FELLESRITT 2019
Styret i Bogafjell Sykleklubb ønsker å støtte et felles opplegg i forbindelse med fellesritt i
2019. Vi har pr. nå organisert hotell, buffet på fredagskvelden og transport til/fra rittene.
Det var Color Line Tour og Bergen-Voss de fremmøtte på fellesmøtet 16. oktober hadde
interesse for, både blant Ekspresssen og Cruisers. Valget falt dermed på disse rittene.
Følgende kriterier gjelder:
•

Egenandel kr. 1.000,- pr. deltager pr. ritt.

•

Innbetalt beløp tilbakebetales ikke etter påmeldingsfristen.

•

Man kan melde seg på opplegg til begge ritt, men dersom det blir mange påmeldte
står klubben fritt til å gjøre prioriteringer. Ekspressen prioriteres til CLT og
Cruisers/de som ikke har deltatt på CLT til Bergen Voss.

•

Klubben har rett til å tilpasse transportmiddel ut fra antallet ved påmeldingsfristen.

•

Det er den enkeltes ansvar å melde seg på rittene.

Color Line Tour – 25. mai 2019
CLT er det rittet som er best egnet for lagkjøring og stemt frem av ekspressens medlemmer
med fokus på å forbedre tiden fra 2018, som var 5 t og 43 min.
- Hotellrom Radisson Blu Caledonien inkl. sportsbuffet.
- Buss kjører som tidligere år.
Bergen–Voss – 1. juni 2019
Det var interesse for Bergen-Voss blant Cruisers og resten av gjengen. Tanken er at dette
skal være en sosial tur hvor vi i fellesskap trener og reiser sammen for å bevare samholdet i
klubben. Men la deg ikke lure - rittet har noen seige bakker!
- Hotellrom på Scandic Bergen City inkl. bespisning
- Buss som frakter oss til Bergen fredags ettermiddag og tilbake fra Voss lørdag ettermiddag.
Håper så mange som mulig ønsker å bli med oss på en opplevelse på to hjul i 2019. Meld din
interesse allerede nå via post@bogafjellsykleklubb.no.
PS. Dette er ingen bindende påmelding, kartlegging av interesse. Påmeldingsinformasjon og
mer praktisk informasjon rundt rittene kommer på nyåret.

