, men det er ikkje ein gong eit 
krinsmeisterskap me snakkar om. Og ingen eg 
kjenner har ambisjonar om å vinna. Langt ifrå. Dei 
har ikkje ein gong topp 500 som mål. Folk står og 
grin av glede over ein totusenogtrettitredjeplass. 

fantastiske tida 4:40:00 fordi han var eitt sekund frå 
målet på under 4:40. Han var førtifire minuttar frå å 
vinna rittet, men berre eitt sekund frå den viktigaste 
sigeren, den over seg sjølv!

Sik er det. Nest etter å bli slått av bror sin, er det å 
tapa for seg sjølv det største nederlaget livet kan gi. 
Og det veit sykkelforhandlarane som står klare med 

om at noko såpass tungt som ein sykkel ikkje kan 
bli lettare enn ei fjær - det er sjølvsagt berre eit 
spørsmål om pengar. 

Og det veit energimatprodusentane også. Difor lovar 
dei deg personleg siger med bars, gels og riktig 
drikkepulver og eit knusande nederlag utan. Og i 
det landet der det går eit unisont og pinleg brøl om 
at maten er for dyr, er det ingen som nølar med å 
kjøpa overprisa energibarar til 100 kroner hektoen, 
eller noko klissete tubegreier som helst skal skyljast 
ned med sure sportsdrikkar du i god sportsånd 
faktisk bør unne konkurrenten din. Herreminhatt!

Det fins ikkje tvil. Mennesket er i stand til å pina 
både kropp og lommebok til døde for å vinna over 
seg sjølv. Beviset heiter Bergen-Voss. 

Og det er faktisk moro.

Sjølvsagt kunne ein berre tatt toget!

Linda Eide sin familie hadde mobilisert 
egen heiagjeng rett etter Skjervet...
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VIKTIGE TELEFONNUMRE

Oppsamlerbiler:  45 44 58 17
(bryt av rittet)

Røde kors:  93 41 08 50 
(ved mindre uhell)

Ambulanse:  113 
(ved alvorlige uhell)

GI BESKJED VED UHELL
Røde Kors Hjelpekorps følger rittet 
hele veien. Foruten trasévakter
fra Røde Kors, så befinner det seg 
beredskapslag hver 20. km av 
traseen. Flere oppsamlerbiler følger 
rittet. Gi beskjed om at du har brutt til 
”Brytetelefonen” (45 44 58 17).

NB! Oppsamlerbil-tjenesten gjelder 

du må bryte rittet før Garnes må 
du ordne din egen retur til Bergen. 
Fra Arna stasjon går det ofte tog til 
Bergen sentrum.

VIKTIGE TELEFONNUMRE

I tilfelle noe uventet skulle 
skje med deg i rittet, er det 
godt å være forberedt!
Klipp ut denne listen med 
viktige telefonnumre og ta 
med i lommen!

www.bergenck.no

Arrangør:

i KIWIi KIWIi KIWI
SOMMERMAT!SOMMERMAT!

Kjapp & sun! 

Tina Norström er allerede godt kjent for mange nordmenn. Gjennom matprogrammer på 
norsk og svensk tv har en alltid sprudlende Tina vist oss hvordan spennende og gode retter 
kan lages ut av enkle og rimelige råvarer. Det er helt i KIWIs ånd. 
Med utgangspunkt i hva du fi nner i KIWI-butikkene, har Tina laget et stort utvalg oppskrifter 
på kjapp, sunn og billig sommermat. Oppskriftene fi nner du i oppskriftsheftet i butikken, på 
kiwi.no og i vår nye handleapp «KIWI Huskeliste».

TINA + KIWI
Tina Norström er allerede godt kjent for mange nordmenn. Gjennom matprogrammer på 

TINA + KIWITINA + KIWITINA + KIWI
er sun"

1

SOMMER-MAT!

Kjapp     sun!
Kjapp     sun!
Kjapp     sun!

 Tinas enkeltsider outline skrivetxt.indd   1TINA + KIWITINA + KIWI

SOMMER-SOMMER-SOMMER-
Ta med deg et 

oppskrifthefte når 
du er i butikken og 

last ned KIWIs 
handleapp til din 

smarttelefon!
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Det er veldig mye lettere å sykle i en gruppe 
framfor å sykle alene, det å tørre å ligge på hjul 
er en treningssak. Har du trent alene fram til nå 
så finn deg noen å sykle sammen med på de siste 
turene før løpet. En meget god investering, og ikke 
minst så er det moro og sosialt å trene sammen med 
andre.

Les mer om kjedekjøring på side 40.

Spar på kreftene dagene før start
Om du sykler andre konkurranser så går det fint å 
sykle et ritt helgen før Bergen-Voss for så å roe ned 
siste uken hvor 2-3 treningsdager holder. Hvorav 
den ene er på høy intensitet 3 dager før rittet, de 
andre turene er på lav intensitet 2-4 timer avhengig 
av hvor mye du trener.  Om du ikke sykler andre 
ritt så vil jeg anbefale gode langturer på 3-4 timer 
med bakker de to siste helgene. Hvor det kjøres den 
farten du vil kjøre i Bergen-Voss i bakkene og legger 
inn drag på 10-20 minutter i lettere terreng. Også 
disse i konkurransefart og da helst i en gruppe. 

Stol på at det du har gjort av trening er godt nok, 
unngå derfor å teste formen en dag eller to før rittet 
gjennom en hard treningsøkt. Den kan koste deg 
dyrt fordi du da bruker energi og overskudd som 
skal brukes i løpet.

Hold formen vedlike til Voss-Geilo
Nyskapningen Voss-Geilo som går i august, er 
et flott mål å sette seg om man ønsker å holde 
formen vedlike gjennom sommeren. Ofte blir det 
slik at man roer ned treningen etter Bergen-Voss, 
med Voss-Geilo er det noe å se fram til også etter 
sommerferien.
Det er smart å la kroppen få ekstra hvile etter å 
ha jobbet mot et mål, derfor kan det legges inn 
et par uker hvor man trener lystbetont før man 
starter mer planmessig trening igjen. Da med rolige 
langturer, styrketråkk og lav terskel intervaller i 3-4 
uker før man gradvis øker intensiteten med flere 
intervalløkter mot Voss-Geilo. Her er det nok av 
bakker å bryne seg på så tren en god del i bakker 
for å utvikle denne kapasiteten. 

Mange godbiter å se fram til, lykke til med de siste 
forberedelsene og ikke minst med gjennomføringen 
av et av Norges fineste sykkelritt Bergen-Voss!

Mvh Atle

Treningstips - siste fase før Bergen-Voss
Tekst: Atle Kvålsvoll Foto: Tom Guldbrandsen

Jeg hadde i fjor gleden av å debutere 
i Bergen-Voss og det var en sann 
fornøyelse. Fantastisk natur og med 
værgudene i godlune, ble en flott 
opplevelse. Så det er bare å glede seg.

Det nærmer seg med 
stormskritt årets store 
mål nemlig Bergen-Voss. 
Forhåpentligvis har 
forberedelsene gått etter 
planen, min erfaring når 
jeg enten sykler turritt 
eller går et turlangrenn så 
er det veldig få av de som 
starter som i det hele tatt 
har trent siste året. Det sier 

de i alle fall, jeg tror de fleste har tent veldig bra!

Tren på kjedekjøring
Med et par uker til start så er det på tide å slippe 
opp på treningen slik at overskuddet kommer. Føler 
du at du ikke har fått trent nok så er det ikke smart 
å prøve å ta igjen det tapte nå på slutten. Det fører 
til at du stiller sliten til start noe som vil gjøre turen 
til en ekstra tung opplevelse.

Noe man kan gjøre noe med nå på slutten er å trene 
på å sykle i gruppe, her er det masse tid å tjene. Å 
sykle i ”kjede” er en form for lagtempo som gir stor 
fart og om det gjøres riktig er effektiv i forhold til 
bruk av energi. For å få dette organisert på en god 
måte ha med deg følgende i bakhodet:

 hadde føring før deg

 framover

 foran deg 

FAKTA
Om Atle Kvålsvoll

Atle Kvålsvoll er daglig leder i TotalConsult Trening  
(www.totalconsult.no). Atle er personlig trener for Thor 
Hushovd og er coach ved Olympiatoppen. Atle er også med 
i et team av rådgivere i TV2s treningstilbud SPORTY (www.
tv2sporty.no)

Atle Kvålsvoll er tidligere proffsyklist, og var mest kjent som 
hjelperytteren til Greg LeMond. Atle har deltatt i Tour de 
France 6 ganger, og var med på fellestarten i OL i 1984 i Los 
Angeles.

