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FOCC Bånn Gass – det 5. i rekken!
2016 er et jubileumsår både for byen, klubben og rittet. Grimstad by fyller 200 år. Fevik & Omegn Cycle Club er inne i sin

10. sesong. Og sist men ikke minst, FOCC Bånn Gass arrangeres for 5. gang! Vi ønsker både deltakere og publikummere

hjertelig velkommen til jubileumsfest på Fevik!

«Vi er rett og slett sikre på at 

vi lager Norges beste 

sykkelritt for publikum» 

Rittleder Gruber

Ser vi på årets startliste så finner vi mange gjengangere. Nesten alle syklistene har

syklet én eller flere ganger før. Vi tar det som et tegn på at vi klarer å skape gode

rittopplevelser. Og derfor fortsetter vi med samme ”konsept” i år. En rask trasé

mellom Fevik og Lillesand på oversiktlige veier, mye vakter og god sikkerhet, flotte

deltakerpremier og forhåpentligvis tørr asfalt og godt vær. Vi håper vi innfrir

forventningene til dere deltakere.

Men deltakere er ikke nok for å lage skikkelig sykkelritt. I start- og målområdet på Feviktoppen gjør vi alt i vår makt for å skape

gode sykkelopplevelser for publikum. Under hele rittet vil det være god speakertjeneste, GPS-sporing, direkterapportering fra ute

i løypa og en avsluttende runde som gjør at man får sett syklistene også før de kommer til mål. Alt for å gjøre at publikum skal bli

underholdt på best mulig måte. Og som alltid. Når FOCC lager sykkelritt; Alt er gratis i kiosken. Pølser, brus, kaffe og kaker i store

mengder gjør oss klare til å ta i mot alle som ønsker å se på sykkelrittet. Vi er rett og slett rimelig sikre på at vi lager Norges beste

sykkelritt for publikum. Fornøyde publikummere smitter forhåpentligvis over på deltakerne i det de passerer og kommer i mål på

Feviktoppen. Så en liten oppfordring til alle deltakere. Ta med dere familie, venner og bekjente til Feviktoppen. Det er en ypperlig

anledning til å vise frem den flotte sykkelsporten.

FOCC var tidligere i vår på jubileumstur til sykkelgale Belgia og Ronde van Vlaanderen (RVV). Rittet ble i år arrangert for 100. gang

Og som alltid under RVV, så var det kjempestemning. Selv om omfanget er mindre, så tar vi med oss den samme stemningen når

vi arrangerer vårt ritt for 5. gang. Jubileumsutgaven skal bli den beste så langt. Velkommen til FOCC Bånn Gass!



LocaToWeb kjører på mobilen og sender din posisjon til 

web i sanntid. Venner og familie kan følge dine bevegelser 
mens du trener, sykler, reiser eller er på farten!

• Ta bilder og last opp mens to sporer.
• Følg posisjonen din i sanntid direkte i app'en.
• Få oppdatert informasjon om tid, avstand og hastighet.
• Sett opp 'Race' grupper som sporer flere deltakere.
• Kjøre lukket sporing hvor kun du har tilgang til kart.



PORTRETT

Hvordan var det å vinne Bånn Gass i fjor?
«Det var knallmoro! Jeg hadde vært på en ganske heavy
påskefest bare noen dager før Bånn Gass i fjor, og hadde 
ingen god følelse ved start. Jeg hadde litt flaks og bedre bein 
enn følelsen tilsa, og plutselig kjempet jeg om seieren. Litt 
overraskende, tross bulkete oppkjøring, men man skal være 
litt heldig også.»

I fjor gikk Øystein «Røyskatt» fra ACC, Sigurd Austefjord fra GSK og Joakim Johnsen fra Kvinesdal i brudd 
på vei mot Lillesand. Disse tre holdt unna for hovedfeltet helt til siste runde, og det var for mange som 
var imponert over at Per klarte å innhente tremannsbruddet og ta seieren. Fortell om den spennende 
avslutningen av fjorårets Bånn Gass, Per. 

