
 
 

                    

program for 22. og 23. september 

Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag 22222222. september. september. september. september    

09.00   Ankomst Flesland og felles busstransport videre til frydenbø gruppen sitt hovedkontor på damsgård 

10.00 – 11.15  Foredrag: kjell tore solvang 

11.15 – 11.45  Lunsj 

11.45 – 13.15  foredrag: Marianne s. Larsen 

13.15 – 16.00 P-O løp – Bil Rebusløp – konkurranseregler og informasjon gis i forkant 

16.00 – 17.30 barmarks økt sammen med unge lokale utøvere innen alpint. 

17.45  transport til Clarion collection hotell havnekontoret for innsjekking.  

18.45  frammøte i resepsjon ferdig Skiftet til middag.   

19.00  avgang med båt fra bergen til cornelius på holmen for felles middag.   

23.30  avgang med båt for retur fra cornelius på holmen. ankomst Bergen 24.00. 

 

 

Fredag Fredag Fredag Fredag 23232323. september. september. september. september    

07.15  frokost på hotellet. 

08.15   avmarsj fra hotellet til stoltzekleiven – ca. 15 min rask gange / små-jogg. 

08.45  oppvarming.     

09.15 – 09.30 konkurranse - Stoltzekleiven opp.  

09.30 – 10.00 samling på toppen.  

10.00 – 10.45 Retur til hotellet via skreddedalen. 

10.45 – 11.30 Dusjing og utsjekking. 

11.30 – 12..30 Felles lunsj på clarion collection hotell havnekontoret. 

13.00  Flybuss til Flesland, avgang utenfor hotellet. 

 

 

 

 



 
 

                    

Informasjon om Stoltzekleiven opp 

Stoltzekleiven Opp er et motbakkeløp som arrangeres hvert år i september av idrettslaget Varegg. Løpet går opp Stoltzekleiven fra 
Fjellveien, 200 meter sør for Bergen sekundærstasjon, og opp til skaret under Sandviksfløyen. Løpet ble arrangert første gang i 1979 i 
forbindelse med 100-årsjubileum for Fjellveien. 

Rekorden for menn innehas av Thorbjørn Ludvigsen på 8 minutter og 6 sekunder og for kvinner av Kristin Størmer Steira på 9 minutter 
og 35 sekunder. Løypen har en stigning på 313,5 meter og går over ca. 800 trappetrinn. 

Stoltzekleiven opp går over to dager og det starter en person hvert 10. sekund fra kl. 09.00 om morgenen til kl. 18.15 om kvelden, begge 
dager !!  Hvert år er det mellom 5000 og 6000 deltagere i Stoltzen.  Alle som deltar i stoltzen får en egen stoltzestatsistikk, med bilder 
fra løpet, mellomtider pr år, graf for form utvikling / trend samt en virtual løpssimulator, der du kan «se deg selv» løpe mot deg selv 
alle tidligere år du har deltatt. Man får også mellomtidene oppgitt i vertikal hastighet, i vertikale meter pr. time.  Mer informasjon om 
akkurat det, står nederst. Hjemmesiden til Stoltzekleiven opp er: www.stoltzen.no 

På neste side er et utsnitt / eksempel på en av deltagerne sin stoltzestatsistikk og hva den inneholder av info til analyse fx. 

transport av skifte-tøy til toppen  

Like nord for starten ved BKK trafostasjonen kan dere levere inn tøy som dere ønsker skal bringes til toppen. Tøyet leveres i egen sekk 

eller i en pose du får utlevert. Tøyet hentes ute ved veien der Speiderne står med bålet sitt. 

Merk! Tøy må leveres inn 20Merk! Tøy må leveres inn 20Merk! Tøy må leveres inn 20Merk! Tøy må leveres inn 20----30 min før start for å være sikker på at det er oppe til du kommer i mål.30 min før start for å være sikker på at det er oppe til du kommer i mål.30 min før start for å være sikker på at det er oppe til du kommer i mål.30 min før start for å være sikker på at det er oppe til du kommer i mål. 

Løypeprofil og løypekart 

 



 
 

                    

 