Atle Kvålsvolls treningsmetoder er mest kjent for 
å ha gitt Thor Hushovd topplasseringer i de store 
klassikerne, etapeseiere i Tour de France, og ikke minst - 
verdensmestertittel i 2010.

Atle Kvålsvoll mener at Bergen-Voss har et stort potensiale, 
for å  
tilføre utrolig mange sykkelentusiaster og trimmere, 
både sykkelglede og skikkelig god fysisk form gjennom 
treningsprogrammet som dette rittet krever.

TotalConsult Trening  
- et unikt tilbud til bedrifter

TotalConsult Trening er et komplett tilbud til bedrifter som 
vil ta ut gevinsten av en sunn organisasjon - både gjennom de 
ansattes bedre fysisk form og lagbygging med trim som en 
rød tråd.

TotalConsult Trening har som mål å bedre den fysiske form 
til hele organisasjonen med spesielt fokus på å få med de 
som i dag er inaktive. Gjennom bedre fysisk form øke følelsen 
av velvære, trivsel, samhold, offensivitet, utholdenhet og 
pågangsmot. Gjennom dette vil bedriften legge grunnlaget for 
å bedre sin konkurransekraft, og ikke minst, gjennom et lavere 
sykefravær.

Treningsopplegget bygger på kunnskapen om motivasjon for 
å trene. Dette handler om å etablere riktige holdninger, men 
også om litt konkurranse og gruppepress. Bedriftens ansatte 
deles inn i lag som konkurrerer mot hverandre. Alle kan delta, 
både trente og utrente. Et av målene underveis i prosessen, er 
å skape humør og samhold i bedriften, noe som er uvurderlig i 
et større perspektiv.

Bedriftstilbudet gjennomføres i løpet av et år, og TotalConsult 
Trening sine trenere gir kontinuerlig tilbakemelding om 
deltakernes og lagenes utvikling underveis.

Kontaktinformasjon: www.totalconsult.no
Otto Ulseth: otto.ulseth@totalconsult.no, tlf. 92 09 48 88
Atle Kvålsvoll: atle.kvaalsvoll@totalconsult.no, tlf. 41 93 42 90 
Geir Wik: gwik@totalconsult.no, tlf. 97 01 47 59



Gjør som Meny på Voss:

• Morsom intern konkurranse
• Alle deltar ut fra egne forutsetninger

• Oppfølging fra idrettskjendiser
• Enda bedre humør

• Enda bedre kundebehandling
• Enda bedre lønnsomhet

Mer info på www.totalconsult.no
Kontakt: atle.kvaalsvoll@totalconsult.no

Kom i form med  
TotalConsult Trening!VI

 F
ÅR

 B
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RIFTEN I FORM

www.jaegerbil.no

ÅSANE
Myrdalsvn. 20 
Tlf: 55 33 48 00

MINDE
Kanalvn. 111
Tlf: 55 33 55 00

VOSS
Strandavn. 500
Tlf: 56 52 30 20

Veil pris Auris Hybrid fra Active 271.100 kr. inkl. frakt, lev- og reg. omkostninger  
Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: Auris Hybrid: fra 0,38 l/mil, fra 87 g/km, fra 5,7 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

NYE Auris Hybrid 

 
Vi lanserer nye Auris og Auris Hybrid - en favoritt i kompaktklassen som nå også representerer Toyotas nye 
formspråk. Elegante linjer og lavt tyngdepunkt kombineres med et dynamisk grilldesign og LED-kjørelys.  
Auris Hybrid byr på alt det som har gjort Toyotas hybridteknologi anerkjent og populær. Stillegående, lettkjørt 

Auris Hybrid Active har utstyr som : 

 
 

Se mer på toyota.no

Lanseringstilbud

Nye Auris Active  
Toyota Touch & Go

Navigasjon uten tillegg i prisen 

Verdi 6 400,-

ÅRETS VIKTIGSTE BILNYHET
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www.vossgeilo.no

Lørdag 24. august 2013
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Løypeprofil som kan gi utfordringer til selv de beste tursyklister og andre “proffer”...

Vi blir blandt de første som skal krysse den 
nye Hardangerbroen.

Opplev Hardangervidda fra sykkelsetet i 
stedetfor bilen.

Store opplevelser underveis! Vøringsfossen på vei opp Måbødalen. Foto: Sigmund Krøvel-Velle.

ARRANGØRER:

Voss-Geilo 
- Norges nye nasjonale turritt
Voss-Geilo arrangeres for første gang lørdag  
24. august 2013. Det venter 160 km og 2150  
høydemeter i spektakulær vestlands- og 
høyfjellsnatur.

Løypebeskrivelse:
• Voss (start)
• Skjervefossen (135 m fall)
• Ulviksfjellet (355 moh)
• Hardangerbroen (1300 m lang)
• Eidfjord (0 moh)
• Måbødalen (35 km stigning - 0 til 1230 moh)
• Vøringsfossen (182 m fall)
• Dyranut (1230 moh), start kortdistanse
• Hardangervidda (3422 km!)
• Geilo (mål km 160)

Påmelding frem til 1 juli.

AFTERBIKE FEST for alle som vil feire en sykkelopplevelse av  
de sjeldne. Gode overnattingsmuligheter på Geilo. Vi kan tilby 
gode transportløsninger for deltakere fra hele landet.

For mer informasjon og påmelding: www.vossgeilo.no

Full distanse: Voss-Geilo 160 km
Kort distanse: Dyranut-Geilo 55 km
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2012Bergen > start

Bergen–Voss 2012
5400 påmeldte og ny rekord! Det hele begynte med 4 
grader i byen, men det ble varmere etterhvert vi nærmet 
oss Voss. Fotografen fulgte puljene som startet mellom 
06.40 og 07.30, deriblant puljen som syklet til ære for 
jenta fra Bergen CK som gikk bort uken før start.
Takk til alle blide deltakere for deres tålmodighet med 
innpåslitne fotografer...

FOTO: TWINHOUSE V/ TOM GULDBRANDSEN
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Øystese > Hardanger > Skjervet
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Skjervet > Målgang på Voss



Bedriftsidretten arbeider for at !est mulig i din bedrift skal holde seg aktive og og på den måte sikre at 
helsen er god gjennom et langt yrkesliv.  Vi er en medlemsbasert samfunnsnyttig ideell organisasjon. Vi 
benytter idrett som middel i arbeidet for en god folkehelse i Norge! Bli medlem i dag!

Telefon 55 595850                                               hordaland.bedriftsidretten.no

HORDALAND
BEDRIFTSIDRETTEN

BLI MED I VÅR LAGKONKURRANSE

BERGEN–VOSS 2013

For påmeldte i årets ritt tilbyr vi dere en uhøytidlig deltagelse i en lag-
konkurranse for bedriften din. Helt gratis!

Vi deler ut tidsbonus som øker dess !ere som registreres på bedriftslaget 
ditt. Her kan du delta på et vinnerlag, uansett om du går på en smell før 
du kommer til Kvamskogen. Les mer på vår hjemmeside!

Røde Kors er der når noe skjer. Vi leter etter deg om du blir meldt 
savnet og hjelper deg og dine nærmeste om en ulykke skulle skje. 

For å opprettholde den viktige beredskapen på sjøen, langs vassdrag, 
til skogs og i fjellet, og det arbeidet Røde Kors gjør i ditt nærmiljø, 
trenger vi deg som medlem.

Bli medlem i dag!
Det koster så lite: kun 300 kr per år.
Og det er så enkelt:

Send SMS [medlem] til 2221, 
eller bli medlem på rodekors.no

Bli medlem av Røde Kors! 
Send SMS [medlem] til 2221, eller bli medlem på rodekors.no

Fo
to

: R
ød
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K
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s
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Intervju med Ulf Tjåland hos Squeezy.