«Victor Køhler og jeg kom løs ved Fjære kirke, men jeg trodde egentlig at bruddet var for langt foran oss. Vi 
kjørte bra sammen, og Victor ga jernet for at jeg skulle komme i posisjon. Da vi passerte mål første gang 
hadde vi spist inn ca. halve forspranget. Jeg fikk kontakt med bruddet på toppen av Esketveitknekkeren ca. 3 
km før mål. Derfra og inn ble det litt luring med de andre i bruddet, før vi klinte til i siste kneika opp til mål. 
Det var veldig moro!», forklarer Per ivrig.

I 2015 vant Per Eskeland Bånn Gass på en overbevisende måte. Til tross for en festlig påskefeiring kun 
dager i forveiene og dårlig følelse før start, våknet sykkelbeina da det hele skulle avgjøres. Med god hjelp 
av sin hjelperytter Victor Køhler, innhentet Per tremannsbruddet før Esketveitknekkeren på siste runde, 
og i avslutningen var det ingen som kunne måle seg med mannen fra Gjerstads dype skoger. FOCC har 
møtt den blide karen for en hyggelig sykkelprat.

Det er nok mange som blir overrasket av at Per er relativ fersk syklist, men han begynte faktisk med sykling 
for kun 5 år siden. Først var det for å kvitte seg med «noen kilo for mye», men han ble bitt av basillen, og 
siden har det blitt mange mil og timer på sykkelen. Per er en ekte Gjersdøling, og etter en periode i 
Tigerstaden flyttet han tilbake til trygge omgivelser hvor han til daglig driver Norwegian Machinery som, i 
følge han selv, selger de tøffeste premium bilene til kunder rundt om i det ganske land. I fjor syklet han for 
KCK, men stiller til start i år for klubben i sitt hjerte Gjerstad. 



Regjerende FOCC Bånn Gass-mester
Per har trent og forberedt seg godt til å starte sykkelsesongen, men vet at det også er mange andre sterke 
ryttere på startstreken. Hvordan tror du årets Bånn Gass blir?

«Det henger høyt å vinne Bånn Gass, så jeg tror det kommer til å bli mange bruddforsøk og kreative 
løsninger for å komme først over streken. Hvorvidt det blir samlet felt eller en mindre gruppe tror jeg er litt 
tilfeldig. En seier igjen hadde vært knall, men det er vrient å vinne samme løpet to ganger på rad. Det er det 
kun Torleif «Tannhjul» Kleppe som gjør!»

Hvem tror du kommer til å prege rittet?

«Det går rykter om at Jørgen «Greipel» Hodnebrog og Kleppe er sterke. Dessuten er det et par skikkelig 
råskinn fra Sør med navn Bjørke og Solheim som blir skumle, og ikke minst den tidligere vinneren Eidevik 
som tar turen fra Østlandet. I tillegg kommer det garantert opp noen nye kanoner som har smugtrent godt 
på rulla i vinter.», oppsummerer han.

I år sykler du for hjemmeklubben Gjerstad IL Sykkelgruppe, og dere har mange sterke nysigneringer. 
Hva blir lagtaktikken?

«Det er riktig! GIL har fått en god del nye medlemmer i det siste, og det er ingen tvil om at disse har 
ambisjoner om å hevde seg. Vi har spesielt ett ess i ermet som jeg tror kan bli skummel, men han får gå litt 
under radaren foreløpig.»

Per forteller videre at det også er viktig å kombinere det sosiale med det å få "møret skrotten" 
litt. Samtidig legger han ikke til å legge skjul på at det er motiverende å knive med de andre syklistene på 
Sørlandet. 

«Det hadde vært moro å vinne et ritt eller to, men jeg har ikke pekt meg ut noe konkret mål nå. Vi får se 
hvordan det tar i vei og håpe på gode bein!» avslutter Per mer et lurt glimt i øyet. 

Det er mye som kan tyde på at Per kommer til å hevde seg i årets sesong, men om han krysser mållinjen i 
Bånn Gass først gjenstår å se. Vi ønsker Per lykke til!



