
Da har i gleden til å presentere våre nye draktsponorer for de neste 3 åra 

Hoved sponsorer 

 

 

som en av 3 hovedsponsorer kan vi stolt presentere at vi har vi fått med oss Risa A.S. 
Risa AS er en av landets største bygg- og anleggsentreprenører. De har lang erfaring og høy 
kompetanse på utbygging av infrastruktur, energiutbygging, bolig, næring og veivedlikehold. 
Hovedtyngden av deres virksomhet er konsentrert til Sunnhordaland, Rogaland og Agder-fylkene. 

Bedriften har 470 dyktige og erfarne medarbeidere. 

målet er at Risa skal være kundens førstevalg. Dette skal de nå gjennom tillit, høy 
gjennomføringsevne og kostnadseffektiv drift. De har solid kompetanse på ledelse av alle faser i store 
og komplekse prosjekt. 

De har bestemt seg for at alt de gjør skal holde høy kvalitet. Det gjelder selvsagt selve tjenestene, 
men også folkene som leverer skal jobbe med basis i en høy etisk standard. Det er derfor de har kalt 
vår store etikk- og kvalitetssatsing for Ekta vare. Her settes kjerneverdier som å gjøre hverandre gode 
ut i praktisk liv. Satsingen betyr også at de jobber aktivt med kompetanseutvikling og 
profesjonalisering av alle ledd i sin organisasjon. 

Menneskene skal være deres viktigste ressurs. Slik har det vært helt siden oppstarten i 1948. 

Den velkjente entreprenøren fra Nærbø, skal være med å pryde drakten vår de neste 3 åra, les mer 

om Risa Konsernet her . Vi ønsker Risa konsernet hjertelig velkommen på laget og ser frem til et godt 

samarbeid.  

 

Vestec er med videre som en av 3 hovedsponsorer, vi er utrolig glade for å ha Vestec med på laget, 

både som ritt sponsor for Lysebotn – Bryne og Sirdal – Bryne og som draktsponsor,  

Vestec er lokalisert på Orstad i moderne lokaler med kontorer, verksted og lager. De har lang erfaring 

med trykkluft & kompressorteknikk samt industrielle rengjøringsmaskiner og andre roterende 

maskiner. Vestec er i dag også en betydelig leverandør produkter og tjenester til industri og 

offshoreindustri. Vi er solte av å kunne videreføre samarbeidet med Vestec også de neste 3 årene. 

Les mer om Vestec her 

 

http://risa.no/
http://lysebotn-bryne.no/
http://sirdal-bryne.no/
http://www.vestec.no/


 

Vi er også utrolig glad for å ha med oss Spinn Sykkelshop for en ny periode, Hva er vel en sykkelklubb 

uten en skikkelig leverandør av alt vi syklister trenger, vi er også glade for at Spinn igjen vil være ritt 

sponsor for Vårklassikeren «Spinn Sprinten» 

Spinn har i en årrekke vert en av våre beste hjelpe ryttere og stilt opp og ytt service for oss som 

sykler. Spinn har et bredt utvalg av  absolutt alt vi syklister trenger , og med Spinn Web shop er du 

kun et tastetrykk unna en levering til meget konkurransedyktige priser, bli bedre kjent med Spinn og 

Web shopen her .  

 

 

 

Drakt sponsorer 
 

 

 

Novaform er også en ny samarbeidspartner, som har tilholdssted på Orstad  

Novaform tilbyr allsidig prosjektadministrasjon for bygg- og anleggsbransjen. De tar hånd om hele 

prosjekter, fra planlegging av første spadestikk, til siste hånd på verket er lagt . Mer info om 

Novaform finner dere her. Utrolig kjekt at denne friske gjengen bak Novaform vil være med på 

laget vår.  