Ernæring og drikke 
under sykkelritt er 
et tema som burde 
interesse mange av 
dere. Dette er noe 
som alle kan være 
gode på. Det å treffe 
bra på ernæring 

versus det å bomme kan utgjøre 
store tidsdifferanser og ikke minst 
forskjellen på en god og ikke fullt så 
god sykkelopplevelse. Vi har stilt Ulf 
Tjåland i Squeezy AS en rekke mer 
eller mindre gode spørsmål og håper 
både spørsmål og svar kan være til 
nytte dere.

Er det nødvendig å bruke sportsernæring 
eller kan vi bruke vanlig mat under Bergen 
–Voss?
- Sportsernæring er mat for idrettsutøvere som er 
laget for å tilfredsstille de spesielle behov kroppen 
har under utøvelse av idrett. Vi mennesker er 
nemlig  ikke skapt for å spise og drikke i fart. Det 
normale er at vi  sitter og spiser – eller at vi i det 
minste holder oss i ro.

- Et sykkelritt er langt fra denne normalsituasjonen. 
Pulsen er langt høyere, og kroppens evne til å ta 
til seg næring reduseres. Tungt fordøyelig mat blir 
derfor ikke brutt ned og tatt opp og utgjør også et 
potensielt problem. Kroppens næringsbehov endres 
også. Kroppen bruker primært karbohydrater som 
energikilde og vi har også økt behov for salter og 
elektrolytter.

- Vanlig mat er dessuten lite praktisk å ha med 
seg og ikke minst få i seg. Høy puls gjør det 
vanskeligere å tygge og svelge vanlig mat. 

- Riktig sportsernæring inneholder en god blanding 
karbohydrater sammen med salter og elektrolytter 
og er derfor både det enkleste og tryggeste å bruke 
og vil for de langt fleste være sterkt å foretrekke.

Er det ikke noe vanlig mat som kan brukes?  
Hva med bananer?
- Bananer kan fint brukes som et supplement under 
forutsetning av at de godt modne dvs har skallet 
har mørke flekker. De grønne bananene som vi 
finner mye av i fruktdiskene er ikke brukbare og vil 
bare i liten grad kunne fordøyes. Rosiner kan også 
fungerer bra, men ikke i store mengder..

Hva med blåbærsaft som jeg husker vi  
brukte før i tiden?
- Saft inneholder mye hvitt sukker. Det gir rask 
næring som ikke varer. I tillegg inneholder den 
ikke salter og elektrolytter som er svært viktig å få 
i seg i et langt sykkelritt som Bergen- Voss. Saft er 
et dårlig alternativ for dem som skal sykle Bergen-
Voss.

Er sjokolade brukbart som sportsernæring?
- Nei, sjokolade er utelukkende laget for å smake 
godt og har ingenting med sportsernæring å gjøre. 
Sjokolade inneholder som saft store mengder 
hvitt sukker. Det gir rask blodsukkerstigning 
med etterfølgende raskt fall. Dette er påvirker din 
prestasjon negativt. Sjokolade inneholder mye fett. 
Dette er tungt fordøyelig og ikke ønskelig. I tillegg 
mangler nødvendige salter og elektrolytter. Dersom 
det er varmt blir det dessuten noe sklkkelig svineri 
å få i seg.

Hva med produkter som New Energy  
og Snickers?

sjokolade som markedsføres som en slags energibar. 
Inneholder for mye fett (17%) og feil karbohydrater.  

Inneholder feil karbohydrater og store mengder fett. 
Kroppen klarer ikke å fordøye peanøttene, og dette 
blir kun ekstra baggasje. 
- Bruk heller noen tiere på å få med deg energibarer 
som er beregnet for idrett. Alle energibarer på 
markedet som jeg kjenner til er bedre enn det beste 
alternativet i sjokoladedisken.

Nøtter?
- Nøtter er tungt fordøyelig og er ikke brukbart for 
dem som har ambisjoner om å sykle på tid.

Vi hører om syklister som får kramper? Hva 
skyldes dette og hvordan kan vi motvirke 
det?
- Det finnes mange tenkbare forklaringer på at man 
får kramper. Manglende treningsgrunnlag er en 
mulig om enn upopulær forklaring i mange tilfeller. 
- Men ofte er dårlig væskebalanse og 
elektrolyttbalanse årsaken. Spesielt når det er varmt 
er mange utsatt. Det betyr at det er viktig med 
tilstrekkelig drikke underveis. Bruk sportdrikk. Alle 
sportsdrikker inneholder salter og elektrolytter. 

TIPS: Bruk Crampfix noen dager i forkant for 
å bygge opp kroppens lagre. Sportsdrikken 
Squeezy Forti Drink har en anti-krampeformel. 
Kombinasjonen Crampfix + Forti Drink underveis 
er god forebygging.

Bør vi drikke mye i forkant av rittet?
- Det er nok mange som har dårlig erfaring med å 
drikke mer enn normalt før et ritt. Det meste av 
det du drikker renner igjennom og vil ut enten før 
start eller tidlig i rittet. Min anbefaling er å drikke 
nok, men mest mulig normalt. Styr derimot unna 
mye salt mat og alkohol de siste dagene. Men drikk 

gjerne litt ekstra de siste 15-20 minuttene før start, 
gjerne sportsdrikk.

Hva med karboloading?
- Det anbefales å spise godt med karbohydrater de 
siste dagene før Bergen-Voss og ikke minst mat 
du kjenner godt. Altså ingen diettendring, men en 
justering. 
- Karboloading handler om å spise slik at du lagrer 
mest mulig karbohydrater som glykogen i kroppens 
muskler. Kroppens energilagre fylles dermed så 
godt som mulig og kroppens egen nistepakke blir 
maksimal. Spis karbohydratrik mat de siste dagene 
før rittet, men hold dere rent sukker og raske 
karbohydrater. Unngå tungt fordøyelig mat. Laks, 
kylling, tunfisk er gode alternativer til middag. 
Bruk gjerne en karboloading kur i tillegg. De 
fleste sportsernæringsleverandører har dette i sitt 
sortiment.

Frokost på rittdagen?
- Mest mulig normalt. Spis ting du er vant med og 
som ikke tynger for mye. For mange som starter er 
tidlig kan matlysten være et problem. Spis da en lett 
frokost og bruk heller en karboloader 1,5 time før 
start. En smothie er også et supert alternativ. Frukt 
og bær blandet med musli og yoghurt. 

Noen forslag:
2–3 timer før konkurranse:

- Brødskiver med proteinrikt pålegg (ost, skinke, 
egg,  

1–1,5 time før konkurranse:
- Fruktsalat med lettyoghurt
- Fruktsmothie
- Carboloader

Hvor ofte bør jeg drikke og spise?
- Du bør drikke sportsdrikk så ofte som det er 
praktisk mulig. En liten sup hvert 10 min er en god 

en halv bar eventuelt 1 porsjon gel pr halvtime. 
Det er viktig at man tilpasser spising til terreng 
for eksempel er partiet fra Arna inn mot Gullbotn 
et urolig parti som det ofte går veldig fort i – tatt 
standarden på veien i betraktning. 
Mange foretrekker å ta gel før de kjører inn i de 
tøffeste bakkene. Dette kan være en grei regel.

Spørsmål og svar om sportsernæring
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Det snakkes om mageproblemer som kan 
oppstå som følge av bruk av energigel. 
Ifjor stod det bla annet en stor artikkel i BT 
som advarte mot bruk av gel. Hva er dine 
anbefalinger?
- Disse problemene er i stor grad knyttet til geler 
som er basert på glukose (glukosesirup). Slike 
geler har dessverre vært utbredt i Norge og er nok 
hovedgrunnen til at mange er litt betenkte. En 
glukosebasert gel er beregnet for bruk de siste 10-15 
minutter av en konkurranse. Problemet oppstår når 
et slikt  produkt brukes underveis og gjerne flere 
ganger.
- En god gel inneholder bare i liten grad glukose og 
er mye mindre belastende mot magen. I tillegg gir 
de deg en helt annen og mye bedre effekt. De fleste 
av oss kan trygt bruke en slik energi gel gjennom 
hele rittet dersom de ønsker det. Bare pass på å 
teste det ut på forhånd.