Sykkelsport i Arendal har vært en av FOCCs viktigste støttespillere gjennom tidene. Helt siden etablering av 
klubben har vi alltid hatt et veldig godt forhold til Trond og hans kollegaer i den flotte sykkelbutikken på 
Blødekjær.  I tillegg til å ha vært den «lokale sykkelbutikken», har Sykkelsport også vært til stede i alle utgaver av 
Bånn Gass. Vi er derfor svært glad for at Sykkelsport også er med på laget i den 5. utgaven av turrittet. Sykkelsport 
vil som alltid kunne hjelpe deltagerne med et sykkelteknisk problem, og i tillegg kan de tilby både ryttere og 
publikum et utvalg av produkter fra butikken til hyggelige priser!

Vi takker Sykkelsport for at de stiller opp, og oppfordrer alle til å ta turen innom Sykkelsport sin stand på rittdagen og 
ikke minst ta turen innom sykkelbutikken på Blødekjær i Arendal. Der har Trond og Co. alltid gode tilbud og den beste 
servicen.

Deltar på FOCC Bånn Gass

Sykkelsport AS, Blødekjær, 4838 Arendal, Tlf. 37 02 39 60, post@sykkelsport.no

”Har du et sykkelmekanisk problem,   
Sykkelsport tar saken” … Rittleder Gruber

Rule #58 // Support your local bikeshop!
"Never buy bikes, parts or accessories online. Going into your local shop, asking myriad inane questions, tying up the staff’s time, 

then going online to buy is akin to sleeping with your best friend’s wife, then having a beer with him after. If you do purchase
parts online, be prepared to mount and maintain them yourself. If you enter a shop with parts you have bought online and 

expect them to fit them, be prepared to be told to see your online seller for fitting and warrantyhelp."

mailto:post@sykkelsport.no


BÅNN GASS – KNEKKERNE

https://www.strava.com/segments/11766826

Prestegårdsknekkeren - 500 m - snitt 4,2 % - maks 11 %
Spente sykkelbein skal etter kun 13 km opp den første knekkeren i rittet. Dersom man ikke 
har fått varmen i kroppen før, kommer den garantert nå. Prestegårdsknekkeren er kun 500 m 
lang, men strekker alltid feltet der den svinger seg opp fra Landvik Kirke og mot Bergemoen. 
Den går over to trinn, og har det ikke gått et brudd før, er det stor sjans for at en gruppe sliter 
seg løs akkurat her. 

Holteknekkeren - 300 m - snitt 8 % - maks 12 %
Når rytterne er på vei tilbake fra Lillesand, skal de etter ca. 49 km igjen passere Landvik Kirke 
og begi seg ut på neste knekker. Holteknekkeren er kortere, men betydelig brattere enn 
Prestegårdsknekkeren, og i tillegg starter den først med en falsk flate som stiger svakt før den 
virkelig knekker til. Det er lett å miste motet i denne bakken, men etter 300 meter er det 
over!

Pavé de Topp – 50 m – snitt 0 %
Alle vårklassikere med respekt for seg selv, har 
en sektor med brostein! Pavé de Topp er like 
kort som det er sjarmerende, men setter likefult 
sitt særpreg på rittet. I det du skal ta fatt på 
sisterunden og Pavé de Topp, vil også grill- og 
pølselukten hjelpe det med å forsere brosteinen 
på Fevik mens publikum løfter deg frem. Det 
rister kanskje ikke som i Belgia, men sektoren i 
Bånn Gass er allikevel topp!  

Flandern har hellinger, Bukken sine kleiver, og i Bånn Gass kommer du ikke 
utenom knekkerne. Felles for de alle er spenningen, lidelsen og ærefrykten de 
velkjente bakkene skaper for syklistene som skal forsere dem. I Bånn Gass skal 
man også over brosteinssektoren Pavé de Topp. Både knekkerne og brosteinen er 
med på å prege rittet hvert år, og i jubileumsutgaven av Bånn Gass vil vi hylle 
dem alle! 

https://www.strava.com/segments/1404645 KOM: Øystein Røyneland

https://www.strava.com/segments/1716718 KOM: Christian Frivold

https://www.strava.com/segments/11766826
https://www.strava.com/segments/1404645
https://www.strava.com/segments/1716718


