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Fellemøte mellom sykkelgruppa og styret og 15. 

november 2018 kl. 16.15 – 17.40 

Tilstede:  

Sykkelgruppa: Per Torleiv Ravna, Marianne Balto og Stein Joks.  

Styret: Monica Balto Anti, Ole Henrik Somby og Synnøve Solbakk. 
 

Saksliste:  

Sak 21/18 BMX-banen – Prosjektering og finansiering 

Sak 22/18  Polaris Grand Prix 2019 

Sak 23/18  Barents Cycling Cup (BCC)  

Sak 24/18 Treningssamlinger   

 
 

Sak 21/18 BMX-banen – Prosjektering og finansiering     

Status: Sykkelgruppa hadde i vår møte med ordføreren og rådmannen i kommunen om drift 

og vedlikehold av BMX-banen. Som oppfølging er det underskrevet en drift-/partneravtale 

mellom idrettslaget og kommune om drift og vedlikehold av anlegget 11. juni i år. 

Kommunen er fortsatt eier av anlegget, og idrettslaget overtar drifta, som også innebærer 

videreutvikling av anlegget. Kommunen stiller med maskiner og grus, og resten sørger vi for. 

Av kapasitetsgrunner ble videre oppfølging utsatt til etter Arctic Race of Norway. Se sak 

19/18 (sykkelgruppemøte 24.06.18).  

 

Anne Katja Heiberg og Brynjar Skartland har denne høsten deltatt i lederkurs for ungdom i 

regi av Finnmark idrettskrets, og en av deres selvvalgte oppgaver var videreutviklinga av 

BMX-banen. Per Torleiv deltok i felles-oppfølgingsmøte med friidrettsgruppa, Anne Katja og 

Brynjar. Som oppfølging av det har sykkelgruppa prøvd å få råd fra Norges Cycleforbund, 

uten å få respons der. På bakgrunn av en artikkel i Terrengsykkel-bladet ble det tatt kontakt 

med Roald Eidsheim (www.rekkje.no) som har prosjektert flere anlegg. Han skisserte en 

løsning med pumptrack m/hopplinje ved siden av, og antydet at prosjektering kan koste rundt 

kr 25.000.  

 

Oppfølging: Per Torleiv sjekker ut med Harstad cykleklubb/Region Nord om råd og tips til 

forarbeidet for prosjektering av anlegg, samt ber om tilbud på prosjektering fra Rekkje, inkl. 

alle kostnader. Anne Katja og Brynjar involveres i prosessen.  

 
 

Sak 22/18 Polaris Grand Prix (PGP) 2019   

Styret har foreslått å flytte PGP til juni i 2019, fortrinnsvis 22.-23. juni 2019. Foreslåtte helg 

er uaktuell da flere aktive med Ole Henrik i spissen har initiert SirbmáIL-lagtempo 

Trondheim-Oslo 21.-22. Juni 2019.  
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Vedtak: Vi foreslår til våre BCC-partnere at vi arrangerer BCC-rittet i Norge/PGP 15.-16. juni 

2019 i Sirbmá.  

 

Vi foreslår til Region Nord at RM-landevei arrangeres fast årlig midt i regionen, f.eks i 

Tromsø, og at regionen bidrar med finansiering av arrangementet, og evt også klubbene.  

 
 

Sak 23/18  Barents Cycling Cup (BCC) 2019  

Vedtak: Vi ønsker å gjennomføre BCC-rittarrangementet på norsk side i Sirbmá 15.-16. juni 

2019, og i tillegg ønsker vi de øvrige to BCC-rittarrangementene så tidlig som mulig i 

sesongen, innen 10. juli 2019.  

 

Oppfølging: Per Torleiv avklarer BCC-rittkalenderen med våre samarbeidsparter i Finland og 

Russland. Når BCC-rittene er fastsatt tar vi kontakt med sykkelklubbene i Region Nord for å 

høre om de er interessert i å delta i BCC-rittene og om vi skal søke om reisestøtte til deres 

deltakelse.  

 

 
Sak 24/18 Treningssamlinger   

Vedtak: Treningssamling i spinningssalen på Tana fysikalske 30. desember 2018 til 1. januar. 

2019 (under Tour de Ski. Oppfølging: Ole Henrik legger ut info.  

 

Landeveissamling 27. april til 4. mai 2019 på Mallorca. Alle unge, aktive fra 14 år (fyller i 

2019) og har deltatt i ritt i 2018 kan melde seg og få dekt utgiftene iht reglementet (70% av 

reiseutgiftene og mesteparten av oppholdsutgiftene). Øvrige unge, aktive kan sende en søknad 

til styret om å få dekt utgiftene, gjerne innen 4. januar 2019.  

 

Oppfølging: Duttá bestiller leilighet og legger ut info i fb-gruppa. Per Torleiv gjennomfører 

satsingssamtale med alle unge, aktive i løpet av vinteren.  

 


