
Supplerende info til styrets årsmelding.  
 
Kraftkarusellen 2021 
Bodø Cykleklubb ønsker gjennom kraftkarusellen å tilby et lavterskel mosjonsritt for sykkel i 
Bodø/ Fauske regionen. 
Kraftkarusellen 2021 ble gjennomført nesten som planlagt med 6 miniritt i perioden 10.mai - 
20.september. 
Pga koronausikkerhet om gjennomføringsmuligheter var påmelding for karusellen gratis for 
medlemmer av en sykkelklubb med helårslisens.  For andre kostet det 
lisenskostnader/engangslisens + kr 100,- for hvert ritt.    
 
Målgruppen er mosjonistene og parasykkelister som ønsker å oppleve det positive og sosiale 
med sykling.  Det legges opp til hel og halvdistanser, samt paradistanser.  Deltakerne velger 
selv utifra dagsform og kvalifikasjoner hvor langt de ønsker å sykle. Alle deltakerne får poeng 
etter hvert fullført ritt, uavhengig av tid og distanse.  
 
Rittplan er hver tredje mandag, med tre ritt før sommer og tre ritt etter sommer.   
 
Mandag 10.mai – Bratten – Festvåg t/r 
Mandag 31.mai – Valnesfjord – Helsesportsenteret t/r    
Mandag 21.juni – Tverlandet – Skålbunes  t/r x2 
Mandag 9.august – Bratten – Festvåg t/r  
Mandag 30.august – Tverlandet – Skålbunes  t/r x2 
Mandag 20.september – Valnesfjord – Helsesportsenteret t/r 
 
 
Tour of Norway for kids.  
18.juli 2021 var Bodø Cykleklubb vertsklubb for Tour of Norway for kids 2021.  
anbefaler video fra arrangementet som samarbeidspartner Joker Sjøgata fikk laget: 
https://fb.watch/bGfccFgO4W/ 
 
i tillegg til omtalen fra arrangør: 
https://tourkids.no/bodo-2021/ 

Bravo, Bodø! 

I dag gjentok vi braksuksessen fra i fjor, midt i Bodø sentrum. Vi rigget oss til ved siden av 

Salmon Center og i umiddelbar nærhet til Joker Sjøgata, bedre får det knapt blitt. 

Bodø CK hadde lagt opp til en svært spektakulær løype, i tillegg til at de hadde fått innvilget 

dispensasjon for å utvide startfeltet ved å sørge for bastante kohorter. Dette gikk aldeles 

strålende, og hele 170 deltakere skulle sette fart utover kaia. God planlegging og rutine sørget 

for at sikkerheten var i høysetet som alltid, i tillegg til gjerder så langt øyet kunne se hadde 

det blitt ordnet med hele to redningsbåter i vannet, med topptrent mannskap. Heldigvis var det 

de topptrente publikummerne og deltakerne som var i fokus, og i skiftende vær var det ingen 

som ble hverken våte eller spesielt kalde. 

https://fb.watch/bGfccFgO4W/
https://tourkids.no/bodo-2021/


En stor arena sørget for masse plass, og Salmon Center hadde åpnet dørene, her kunne barna 

lære om laks, gjøre oppgaver, fargelegge, og delta på quiz! Ikke nok med de, de voksne med 

litt mindre tørst etter kunnskap fikk slukket sin kaffetørst, Salmon Center delte nemlig ut 

gratis kaffe og vafler, samt is etter målgang! 

Joker Sjøgata er den gode naboen, og sørget for alt fra A-Å, masse engasjement, supre 

premier og glede til hele Bodø. 

Når det nærmet seg start stod klubbens vakter var klare, og hele kvartalet stengt ned. Før start 

delte Joker Malik ut fire proffe sykkeltrøyer, samt ekstrapremier fra Salmon Center, de hadde 

ordnet noe som så ut som utstoppede laks og krabbe, men som viste seg og være søte kosedyr 

og ikke ekte vare. 

14.00 gikk starten for de aller yngste, og trehjulssykler og støttehjul både støttet og syklet i 

skjønn forening, i kjempefart! Publikum gjorde det publikummere gjør best, de heiet, klappet 

sang og jublet på alle dagens deltakere! Klasse på blasse spant ut fra start, forserte den 

tekniske løypa på mesterlig vis, godt hjulpet av syklistene fra Bodø CK som var i toppform 

for anledningen. I mål ventet Joker Sjøgata som delte ut premier til alle dagens vinnere! 

Tusen takk for en helt nydelig dag Bodø! 

https://tourkids.no/wp-content/uploads/2021/07/IMG_1404-scaled.jpeg
https://tourkids.no/wp-content/uploads/2021/07/IMG_1407-scaled.jpeg


https://tourkids.no/wp-content/uploads/2021/07/IMG_1411-scaled.jpeg
https://tourkids.no/wp-content/uploads/2021/07/IMG_1433-scaled.jpeg
https://tourkids.no/wp-content/uploads/2021/07/IMG_1448-scaled.jpeg


https://tourkids.no/wp-content/uploads/2021/07/IMG_1449-scaled.jpeg
https://tourkids.no/wp-content/uploads/2021/07/IMG_1455-scaled.jpeg
https://tourkids.no/wp-content/uploads/2021/07/IMG_1463-scaled.jpeg


https://tourkids.no/wp-content/uploads/2021/07/IMG_1467-scaled.jpeg
https://tourkids.no/wp-content/uploads/2021/07/IMG_1468-scaled.jpg
https://tourkids.no/wp-content/uploads/2021/07/IMG_1496-scaled.jpeg


https://tourkids.no/wp-content/uploads/2021/07/IMG_1502-scaled.jpeg
https://tourkids.no/wp-content/uploads/2021/07/IMG_1519-scaled.jpeg
https://tourkids.no/wp-content/uploads/2021/07/IMG_1540-scaled.jpeg


 

 

https://tourkids.no/wp-content/uploads/2021/07/IMG_1548-scaled.jpeg
https://tourkids.no/wp-content/uploads/2021/07/IMG_1558-scaled.jpeg