 

Vår egen Revisor Johannes Helland blir også med som drakt sponsor de neste tre åra. Helland 

revisjon utfører lovpålagt revisjon og bekreftelser, utarbeidelse av årsregnskap og 

ligningspapirer, samt rådgivning innen regnskap, merverdiavgift og skatt. Vi ser frem til et godt 

samarbeid med Johannes de kommende årene, les mer om Helland revisjon her  

 

http://spinn.no/SYKKEL/Barn11/Trek/Trek-Superfly-24-Disc-Matte-Trek-Black-7-10-%C3%A5r99655-p0000071494
http://sandnes.novaform.no/om-oss
http://www.hellandrevisjon.no/


 

Vi er også glade for at VELUX ønsker å være med oss for en ny periode. VELUX vil også i denne 

perioden være ritt sponsor for Rogaland, ja trolig Norges eldste Tempo Turritt! 

VELUX Norge AS selger og markedsfører VELUX takvinduer på det norske markedet. VELUX er en del 

av den internasjonale VELUX Gruppen med salgs- og produksjonsvirksomhet i mer enn 35 land og 9 

500 medarbeidere på verdensbasis. Bli bedre kjent med VELUX her  

 

 

Vi er også glad for at vi har med oss en trofast støttespiller gjennom mange år i Digernes. 

DIGERNES AS ble etablert i 1978 av Paul Digernes – fra starten av hadde han lager i kjelleren og kontor 

i privatboligen sin. Mekanisk og Maskineringsindustrien har alltid vært hovedmarkedet. Selskapet 

drives i dag av Aril Digernes, sønn av Paul Digernes. Selskapet ble i 1998 oppkjøpt av selskapet Ing. 

Yngve Ege AS. DIGERNES AS ble fra da av medlem av EGE-Gruppen, Norges største gruppering innen 

salg av skjærende verktøy, måleinstrumenter, holdende verktøy, merkeverktøy og 

verkstedinnrednings-produkter. 

Selskapet holder til på Bryne og er blitt et begrep innen maskineringsbransjen i Rogaland. DIGERNES 

AS er blant markedslederne og har som målsetning å være førstevalget som leverandør av skjærende, 

holdende verktøy, måleinstrumenter, merkeverktøy og verkstedinnredning. 

Bli bedre kjent med Digernes A.S her 

 

 

 

 
 

Jens Gerlach Sørensen har prydet ryggen på Bryne CK drakten mange år nå, og vi er svære glade for 
at Byggmesteren blir en av våre hjelperyttere de neste tre åra,  

Byggmester Jens Gerlach Sørensen A/S ble opprettet i 1967 av Leif Høyland og Jens Gerlach 
Sørensen. 

Firmaet har 16 ansatte i dag. Den gjennomsnittlige størrelsen på firmaet siden slutten av 70 tallet har 
vært 14 ansatte. 

Firmaet har 2 stillinger på kontoret, resten er produktivt arbeid ute på byggeplassene. 

De har siden starten hatt eget lager og kontorlokaler. I 1987 flyttet vi kontor/lager fra Tu til egen 
tomt og moderne lokaler på Håland Sør v/Bryne. 

http://www.velux.no/
http://www.digernes.no/http:/www.digernes.no/


Deres oppdrag spenner fra restaurering/rehabilitering, ombygging/tilbygg, prosjekt i offentlig sektor 
som barnehager etc., nye eneboliger, spesielle arkitekttegnede boliger og hytter. Ellers det meste fra 
å skifte et vindu til større oppdrag. Bli bedre kjent med Byggmester Jens Gerlach Sørensen her  

 

 

Santini blir vår nye draktleverandør, Santini er «hoff» leverandør av sykkel bekledning og er offisiell 

leverandør til UCI og de leverer også den velkjente rosa ledertrøya til Giro de Italia. Spinn er 

distributør av Santini i Norge. Les mer om Santini her  

 

 

Jæren Sparebank er også en trofast hjelperytter, og vil også de neste årene pryde buksebaken vår  

Vi er også så heldige å ha med Jæren Sparebank som ritt sponsor på Hulderrittet. Jæren Sparebank er 

selvfølgelig vårt valg nr 1 når det gjelder hvem som passer på pengen våre, les mer om hva vår 

lokalbank har å tilby her  

http://www.byggmestersorensen.no/index.php
http://www.santinisms.it/en/
https://jaerensparebank.no/