Hva er problemet med glukose?
- Glukose er det raskeste karbohydratet. Det 
tas veldig raskt opp og gir en kortsiktig effekt. 
Blodsukkeret stiger raskt og synker fort. Dette 
er negativt for prestasjon. Vi tåler dessuten lite 
glukose når vi driver idrett. Får vi for mye glukose, 
kan det oppstå mageproblemer og i tillegg forsøker 
kroppen å rette opp problemet med å transportere 
væske til magen. Du risikerer å bli dehydrert. 
Årsaken til at man alltid må drikke vann dersom 
man bruker en glukosebasert gel, er ikke fordi man 
skal skylle den ned, men fordi man må vanne den ut 

under et sykkelritt.

Vi kjenner alle advarslene mot å teste ny 
sportsernæring i ritt. Er dette så farlig som 
det hevdes?
- Generelt er det slik at man skal teste ut alt som 
brukes på Bergen-Voss før rittet. Man starter jo 
heller ikke med en ny sykkel eller nye sko uten å ha 
kjørt dem inn. 
- For dem som ikke er vant med å bruke 
sportsernæring er det viktig å teste dette ut i god 
tid. Du bør vite hvordan kroppen responderer 
på eksempelvis en gel. Du bør vite at baren du 
velger er mulig å tygge og svelge, mens du sitter 
på en sykkel med langt høyere puls enn rundt 
middagsbordet. Du kan også finne en sportsdrikk 
som du liker.
- De fleste tåler godt sportsernæring hvis den brukes 
riktig. For mange vil en tilvenning i ukene før rittet, 
gjøre at det fungerer uproblematisk på rittdagen.

Er det forskjell mellom ulike merker og 
produkter? Og hvordan velger vi riktige 
produkter?

finner du blant gelene hvor det går et markant skille 
mellom glukosebaserte geler og geler som bruker 
maltodekstrin som viktigste karbohydratkilde. Hold 
deg til maltodekstrin-baserte geler.
- Sportsdrikkene kan være vanskeligere å skille 
enkelt, men generelt kan vi si at mye farge og smak 
ikke er positivt. Velg produkter hvor denne type 
”sminke” er holdt på et minimum. Sportsdrikker 
uten unødvendige tilsetningsstoffer er generelt 
mer skåsomme mot magen. Produkter som utgir 
seg for å være sportsdrikke og som kan kjøpes i 
dagligvarebutikker eller kiosker er ikke laget for 
å brukes under Bergen-Voss. Styr unna! Skikkelig 
sportsdrikk er et mye bedre alternativ (og også 
rimeligere). En del sportsdrikker er dessuten tilsatt 
funksjonelle ingredienser for å gi en tilleggseffekt.
Barer – her handler det mye om at produktene er 
lette å tygge og svelge. Test ut og finn din favoritt. 
Selv anbefaler jeg å unngå barer med sjokolade. 
(blir klissete og gir slimdannelse for mange).

Hva med drikke?  
Hvor mye væske trenger vi å få tilført?
- Dette avhenger av en rekke faktorer bla:

- Det er stor forskjell på 12 grader og 25 grader. 
Dette må du ta hensyn til. Væskeforbruket kan 
øke med over 50 % dersom lufttemperaturen stiger 
tilstrekkelig.

- Generelt vil en person på 75 kg forbruke 0,8-1,0 
liter væske pr time ved 18-20 grader. Større kropper 
forbruker mer og motsatt med dem som er lettere. 
Skal du sykle Bergen-Voss på 5,5 time betyr det 
at du kan forvente å forbruke mellom 4,4 og 5,5 
liter væske. Kroppen tåler et væskeunderskudd 
uten at det går utover prestasjon. Ofte brukes 2 % 
av kroppsvekt som en tommelfingerregel. Dersom 
forutsettes at du tåler et væskeunderskudd på 1,5 
liter (2 % av 75 kg), vil et godt estimat være å tilføre 
3,2 – 4,0 liter væske gjennom rittet. Er det kjølig 
synker behovet. Er det varmt øker det.
- Husker selv første gang jeg syklet Bergen-Voss. 
Hadde beregnet væskebehovet optimalt, men glemte 

å ta hensyn til at det ble opp mot 30 grader på det 
varmeste. Resultatet var at jeg ble kraftig dehydrert.

Hva er din optimale plan?
- Grunntanken min er spis og drikk forebyggende. 
Aldri vent til du blir tørst eller føler deg tom for 
energi. Da er det for sent – du har allerede hatt 
et fall i prestasjon. Lag en plan og følg den. Ingen 
trenger å gå tomme for energi hvis de gjør det.

I bunn ligger en god sportsdrikk som jeg drikker 
jevnt og trutt av gjennom hele rittet. Selv 
foretrekker jeg Super Energy Drink som inneholder 
en peptid- og aminosyreblanding. Peptider og 
aminosyrer tilført underveis reduserer nedbryting 
av muskeltur og bidrar til at muskulaturen ”holder” 
lengre. På et langt ritt som Bergen-Voss vil alle ha 
god nytte av det. I tillegg ville jeg brukt 1 gel pr 
halvtime eventuelt en halv bar. Mot slutten ville jeg 
brukt gel med koffein. Min første gel vil bli brukt 
allerede ved Arna. 

pr dl væske. Litt mindre konsentrert hvis det blir 

kapsler med Crampfix pr drikkeflaske.

NB! Husk at en stor kropp på 120 kg krever mye 
mer energi og væske enn 60 kg. Dette må hver 
enkelt selv ta høyde for.

Effektiv vektreduksjon 
for idrettsutøvere og 

aktive mennesker

Med Squeezy Athletic kan du 
redusere kroppens fettmengde 
og opprettholde eller øke 
muskelmassen slik at du får en 
varig vektreduksjon.

Samtidig fungerer du optimalt  
- både i kropp og hode.

I løpet av 3-5 dager vil du ved 
riktig bruk få en merkbar effekt.

www.squeezy-athletic.no

Prøv også Squeezy Athletic  
noen uker før Bergen-Voss.

Squeezy Athletic tilbyr en rask og 
effektiv fett– og vektredusjon. Produktene 
anbefales spesielt til idrettsutøvere og 
aktive mennesker som samtidig har et 
bevisst forhold til kosthold og trening.
Du får kjøpt Squeezy Athletic 
hos BOA Sykler.

Spør etter Squeezy 
Bergen-Voss brosjyre 
hos BOA Sykler



SQUEEZY tilbud
til Bergen-Voss

SQUEEZY Energipakke
INNEHOLDER: 
Super Energy Drink
Energy gel 125 ml.
Energy Bar Fruit
Super Energy Bar Cola+koffein
Recovery Bar
1 flaske 0,75 l.
2 porsjonsposer gel m/u koffein

KUN

350,-
          Før kr 472,-

NB! Husk Crampfix for bedret 
væskebalanse og mot kramper.
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Hensikten med kjedesykling er at man skal 
kunne holde så stor fart som mulig/ønskelig 
i høyrerekken, med kort arbeids belastning 
på rytteren som ligger foran og bryter 
luftmotstanden. Rytterne i venstrerekken 
glir bakover i forhold til den høyre, da de 
holder en lavere hastighet og vil på den måte 
rasjonere med kreftene. I prinsippet er det kun 
få sekunder en rytter ikke har et hjul å ligge på, 
og kjøringen kan da bli meget rasjonell dersom 
kjeden går rytmisk og teknisk bra. 

Ved lav fart vil luftmotstanden føles som 
ubetydelig. Ved høyere fart øker motstanden, og 
ved høye hastigheter vil nesten all kraft brukes 
til å overvinne luftmotstanden. Beregninger 
viser at hos en rytter alene på flat vei, med en 

energi gå med til å overvinne luftmotstanden. 

Avstanden mellom rytterne er et resultat av 
gruppens evne til å holde et jevnt tempo - UTEN 
RYKK. Dessuten vil det være dumt dersom 

jaget etter noen prosent mindre luftmotstand 
medfører et velt i gruppen!