BÅNN GASS – KNEKKERNE

https://www.strava.com/segments/7061049 KOM: Sindre Levinsen

Esketveitknekkeren - 600 m – snitt 4,5 % - maks 12 %
Den siste knekkeren, Esketveitknekkeren, er Bånn Gass sin klisjé og «key element» – du 
vinner ikke rittet her, men du kan tape det! Etter passering Temsesletta, tar man av til høyre, 
og etter en kort nedkjøring starter stigningen opp Esketveit. I forkant av knekkeren vil 
posisjonskampen bidra til å øke farten inn i bakken. Det er alltid viktig å komme tidlig inn i 
denne bakken, men det viktigste er å ikke komme siste over den. Da kan man miste feltet for 
godt! 

Trålumknekkeren – 500 m – snitt 3,1 % - maks 6 %
Etter passering av det raske partiet over Birketveit, bør man ha spart litt på kruttet. Segmentet 
til Trålumknekkeren, den tøffe finalen og selve syretesten på Bånn Gass, starter litt før man 
svinger til høyre på 420’en, og man kan holde god fart før bakken begynner. Til tross for 
knekkerens beskjedne stigning, har den allikevel nok integritet til at rytterne ikke begir seg ut 
på en langspurt fra bunnen. Vinneren av Bånn Gass har som regel alltid litt is i magen opp 
Trålum, om ikke Bånn Gass knekker deg til sist!

https://www.strava.com/segments/1041657 KOM: Erik Yang

https://www.strava.com/segments/3918400 KOM: Øystein Blom-Ohlsen

Hotellknekkeren – 1600 m – snitt 3,2 % - maks 8 %
11 km før målgang skal man for andre gang passere bakken forbi Strand Hotell. Det er 
masterbilen som i et rolig og bedagelig tempo leder an feltet første gangen, mens det er 
feltets sterkeste som vil ta kommandoen opp bakken den andre gangen. Hotellknekkeren er 
ikke av det bratte slaget, men en lang og seig stigning som sliter på kreftene. Med sine 1600 m 
er det rittets lengste knekker. Er du hammeren, kan du herske, er du spikeren vil du bli slått i 
bakken om viljen ikke står i mot!

https://www.strava.com/segments/7061049
https://www.strava.com/segments/1041657
https://www.strava.com/segments/3918400


Gruppe 4: Pepsi Max
Estimert sluttid på 2t 30m – 3t (snittfart på 26-31 km/t)
Dette er gruppa for de som ønsker seg en flott tur på
sykkelen. Gruppa passer godt for de som debuterer på
sykkelsetet hvor selve gjennomføringen er viktigere enn
sluttiden. Gruppa splittes som regel fort opp i mindre
grupper, og dermed vil du mest sannsynlig finne andre
syklister som holder samme fart og nivå som deg sjøl.
Antageligvis er det blant Pepsi Max-syklistene vi finner
"dagens prestasjon".

Gruppe 1: Bånn Gass
Estimert sluttid på 1t 55m (snittfart=40,5 km/t)
Dette er gruppa for de aller sterkeste og de som tåler
gjentatte fartsøkninger over enhver bakketopp. I fjor ble
det seier til Team Kjekkas Per Christian Eidevik på ny
løyperekord 1.53.47. Det tilsvarer en snittfart på ca.
41km/t. Vi forventer minst like rask tid i mål dette året.

Gruppe 2: Rekordjagerne
Estimert sluttid på 2t 00m (snittfart på 38,5 km/t)
Det skal ikke mye taktisk kjøring i Bånn Gass-gruppa før
Rekordjagerne kjører fortere. Dette er pulja for syklister
som klarer å holde høy fart over lang tid og det er nok
mange i denne gruppa som like gjerne kunne stilt opp i
Bånn Gass-gruppa. Farten kommer til å være høy, og det
kreves mange timer på sykkelen hvis du skal klare å følge
denne gruppe hjem.

