
 

ÅRSBERETNING 2015 
 

 

Sykkelrittet Voss-Geilo ble den 15.08.2015 arrangert for 3. gang etter oppstart i 2013.  
 
Rittet arrangeres i samarbeid med Bergen CK. Dette er et fruktbart samarbeid med 
langsiktige mål for arrangementet. Det er pr nå en skeivdeling i eierskapet, men dette skal 
utjevnes til en 50-50 % deling i 2016. 
 
Oppgavefordelingen mellom Geilo IL og Bergen cykleklubb er fordelt på følgende måte: 
Bergen CK: Daglig drift, nettside, påmelding, tidtaking, økonomi, start på Voss, løypevakter 
fram til Hardangerbrua, sykkelservice, drikkestasjon Vøringsfossen. 
Geilo il: Løypevakter fra Hardangerbrua, start og drikkestasjon på Dyranut, drikkestasjon på 
Eidfjord, Haugastøl, målområde, logistikk vedrørende transport av ryttere og sykler, sanitet, 
sykkelservice i Eidfjord, Dyranut og Haugastøl. 
 
Løypealternativ: 
160 km: Fra Voss via Ulvikfjellet, Hardangerbrua, Eidfjord, Dyranut til Geilo 
55 km: Fra Dyranut til Geilo. 
 

 
 
Vær: Rittet startet på Voss med lett regnvær kl. 9:00. Når en nærmet seg Hardangerfjorden 
lettet været og det var sol helt til Geilo. Det var i forkant meldt om sterk motvind og dette 
varselet slo til. Over Hardangervidda var det meget sterk vind med 15-20 sekundmeter rett 



imot. Mot Geilo løyet vinden og i målområdet var det riktig trivelig. Temperaturen var på 
mellom 15-20 grader. 
 
Målområde: 
Geilo nye sentrum er strålende som målområdet for sykkelritt med meget god plass og 
oversiktlig for publikum, presse, og sponsorer. Geilo IL arrangerte Skarverittet for barn mens 
en ventet på rytterne fra Dyranut og Voss. Handelsstanden arrangerte i tillegg  «Handelens 
dag» denne dagen. Dette gav et yrende liv i sentrum. 
 
Dugnadsånden lever i Geilo IL. Voss-Geilo hadde ca 300 personer i gang med forskjellige 
oppgaver. Ekstra takk til Hol pensjonistlag som stiller opp.  
 
Antall deltakere: 

 Totalt (påmeldte) 

2013 1539 

2014 1220 

2015 890 

Tendensen på antall deltakere er dessverre nedgående. Det er en generell tendens som 
gjelder de fleste sykkelritt om dagen. Det må settes inn tiltak for å heve antall deltakere 
tilbake på 2013-2014 nivå.  
 
Logistikk: 
Transport av deltakere, sykler, materiell gikk etter planen. Veldig bra kontroll på logistikk. 
Det var i år mulig å levere inn sykler ved Geilohallen fredag kveld. Det ble godt mottatt av 
rytterne som kunne sove en halvtime lenger før avreise til Voss kl. 5.30. 
 
Økonomi:  
Overskudd: ca. kr. 187.556. Geilo sin andel av overskuddet i 2015 er på kr. 56267 ,- (30 %) 
Dette er ikke tilfredsstillende med tanke på den dugnadsinnsats som legges ned. 
Arrangementet er dog positivt for Geilo siden det bidrar med gjestedøgn i bygda.  
I 2014 gikk arrangementet i omtrent null, mens det var 130.500 (30%) i overskudd i 2013. 
Det ble kuttet betydelige kostnader i 2015 for at arrangementet ikke skulle gå i underskudd 
med tanke på at det var synkende antall deltakere. 
 
Voss-Geilo sitt samarbeid med lag og foreninger har fungert tilfredsstillende. 
Administrasjonen i Geilo IL legger ned ett stort arbeid i sammenheng med Voss-Geilo.  
 
Til slutt rettes en stor takk til alle som alle som bidrar med dugnadsinnsats og  sponsormidler 
til arrangementet. Takk til Dyranut fjellstove og Dyranut turisthytte som stiller sine 
eiendommer til disposisjon til start, drikkestasjon og parkering.  
 
 
Geilo 17.03.2016 
 
 
Atle Kleivdal 
Leder org. komiteen Voss-Geilo 2015 