PRINSIPPENE FOR KJEDEKJØRING
Det sykles på to rekker. Den høyre rekken 
er fartsholder og sørger for å holde den til 
enhver tid korrekte hastighet, avpasset etter 
terreng, vindforhold og lagets kjørestyrke. 
Transportrekken, til venstre, kjører hele tiden 
med en litt lavere fart og intensitet, og gir 
rytteren det nødvendige pusterom inntil han 
skal inn i fartsholderrekken igjen. Det skal 
kjøres på en så energi økonomisk måte som 
mulig. 

Et godt prinsipp er at det handler om å spare 
på kreftene - ikke bruke dem. Dette betyr at 
den enkelte rytter forsøker å kjøre så teknisk 
riktig som mulig, med hensyn til sittestilling og 
tråkkfrekvens, samtidig med at rytteren sørger 
for å holde hjulet foran med liten margin for å 
minske luftmotstanden.

Husk på at gruppesyklingens fordeler ikke bare er 
redusert kraftforbruk og mindre luftmotstand, men 
også en god ånd og godt humør i rekken! Dette er den 
enkelte rytters ansvar.

Intensiteten i fartholderrekken skal hele tiden forsøkes 
å holdes så konstant og jevn som mulig. Tenk hele 
tiden på konsekvenser videre bakover i rekkene når 
bakker, svinger o.l. forseres. 
Det viser seg i de tilfelle hvor farten i en lengre 
motbakke er f.eks. 2 km/t for høy, så vil dette ofte gi 
seg utslag ved at hastigheten er 5 km/t for lav når en 
kommer på flatene! 

i gruppen skal medføre at ingen får en rykkete ferd 
langs veien. På et langt ritt som Bergen-Voss skyr vi 
melkesyren som pesten og jevnhet og fornuftig tempo 
i bakkene er derfor svært viktig.

Når rytteren i fartsholderrekken kommer frem 
som førsterytter, kan det være lurt å legge merke 
til hastigheten, slik at farten verken økes eller 
senkes. Rytteren legger seg over som første rytter i 
transportrekken, og intensiteten avpasses i forhold 
til denne rekken. Dette kan gjøres ved å “stå over” et 
tråkk. Farten vil da reduseres tilsvarende tempoet i 
transportrekken. 

Når du ligger som siste rytter i transportrekken, skal 
du over i fartsholderrekken. Samtidig med at du glir 
over i fartsholderrekken, varsler du siste rytter i  
transportrekken ved å rope ”SISTE MANN”. Det er av 
hensyn til jevnheten i gruppen svært viktig at det ikke 
oppstår misforståelser, og at siste mann ikke er i tvil 
om når han skal inn i fartsholderrekken.

Skulle det av en eller annen grunn bli brudd i kjeden 
slik at det blir avstand mellom rytterne, skal denne 
avstanden trås rolig inn med minst mulig fartsøkning, 
slik at det ikke blir strikkeffekt i kjeden. Enhver 
nedbremsing, fartsøkning eller reetablering av kjeden 
skal alltid skje i et jevnt og rolig tempo.

De to rekkene ligger så tett inntil hverandre som 
mulig, eller så tett som gruppen finner trygt og 
hensiktsmessig. I fronten av kjeden bør rekkene ligge 
så tett at det ikke slippes mer luft mellom rekkene enn 
absolutt nødvendig.

Ved kjøring i utforbakke må frontrytterne i begge 
rekker trå. Dette er spesielt viktig dersom det er 
motvind. Husk også at noen ryttere er lettere eller 
tyngre enn andre - dette må det også tas hensyn til. Når 
en igjen kommer utpå flatene må frontrytterne holde 

litt igjen, da det gjerne blir noe strekk i kjeden, slik 
at kjeden raskest mulig blir effektiv igjen. Det samme 
gjelder i veikryss, rundkjøringer o.l. Det hjelper bra å 
ha øyne i nakken, men unngå for all del å snu deg mer 
enn absolutt nødvendig - vær konsentrert!

KJØRING I MOTBAKKER!
Motbakker byr på utfordringer, også for kjede-
syklingen. Vi tar konsekvensen av dette og “låser 
kjeden”, dvs. stanser kjede bevegelsen. Kjeden kjøres 
inn i bakken et stykke, slik at farten ikke stopper helt 
opp. Hvor langt inn i bakken farten holdes er avhengig 
av kjedens lengde. Målet er å unngå at de bakerste 
må bremse seg inn for deretter å måtte øke farten i 
bakken. 

Når kjeden låses kjører de to første rytterne ved siden 
av hverandre, og intensiteten forsøkes holdt på samme 
nivå som når kjeden gikk. Dette medfører at farten må 
senkes, og her må den enkelte rytter bidra til å finne 
“riktig” fart. Kommuniser med hverandre! Det er viktig 
at alle rytterne holder sin plass i de respektive rekker, 
slik at kjedekjøringen kommer igang raskest mulig 
etter bakken. Kjedekjøringen starter først når de siste 
rytterne i begge rekkene er godt over bakketoppen, 
og det er frontrytterenes ansvar å ikke øke farten for 
fort når de er kommet opp bakken. Bakerste mann gir 
tydelig signal når han er oppe, bekjed gis evt. fram i 
kjeden. 
Når kjeden er lang kan sistemann i kjeden ligge midt 
i bakken når førstemann er over toppen, og det vil 
være nesten umulig å følge dersom farten økes med en 
gang første mann er over toppen. Alle mann skal være 
ute av bakken når farten økes!!!! Husk at også denne 
fartsøkningen skal skje jevnt og rolig!

HVA VI IKKE GJØR I KJEDEN
Vi spytter ikke til alle kanter. Skal du spytte/snyte 
deg, så sikt på ditt eget forhjul, og kun deg selv tar 
imot det som måtte komme. På samme måte tømmes 
nesen når du er bakerst! Ta hensyn til vindforholdene. 

Drikke og spise i kjeden gjør vi når vi ligger i 
transportrekken og så langt tilbake som mulig. Mister 
du en flaske i feltet når du ligger først, kan det gå 
riktig ille. 

Vi skifter ikke fra den ene til den andre rekken uten at 
det er vår tur. Skal du stå og trå, så reis deg samtidig 
med at du har kraften på pedalen når den er på topp. 

Vi kjører ikke fra de andre i motbakkene. Plassen 
skal holdes i kjeden! 

Tips om kjedekjøring

Når du skal sykle til Voss, er lagkjøringen et vesentlig moment for å komme 
raskt og effektivt til mål. For nybegynneren kan reglene for gruppesykling 
oppleves som en terskel som er til hinder for at en blir med et lag eller en 
gruppe. Som så mye annet når det gjelder landeveis sykling er reglene for 
kjedesykling preget av en del uskrevne lover og regler. Her er noen tips...

Fortsetter neste side
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Hold blikket framover. Å snu seg medfører så godt 
som alltid en ufrivillig bevegelse i styret. Vingling i 
kjeden skal ikke forekomme. Her finner du årsaken 
til mange velt! 

SKAL VI BLI BEDRE MÅ VI HELE TIDEN LÆRE

Den enkeltes læring av erfaring underveis, på felles-
treninger langs veien er det viktigste bidraget til at 
gruppa som helhet skal utvikle seg videre til å bli best 
mulig på kjedekjøring! 
Snakk sammen! Gi både positive og negative tilbake-
meldinger. De andre i gruppa vil ikke få anledning til 
å rette opp feil i sin kjøring uten at du tar ansvar for å 
gi tilbakemelding. 

Samtidig er det viktig å gi postitive tilbakemelding på 
kjøring som har positive konsekvenser for gruppas 
kjøring, f.eks kjøring inn i bakkene, over bakketopper, 
fart i bakkene.

Kjedekjøring er ikke like effektiv når gruppen er liten. 
Det er da lagtempokjøring kan være mest effektiv. I 
ritt oppstår ofte mindre grupper som kan aktualisere 
å kjøre lagtempo. Dette prinsippet er også aktuelt på 

I stedet for å holde en konstant kjede gående, går 
lagtempokjøringen ut på å ta hver sin tørn i front og 
på den måten “dra” feltet som ligger organisert på èn 
rekke. Hvileperioden bak i gruppa blir da lengre, og 
gruppas samlede effektivitet større. Pass imidlertid på 
at du ikke blir liggende for lenge i front - ingen er tjent 
med at èn eller flere i gruppen kjører seg tom.