Gruppe 3: FevikBussen
Estimert sluttid på 2t 15m (snittfart på 34,5 km/t) 
Dette er krysning mellom de klassiske tur 1- og tur 2-
puljene. Gruppa vil tjene på å roe det litt ned i bakkene, for 
så å skru opp farten på slettene. Samarbeidet i gruppa vil 
være en avgjørende rolle å komme i mål til estimert tid. 
Med god rullekjøring på slettene vil en kunne oppnå 
nærmest samme toppfart som gruppene Rekordjagerne 
og Bånn Gass. 



FOCC reiste til Belgia på 
jubileumstur for å oppleve 
Ronde van Vlaanderen















Fevik & Omegn Cycle Club inviterer til en rask og forholdsvis flat
trasé. Likevel har løypa innslag av småkneiker som garantert vil
innby til bruddforsøk og høy fart! Løypa er 77km lang.

Løypa starter på Fevik Senter. Deretter sluses rytterne gjennom Fevik sentrum
hvor man får smake følelsen av ekte brostein :-) Videre sykles det forbi Strand
Hotel Fevik, videre til Vik, over Dømmesmoen og deretter rettes kursen mot
Roresanden og Landvik Kirke hvor man svinger til venstre og opp bakken til
Bergemoen. Så sykles det over broa (over E18), og videre inn på gamleveien
mot Lillesand. Man følger så gamle E18 helt til den første rundkjøringen like
før Lillesand Senter. Her vender rytterne, og sykler tilbake samme vei. Når
rytterne er tilbake på Vik, svinges det av mot Rygene (gamle E18), og etter
Temse (før Rykenefossen) tar man av til høyre og sykler over Birketveit før
man vender tilbake til Fevik Senter. Rytterne passerer målområdet, og det vil
ringes i kubjella! Da skal syklistene ut på en liten sisterunde som går til Vik,
videre til Temse, over Birketveit, og til slutt målgang på FEVIK.

Sisterunden:

Vaktsjef: Martin Tesaker





Her finner du viktig informasjon om arrangementet

Sekretariat og henting av startnummer
Sekretariatet åpner kl 0900 for utdeling av startnummer. Helårslisens må vises ved utlevering. 

Parkering
Behov for parkeringsplass til bilen sin henvises det til tilgjengelig parkeringsplasser på følgende området:
• Meny Fevik øvre plan
• Rimi Fevik
• Fevik Skole (innkjøring rett før målbuen)
• Gamle Fevik Senter
• Fevik Stadion/Båthavn

Garderober og toalett
Garderobene i Fevikhallen er åpne for omkledning og dusj. Disse vil åpnes kl 9 og stenges kl 15. 
Det er også toaletter i garderobene.

Masterbil
Det vil være en master-bil i front av alle 4 puljer som kjører i kontrollert og rolig fart fra start Fevik Senter til og med 
fotgjengerfelt i kryss på Hausland. Bilen vil deretter ligge i front av den respektive puljen resten av rittet. Bak siste 
pulje/rytter vil det kjøre en oppsamlerbil for å sørge for at alle kommer seg trygt gjennom løypen.

Drikkestasjon
Det er satt opp drikkestasjon ved vending i Lillesand (Tingsaker/Svåbekk).

Sikkerhet
Løypevakter vil stå plassert i uoversiktlige kryss og rundkjøringer. Merk at løypevaktenes primære oppgave er å 
varsle/stoppe kjøretøy når syklister kommer. Det er ikke løypevaktenes oppgave å vise riktig vei for syklistene.

FOCC Bånn Gass er et turritt og arrangeres etter NCF sitt reglement: 
• Det er påbudt med CE-godkjent hjelm
• Trafikkreglene skal overholdes
• Langing skal foregå på høyre side av vegen
• Langing og hjelp fra kjøretøy i fart er ikke tillatt
• Dersom en rytter ikke følger veitrafikkreglene, kan arrangøren diskvalifisere rytteren

FOCC Bånn Gass legger stor vekt på sikkerheten til deltagerne og trafikanter for øvrig. Dette medfører blant annet at 
”snarveier” gjennom feil side av rundkjøringer eller midtrabatter vil føre til diskvalifisering.

