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Fellesmøte sykkelgruppa og friidrettsgruppa 21. 

mars 2017 kl. 17.30 – 19 

Fremmøtte:  
Monica Balto Anti, Tom Bengle-hansen, Risten Somby, Marianne Balto, Per Torleiv Ravna 
og Synnøve Solbakk. 
 
Sommerhalvårets aktiviteter 

Forslag til Deanu searat:  
• Fellestreninger/aktiviteter for barn og unge tirsdager kl. 18 med oppstart i mai 

(landeveistilbud fom. 3. mai) til slutten av juni og oppstart igjen i august (tar utgangspunkt 
i skoleruta). I utgangspunket anna hver gang sykkellek og løpekarusell i Tana bru.  

• Sykkellek: 2 grupper; barn og unge. Hinderløyper (barn) og stisykling (unge). Barn i 
barnehagealder har med foresatt/forelder.  

• Friidrettsleker på gressbanen Sirbmá i utgangspunltet hver onsdag kl. 18, fra det er bart og 
hele sommeren.  

• 1 terrengsykkelkarusell på våren (13. eller 20. juni?) og høsten.  
• Løpekaruseller – totalt 6 løpekaruseller (tilsammen vår og høst). Vi har spurt ILAR og 

Polarstjernen om det blir felles løpekarusell denne våren – vi venter på avklaring. Om 
ikke, så arrangerer vi selv løpekarusell. Friidrettsgruppa legger inn løpekarusellene i 
terminlista og lager skjema for rapportering (påmelding/start, lisens m.v.).  

• Viktige bestemmelser for løpekonkuranser/karuseller:  
- Ungdom over 12 år som vil delta i konkurranser må ha forsikring/lisens; engangslisens 
kr. 20, også mulig med 1 lisens for hele vårkarusellen (kr 20) + deltakeravgift kr. 30 
(gratis deltakeravgift for våre medlemmer, men må betale lisens hvis over 12 år).  
- Distanser 800 m, 1500, 3000  og 10.000. For barn; 600 m, kan også være 500 m. 
- Husk barneidrettsbestemmelsene mht tidtaking. Ingen tid for barn under 11 år, og fra 11 
år og oppover urangert (gjelder alle konk., også ritt og terrengkaruseller). 

• Vi (SirbmáIL) trenger fødselsdato på alle som deltar i treningene/aktivitetene (friidrett, 
løp og sykling) – barn under 12 er forsikret da det er på våre treninger/aktiviteter/konk. (vi 
er medlem i friidrettsforbundet). Ungdom over 12 er ikke det. Løsning; bli medlem og 
betale lisens. Alternativt; egen/foreldres risiko.  

• Landeveissykkelkarusell onsdag 3. mai (tempo) og 15. mai (fellesstart). Aldersgrense: 13 
år.  

• Løpetrening for voksne arrageres i regi av Tana fysikalse. Gratis for SirmbáILs 
medlemmer å delta, oppstart mandag 24. april.  

 
2017 giññageasi hárjehallamat / Aktivitetsplan våren-sommeren 2017:*  

Gask./ons. 03.06 tii/kl 18 Geaidnogilvu / Landeveiskarusell, tempo  
maŋ./tirs. 09.05 tii.18  Viehkan / Løpekarusell  
vuos./man. 15.05 tii. 18 Geaidnogilvu, oktasašvuolgin / Landeveiskarusell, fellesstart 
maŋ. 23.05tii. 18  Viehkan / Løpekarusellen  
gask. 24.05 tii. 18   Bođustoahkan Sirpmás / Friidrettsleker på gressbanen i Sirbmá 
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maŋ. 30. 05 tii. 18  Sihkkelstoahkan / Sykkellek i Tanabru 
gask. 31.05 tii. 18  Bođustoahkan Sirpmás / Friidrettsleker i Sirmbá 
maŋ. 06.06 tii. 18  Viehkan / Løpekarusell   
gask. 07.06 tii. 18  Bođustoahkan / Friidrettsleker på gressbanen i Sirbmá  
maŋ. 13.06 tii. 18  Meahcceduolbmangilvu / Terrengsykkelkarusell  
gask. 14.06 tii. 18   Bođustoahkan / Friidrettsleker på gressbanen i Sirbmá 
maŋ. 20.06 tii. 18    Sihkkelstoahkan / Sykkellek i Tanabru  
gask. 21.06 – 16.08.  tii. 18 Bođustoahkan / Friidrettsleker på gressbanen i Sirbmá 
 
*Ođasmahtton maŋŋá vuosttaš čoahkkin Deanu searatiin, Juhán Niillas Wigelius. 30.03.17 / 
Oppdatert etter møtet med Deanu searat.   
 
 