Etter å ha ligget i front et stykke, glir førstemann ut 
til siden, minsker hastigheten og lar seg gli bakover, 
til venstre for rekka av syklister. Resten av gruppa 
passerer altså den som tidligere lå først, og når 
sistemann er på høyde med den som er på gli bakover, 
øker denne rolig hastigheten slik at han kan gli inn på 
hjul bak sistemann.

EN GOD RYTTER ER EN KONSENTRERT RYTTER 
Det er svært viktig at du sykler forutsigbart. Hold 
en stø kurs, ikke vingle, hold et jevnt tråkk. Husk - 
jevnhet! 
Prioriter sikkerhet - ikke ta sjanser. Et velt i gruppen 
er garantert ingen smart måte å komme seg raskt fram 
på! 

Dette var noen grunnleggende regler og prinsipper for 
kjedekjøring. Innen de forskjellige grupper kan det 
i tillegg avtales andre og kanskje avvikende regler. 
Reglene over kan være en god veileder for alle. 

Håndsignaler må være TYDELIGE og skal helst varsle endringer i god tid slik at 
resten av gruppen oppfatter signalene. Signaler må meldes av flere bakover i 
gruppen slik alle får den samme beskjed. De bakerste syklistene i gruppen ser 
ofte ikke hvilken signaler de fremste i gruppen gir.

RETNINGSENDRING
Ved veikryss skal evt. retningsendringer varsles med 
en tydelig utstrakt arm til venstre eller høyre.

STOPP ELLER VÆR KLAR TIL Å STOPPE
Når fremste i gruppen kommer til trafikklys, eller 
hindringer som medfører oppbremsing, skal hånden 
rekkes tydelig opp. Tegnet trenger ikke nødvendigvis 
bety at feltet skal stoppe, men syklister bakover i 
gruppen vil da være forberedt på en oppbremsing.
OBS! Det kan være farlig å bremse med kun en hånd 
på styret. Gi tydelig tegn og brems så med begge 
hender på styret.

HINDRINGER I VEIEN
En av de vanligste årsaker til velt er hindringer i 
veien. Dette kan være flasker, sykkelpumper, steiner 
eller rett og slett dårlig veidekke.

Pek ned på den siden av sykkelen hvor hindringen 
ligger slik at de bak blir varslet og kan unngå 
hindringen.

HINDRINGER VED VEIKANTEN
Møter du en hindring ved veikanten er det viktig å 
melde dette bakover i gruppen. Hindringen kan for 
eks. være en bil, en fotgjenger eller en syklist dere 
kjører forbi.

Vift tydelig bak ryggen med hånden i god tid før du 
møter hindringer og sving så unna slik de bak deg 
forstår at de skal gjøre det samme.

Trygghet i feltet
– grunnleggende tegn for bedre kommunikasjon
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Er Vestlandet et eldorado for elbilister?

Absolutt.

Elbilen til ABB i Bergen lader opp til Bergen-Voss i hurtigladestasjonen utenfor 
avdelingen vår i Fyllingsdalen. Når man i tillegg finner ABBs hurtigladestasjoner på 
Dale og Voss, trenger man ikke nødvendigvis sykle eller ta toget for å komme seg til 
Voss på en miljøvennlig måte. ABBs gratis hurtiglader i Fyllingsdalen er bare én av 
mange nye hurtiglademuligheter som har dukket opp på Vestlandet nylig. Med en 
ladetid fra 15-30 minutter blir det enklere å velge elbil som framkomstmiddel. Flere 
elbiler vil også være en del av løsningen på utfordringen med luftkvaliteten i byen. Elbil 
er rett og slett både praktisk, økonomisk og miljøvennlig. www.abb.no/evcharging

ABB AS
Tlf. 03500 / +47 22 87 20 00
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det meste i årene før 1995, og vi kom til å vinne det 
meste fram til og med 1998. Året 1995 var ikke noe 
unntak, vi hadde gjort jobben vår på vinteren, og selv 
om de store resultatene uteble, så viste vårsesongen 
i Frankrike at vi var i god rute. Vel hjemme i Norge 
gjorde vi rent bord denne våren.

EN FORBEREDELSE TIL DE AKTIVE RITTENE
Vårt første store internasjonale mål i 1995 var Post 
Giro Open i Sverige, hvor mange av de beste proffene 
stilte til start. Men vi manglet oppkjøringsritt uken før 
Post Giro Open, og noen hadde kommet på en lys ide: 
la oss stille med fullt lag i Bergen–Voss, og setter en 
rekord som står til Dovre faller! Bergen - Voss gikk på 
en lørdag, og tirsdagen etterpå startet Post Giro Open: 
perfekt timing. Rekorden vi jaktet på var Bo Andre 
Namtvedt sin rekord på 4 timer og 18 minutter 54 
sekunder.
Avtalen: Vi kjører for rekord, og venter på hverandre 
innenfor rimelighetens grenser. I praksis betydde 
det at hvis noen av oss ikke hang med opp bakkene, 
så gikk toget. I rettferdighetens navn må det også 
nevnes at vi var ikke helt alene. Gode ryttere fra 
Fana og BCK deltok også, men etter Kvamskogen var 
det CK Bjørgvin alene som skubbet vinden innover 
Hardanger. Fra Bjørgvin stilte Bo Andre Namtvedt, 
Karsten Stenersen, Svein Nordaas, Andre Kjærgård og 
undertegnede.

LØRDAG 10. JUNI 1995
Starten gikk som nevnt på Festplassen og det var lett 
regn i luften, med lovnad om blå himmel i retning 
Voss. På Danmarkplass slapp vi kreftene løs, og startet 
lagtemposyklingen. Det gikk radig, og vi la alle merke 
til at André Kjærgård hadde en god dag. Han gjorde en 
fantastisk jobb, og tok en kjempelang og hard føring 
inn til bunnen av Gullfjellet. Når vi nærmet oss toppen 
av Gullfjellet, så vi at André manglet. Vi ble enig om 
at vi ikke kunne miste en god mann tidlig i leken, så 
vi benyttet anledningen til å kombinere venting på 
André med en stopp langs veikanten og late vannet. 

det viste seg at han hadde en dårlig dag, og ville gjøre 
jobben inn til Gullfjellet, og deretter kose seg resten av 
turen til Voss. Nå fikk han derimot lov til å være med 
til Kvamskogen, og André gjorde jobben, riktig nok 
med en litt sur mine.

at det gikk jevnt og hardt. Gullfjellet hadde ristet av 
halehenget, og alle i gruppen satt med over. André 
benyttet anledningen til å tre av, denne gangen lyktes 
han.

hjulene med 16 eker og høye aerodynamiske 
felger arbeidet med vinden, og vi tok lange harde 
føringer i front: ikke noe kjedesykling her. 30 – 60 
sekunder i front, deretter 2–3 minutter i le. Svein 
Nordaas, Karsten Stenersen, Bo Andre Namtvedt og 
undertegnede arbeidet som en maskin. En herlig 
følelse i grunnen, når alt fungerer.

SKJERVET
I det litt kjedelige partiet inn mot Skjervet lot jeg 
tankene fly til en max O2 test vi gjorde på vinteren 
1995: Her syklet vi alle maks av det vi klarte, og som 
de konkurransemennesker vi var, var det om å gjøre 
å nå høyest melkesyreverdi. Bo Andre var kjent for 
å være en tøffing, og med denne testen fikk han det 
bekreftet svart på hvitt. Han holdt ut nesten dobbel så 
mye melkesyre som vi andre! Dette satt jeg å tenkte 
på, når jeg satt på hjulet til Bo Andre inn i Skjervet…
Det skal Bo Andre ha – han dro opp hele Skjervet 

hang fint med, slik at ikke Bo Andre skulle se hvor 
mye jeg slet. Men innvendig arbeidet melkesyren mot 
meg. Halvveis opp Skjervet hadde jeg fått mer enn 
nok, og jeg begynte å dele opp Skjervet i fraksjoner 

toppen var disse fraksjonene kommet ned i 5 meter. 

opp Skjervet, bak Bo Andre Namtvedt – kanskje en 
av mine største bragder i sykkelsporten dette året. 
Deretter kjørte vi sammen inn til Voss og krysset 
mållinjen likt. Tiden ble 4.02 og vi satt ny rekord – til 
Dovre faller!