Utsatte kryss
Løypetraseen inneholder flere venstresvinger hvor deltagerne har vikeplikt for øvrige trafikanter. Selv om det blir 
utplassert løypevakter, ønsker vi å gjøre deltagerne spesielt oppmerksomme på disse stedene og oppfordrer 
samtidig alle til å opptre spesielt varsomt der.

1. Kryss ved Fevik Legesenter ut på RV420
2. Kryss Resvik Bedehus ned mot Landvik Kirke
3. Kryss Landvik Kirke
4. Kryss Bergemoen, ved retur fra Lillesand
5.”Kryssen” ved Frivold/Opplandsveien, ved retur fra Lillesand
6. Kryss Vik
7. Kryss Esketveit
8. Kryss inn til Fevik Senter

Sanitet og beredskapsplan
Ved alvorlige ulykker: Ring 113, ambulanse.

Ambulansetjenesten er på forhånd informert om sykkelrittet og er klare til tjeneste. Informer også rittledelsen ved 
Hans "Gruber" Tveitereid, telefon nummer 95 12 44 88.

Rittet har egen sanitetsbil som er klar til å støtte mindre skader som skrubbsår og lignende.

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=farlig+kryss+&source=images&cd=&cad=rja&docid=lwVAG3i-8khc6M&tbnid=f6MW3w2KXW44mM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.trafikkskilt.no/fare/trafikk_skilt.shtml&ei=kLlvUezyH-Wu4ATR2oGADQ&bvm=bv.45373924,d.bGE&psig=AFQjCNGhwTyxEGmxPxa1rTBmKHH7K756BQ&ust=1366362889197722
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=farlig+kryss+&source=images&cd=&cad=rja&docid=lwVAG3i-8khc6M&tbnid=f6MW3w2KXW44mM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.trafikkskilt.no/fare/trafikk_skilt.shtml&ei=kLlvUezyH-Wu4ATR2oGADQ&bvm=bv.45373924,d.bGE&psig=AFQjCNGhwTyxEGmxPxa1rTBmKHH7K756BQ&ust=1366362889197722




PER CHRISTIAN EIDEVIK i perlehumør under premieutdelingen på FOCCs Bånn Gass i fjor. Foto: Privat 

SJAMPIS GJØR SUSEN
Sjarm og sjel er ingen selvfølge på turritt. Men noen ritt har det.

TEKST: INGEBORG SCHEVE - Landevei  PUBLISERT: ONSDAG 29. APRIL 2015 

– Bånn Gass i Fevik er et kremeksempel på turritt med sjel og sjarm, 

sier Per Christian Eidevik som vant turrittet i 2014 og har det på toppen av sin MÅ HA DET-liste.

– I og med at man setter seg mål for sesongen, så vil valg av oppkjøringsritt bære preg av 

å få best mulig fysisk utbytte, så jo tøffere felt desto bedre, sier Eidevik.

«Uten tvil det rittet i Norge jeg har kjørt med mest sjel 
og entusiasme. Det finnes rett og slett ikke makan! For 

en vidunderlig dugnadsånd og lokalt engasjement. 

Eget rittmagasin. Mat og drikke til du bruker annet enn 
hjula til å trille. En speaker som er mer ivrig enn de 

råeste under VM i Falun. Live tracking på storskjerm. 
Kul løype med innslag av brostein. Masse publikum. 

God sikkerhet.

Nei, rett og slett det beste arrangementet i Norge. 
Håper flere arrangører kan ta seg bryet verdt å 

kontakte disse fantastiske menneskene for å lære 
hvordan det skal gjøres!» 

… Per Christian Eidevik

BÅNN GASS i Fevik/Lillesand får utøverne til å gi jernet, og byr på 

kanonstemning etter målgang. Foto: May Elin Aunli

mailto:schevi@uw.edu


Kl 0900: Sekretariatet åpner 

– utdeling av startnummer

Kl 1000: Åpning av FOCC Bånn Gass

Kl 10.25: Start Gruppe 4 – Pepsi Max

Kl 10.45: Start Gruppe 3 – FevikBussen

Kl 11.30: Start Gruppe 2 – Rekordjagerne

Kl 12.05: Start Gruppe 1 – Bånn Gass

Ca kl 14: Premieseremoni