KARRIEREN
En god del mil og masse melkesyre seinere, tok min 
sykkelkarriere slutt: 480 000 kilometer på 15 år måtte 
være bra – jeg tenkte at dette trenger jeg ikke gjøre 
mer, omtrent som da Forrest Gump bestemte seg for 

Bergen-Voss rekorden i 1995
- “The True Story” av Vegard “4.02” Øverås Lied

I dag starter rittet ved 
Grieghallen, og så sykler dere 
gjennom alle tunnelene ned fra 
Kvamskogen. I 1995 startet vi 
på Festplassen og kjørte master 
gjennom halve byen, og måtte ut 
på den hasardiøse gamleveien 
ned fra Kvamskogen. I gamle 
dager var Bergen–Voss 5 til 

innrømme at jeg ikke vet eksakt hvor mye lenger rittet 
var i 1995, men det er mindre viktig i denne historien. 
Det er viktigere at syklene vi brukte denne gangen 
veide 11.9 kilo, og det var inklusiv første generasjon 

halv karbonsykkel i 2013.

I 1995 brukte Bergen kommune så mye klor i vannet, 
at til og med vannet vi hadde på flaskene var tyngre 
enn i dag. Klor bindes i vannet og øker egenvekten i 
vannet. Og jeg hadde jo drukket Bergensvann i flere 
uker før rittet, så hele mennesket og for så vidt alle 
mennesker i Bergen var 3 % tyngre enn Bergensere er 
i dag. Vel, nå snakker jeg for meg selv, for luringen Bo 
Andre Namtvedt bodde på Askøy, og drakk vann fra 
egen brønn.

DENGANG OG NÅ
Uansett, hva vekt angår, så kan vi slå fast at i dag 

Ringerdrikke på flaskene. Det må jo nesten være en 

gjengen som syklet fra Bergen til Voss i 1995, og 
hvorfor vi deltok på rittet dette året – for det var kun 
ett år CK Bjørgvin deltok med fullt lag på dette rittet.
CK Bjørgvin var uten tvil Norges beste sykkellag 
på 90-tallet. Norgesmestere, Nordiskmestere, 
verdensmestere, tidligere proffer og kommende 
proffer syklet på laget - vi var alle egoister, men med 
en unik evne til å samarbeide. Laget hadde vunnet 

La oss starte med poenget i denne 
historien - jeg er nemlig den ”egentlige 
rekordholderen” i Bergen–Voss, ja og 
så Bo Andre Namtvedt da. Jeg skal 
forklare hvorfor, eller kanskje hvordan.

Bjørgvin-laget 1995. Fra venstre: Bo Andre Namtvedt, Svein Nordaas, Karsten Stenersen, André Kjærgård og Vegard Øverås Lied.
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ikke å løpe lenger. I motsetning til Forrest som måtte 

bosatte meg i Eresfjord i Møre og Romsdal. Det ble 
studier, familie og jobb. Syklingen slapp naturligvis 
ikke taket, jeg har trente unge syklister i Møre & 
Romsdal siden 1998, og har hele tiden hatt stor glede 
av det.

I MAI 2010 FIKK JEG HØRE TALLET 3:55:57..!
Når jeg hørte at rekorden var slått, så skjønte jeg 
ingenting. For vi var gode på den tiden! En uke etter 
Bergen–Voss i 1995, ble jeg nr. 7 og beste amatør i 
Postgiro Open i Sverige, ja og Bo Andre ble nummer 5 
da. I dette selskapet, med mange av de beste proffene 
på den tiden, hevdet vi oss helt i toppen. 
Det var helt utenkelig i mitt hode at noen, ja og ikke 
minst 21 mann (!), kunne ha slått vår rekord i Bergen 

Skal bli godt å slippe det der maset om rekorden hvert 

Da viste det seg nemlig at, mens jeg bodde i de dype 
fjorder oppe i Eresfjord i Møre og Romsdal, så var 
Bo Andre nærmest blitt verdenskjendis i Bergen, 
på grunn av Bergen–Voss rekorden i 1995. I alle fall 
i mai. Hvis vi snakker månelanding her, så var Bo 
Andre selveste Neil Armstrong, og nei, jeg var ikke 
Buzz Aldrin/ nummer to på månen - jeg var han som 
ingen husker navnet på som svevde alene i bane rundt 

Så vi pratet litt om det, og jeg må jo si at jeg ble 
oppriktig glad på Bo Andre Namtvedt sine vegne, som 
nå slapp å fortelle BT og BA om det fantastiske rittet 
i 1995, og nå hadde utsikter til å få frigjort masse 
tid i hele mai. Så vi avsluttet den samtalen med det. 
Hvis Neil Armstrong var fornøyd, så hadde vi endelig 
landet på jorden. Våre 15 minutter var over, og selv om 
jeg bare fikk tildelt 13 sekunder, så hadde vi skinnet i 
solen med de kuleste solbrillene datiden kunne by på.

HONOR AND GLORY
Men, det var ikke så lett for meg å glemme dette 

er jeg sikker på! I skyggen av Bo Andre sin fråtsing 

tankene gikk i loop. Bergen–Voss rekorden var slettet! 
Når jeg får sånne ekstremopplevelser i livet, så prøver 
jeg å lage det til en positiv ting inne i mitt hode - selv 
om jeg vet at dette ikke er sant. Det finnes sikkert et 
faguttrykk for slik tankevirksomhet, men jeg var forbi 
den grensen hvor det betydde noe.

Inne i mitt hode har rekorden vår blitt udødelig! For 
i fremtiden når noen setter rekord i Bergen–Voss, så 
vil folk bli imponert og skryte av vedkommende, eller 
den haugen med personer som kom først mål. Men 
noen få personer, de rette og viktige personene, ja 

i folkemengden, sånn bakerst til høyre og si lavmælt 

som startet på festplassen, kjørte master/ bak bil 
til Danmarksplass i 20 km/t før de fikk sleppe løs 
kreftene, og syklet den livsfarlige gamleveien ned fra 
Kvamskogen, på sykler som veide 11.9 kg! Fy Søren, 

rekorden.

Rekorden på 4:02:01 er et faktum lørdag 10. juni 1995. 
Bo Andre Namtvedt og Vegard Øverås Lied etter målgang på Voss.

Vegard Øverås Lied og Einar Lied
Sykling
Bli best på landevei og i terreng

www.facebook.com/sykling

NY BOK!
 

 

 

BOKEN FÅR DU KJØPT HOS BOA SYKLER
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BESTE TIDER GJENNOM ÅRENE

1977: Knut Bøe Fana  5t. 03 min. 20 sek.
1978: Knut Bøe Fana  4t. 37 min. 03 sek.
 Per Haaland Bergen CK 4t. 37 min. 03 sek.
1979: Knut Bøe Fana ( avkortet løype ) 4t. 19 min. 44 sek.
1980: Per Haaland Bergen CK 4t. 46 min. 41 sek.
1981: Sigmund Stenseth Fana 4t. 40 min. 01 sek.
 Steinar Lindelid Bergen CK 4t. 40 min. 01 sek.
1982: Torjus Larsen Fana 4t. 48 min. 55 sek.
1983: Mer enn tre først i mål.  4t. 56 min. 50 sek.
1984: Mer enn tre først i mål.  4t. 24 min. 56 sek.
1985: Mer enn tre først i mål.  4t. 39 min. 44 sek.
1986: Arnstein Raunehaug Fana 4t. 23 min. 35 sek.
1987: Bo Andre Namtvedt Fana 4t. 18 min. 21 sek.
1988: Terje Hordnes Fana 4t. 20 min. 16 sek.
 Knut Inge Nielsen Bergen CK 4t. 20 min. 16 sek.
 Jørgen Pettersen Bergen CK 4t. 20 min. 16 sek.
1989: Eirik  Guldbrandsen Fana 4t. 28 min. 39 sek.
1990: Vegard Øverås Lied Bjørgvin 4t. 20 min. 33 sek.
1991: Jørgen Pettersen Bjørgvin 4t. 22 min. 39 sek.
1992: Bjarne Fanebust  Manger 4t. 34 min. 20 sek.
 Andre Kjærgård Sotra 4t. 34 min. 20 sek.
1993: Svein Nordås Bjørgvin 4t. 33 min. 50 sek.
 Bjarte Vethe  Voss SK 4t. 33 min. 50 sek.
1994: Andre Kjærgård Bjørgvin 4t. 26 min. 37 sek.
 Gert M.Gundersen Bergen CK 4t. 26 min. 37 sek.
1995: Bo Andre Namtvedt Bjørgvin 4t. 02 min. 01 sek.  
 Vegard Øverås Lied Bjørgvin 4t. 02 min. 01 sek.  
1996: Mer enn tre først i mål.  4t. 54 min. 15 sek.
1997: Espen Evanger Fana 4t. 39 min. 50 sek.
1998: Roger Dahle Bergen CK 4t. 39 min. 38 sek.
 Eirik Mathisen Voss 4t. 39 min. 38 sek.
 Ove Matland Fana 4t. 39 min. 38 sek.
1999: Eirik Nestås Mathisen Voss SK 4t. 47 min. 30 sek.
 Ove Matland  Fana   4t. 47 min. 30 sek.
2000: Kristian Ellertsen Bjørgvin 4t. 34 min. 30 sek.
 Bo Andre Namtvedt Bjørgvin 4t. 34 min. 30 sek.
2001: Mer enn tre først i mål.  4t. 23 min. 40 sek.
2002: Niels Saaby Hansen Fana 4t. 22 min. 20 sek.
 Ove Matland Bergen CK 4t. 22 min. 20 sek.
 Bo Andre Namtvedt Bjørgvin 4t. 22 min. 20 sek.
2003: Frank Pedersen Bjørgvin CK 4t. 21 min. 29 sek.
2004: Mer enn tre først i mål.  4t. 23 min. 10 sek.
2005: Bjarte Vethe Voss SK  4t. 22 min. 59 sek.
 Andreas Hosøy Eriksen  Fana  4t. 22 min. 59 sek.
 Joachim Jordan  Fana  4t. 22 min. 59 sek.
2006: Mer enn tre først i mål.  4t. 13 min. 15 sek.
2007: Mer enn tre først i mål.  4t. 18 min. 41 sek.
2008: Mer enn tre først i mål.  4t. 12 min. 01 sek.
2009: Mer enn tre først i mål.  4t. 15 min. 42 sek.
2010: Mer enn tre først i mål. ( rekord ) 3t. 55 min. 57 sek.  
2011: Mer enn tre først i mål.  4t. 15 min. 06 sek.
2012: Filip Eidsheim Bergen CK 4t. 07 min. 28 sek.
 Stian Remme Bergen CK 4t. 07 min. 28 sek.

1982: Edith K. Birkeland Vestlandsbanken 5t. 43 min. 50 sek.
1983: Ingeborg Rosendahl Fana 6t. 16 min. 40 sek.
1984: Monica Blomlie TVK 5t. 45 min. 10 sek.
1985: Ingeborg Rosendahl Fana 5t. 35 min. 30 sek.
1986: Åse Simonsen Statoil 6t. 25 min. 15 sek
1987: Elisabeth Grødum Sandnes 5t. 58 min. 26 sek. 
1988: Britt Elin Birkeland Haukeland Sykehus 6t. 18 min. 14 sek.
1989: Marit Eriksen Nymark 5t. 10 min. 49 sek.
1990: Bente Kristoffersen Harding 6t. 01 min. 32 sek.
 Marit Ystanes Harding 6t. 01 min. 32 sek.
1991: Bente Kristoffersen Harding 5t. 36 min. 23 sek. 
1992: Bente Kristoffersen  Harding 6t. 22 min. 10 sek.
1993: Marianne Berge Fana 5t. 35 min. 21 sek.
 Marit E. Sælemyr Nymark 5t. 35 min. 21 sek. 
1994: Bente Kristoffersen Harding 5t. 28 min. 03 sek.
1995: Kari Johannesen Bergen Triathlon 5t. 36 min. 12 sek.
1996: Kari Johannesen Bergen Triathlon   5t. 00 min. 15 sek. 
1997: Kari Johannesen  Bergen CK 4t. 57 min. 56 sek.
1998: Oliv Enge Klypetussen 6t. 02 min. 06 sek.
1999: Marit Iden Åsane  TSK 5t. 59 min. 30 sek.
2000: Kristin Hestad  Omvikdalen 5t. 45 min. 00 sek
2001: Marit Iden  Åsane  TSK 5t. 21 min. 27 sek
2002: Marit Iden Åsane  TSK 5t. 15 min. 50 sek.
2003: Elin Steinsbø Fylkesnes Bømlo SK 4t. 57 min. 02 sek.
2004: Elin Steinsbø Fylkesnes Bømlo SK 4t. 51 min. 12 sek.
2005: Elin Steinsbø Fylkesnes Bømlo SK 4t. 43 min. 16 sek.
2006: Marit Iden Åsane CK 4t. 52 min. 32 sek.
2007: Marit Iden Åsane CK  4t. 49 min. 02 sek.
2008: Marit Iden Åsane CK 4t. 39 min. 06 sek.
2009: Elin Steinsbø Fylkesnes Bømlo SK  ( rekord ) 4t. 17 min. 29 sek.
2010: Josie Loane - 4t. 24 min. 03 sek.  
 Linea Fredäng Åsane CK 4t. 24 min. 03 sek.
2011: Linea Fredäng Åsane CK 4t. 25 min. 38 sek.
2012: Marit Iden Åsane CK 4t. 43 min. 53 sek.

I 2010 ble det satt ny imponerende 
rekord for gutta. En 20-manns 
gruppe kom i mål på tiden 3 timer 
55 minutter og 57 sekunder. På 
bildet Joachim Jordan og Mads 
Kaggestad som begge satt i 
gruppen.

Elin Steinsbø Fylkesnes satte en 
solid rekord for damene i 2009 
med tiden 4 timer og 17 minutter, 
der hun satt med guttas nestbeste 
gruppe helt til mål.

MENN: KVINNER:

Mat og drikke mellom Bergen og Voss.

Alle som sykler vet at en trenger mye påfyll 
av energi når en skal sykle 165 km.  De 
nesten 5400 deltagere som legger ut på årets 
Bergen-Voss skal alle vite at arrangøren 
sammen med sponsorene, vil sørge for at 
ingen skal gå tom for mat og drikke på veien...

Her skal vi fortelle litt om hva du kan forvente å få 
av mat og drikke på veien til Voss.
Etter 50 km kommer du til Bjørkheim. Her er 
første anledning til å “tanke opp”, og du får servert 
bananer, saft/energidrikk og vann.

Drøye tre mil senere er du i Norheimsund (80 km). 
Her kan du spise og drikke det samme som ved 
Bjørkheim. I tillegg er det tilgang til brødmat med 
kjøttpålegg eller syltetøy.

Turen går nå videre innover Hardangerfjorden. 
Når du kommer til Kvandal har du syklet 130 km. 
Her får du servert litt “ekstra” påfyll for at du skal 
klare deg greit gjennom de siste milene til mål. 

Bananer, brødmat, kjøttpålegg og syltetøy er levert 
av KIWI. Energidrikken du nyter på veien er levert 
av SQUEEZY.

Når du snart kommer til Voss kan du glede deg 
til en god dusj. Deretter kan du forsyne deg med 
den legendariske Bergen–Voss lapskausen som 
serveres i Voss idrettshall av Brandseth Fjellstove. 
Ingrediensene til denne nydelige lapskausen blir 
levert bl.a. av TORO.

Til slutt kan du nyte den minst like legendariske 
sjokoladepuddingen levert av FREIA.

Vi takker våre mat-samarbeidspartnere for deres 
bidrag til å gjøre rammene rundt Bergen-Voss 
til noe mye mer enn en kraftanstrengelse på 
sykkelen.

Blide hjelpere ved Kvandal. Mange frivillige stiller opp for at sykkelentusiastene skal få en god reise fra Bergen til Voss.
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