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Styremøte 5. september 2018 kl. 20.00 – 21.20 

Tilstede:  

Monica Balto Anti, Odd Erik Solbakk, May-Synnøve Trosten (vara), Leif Varsi (vara) og 

Synnøve Solbakk. 

Forfall: Ole Henrik Somby og Leif Erik Varsi. 

Saksliste:  

Sak 18/18 Økonomistatus og budsjettregulering 

Sak 19/18  Orienteringer  

Sak 20/18  Treninger og aktiviteter  

Sak 21/18 Sykkelrittet Polaris Grand Prix 21.-22.07.18 - Oppsummering 

Sak 22/19  Toppturen og motbakkeløpet Rástegáisái 26.08.18 - Oppsummering  

Sak 23/18 Sidearrangementer under Arctic Race og Norway - oppsummering 

Sak 24/18 Søknader om støtte til kjøp av sykler 

Sak 25/19  Ski-oppfølging 

Sak 26/18 Sirma grendehus - Søknad om støtte (kronerulling) til innkjøp av nytt  

   ventilasjonsanlegg 

Sak 27/19  Klubbkveld 11.09.18 

 
Sak 18/18 Økonomi status og budsjettregulering     

Vi har ca. kr 90.000 på brukskonto og kr 106.000 på sparekonto. Saldo i brukskonto er inkl. 

forskudd på barentstilskudd, fra ARN-Tana kr 13.000 for veivakter, kr 5.000 for 

aktivtetsparktilbud, kr 1.000 for 2. premie for liv på ARN-løypa. Det er nylig sendt ut 

regninger for kr. 54.000; kr 20.000 (til gapahuk) fra SNN Bolystfondet, kr. 20.000 for ARN-

riggere, kr. 4.000 veivakter ARN-Vadsø og kr. 4.500 for stasjonærvaktkurset (som muligens 

økes pga at to klubber deltok – PT/Erke følger opp).   

 

Monica og Erke sjekker status og følger opp sponsoravtaler og fakturaer.  

 

Synnøve utarbeider rapport for barentstilskuddene og utarbeider prosjektregnskap i samarbeid 

med Erke. Vi tar sikte på å sende inn rapport og regnskap i god tid før årsskiftet.  

 

Vi har mottatt kr. 20.940,-til søppelrydding i utmark, Rydding av områder ved Gurteluobbal, 

Gurrtejavri, Čearresjávri, Námmajávri, Gaskkamus og Bajimus Lavnnjosjávri. 

Tor Asle og Leif har ledet oppryddingen og Johan og Jan Helge har levert avfallet til ØFAS 

iht instruksene. Monica utarbeider rapport og Erke sender utbetalingsanmodning til 

kommunen.  

 

Tor Asle ønsker å supplere styrketreningsrommet med beinpress og stakemaskin. Leif Erik 

følger opp og innhenter tilbud.  
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Monica bestiller egne refleksvester til barn som har deltatt i sykkelritt&lek for barn i år, 

utleveres på årets siste sykkelkarusell 26.08.18. Deretter utarbeider Synnøve rapport, og Erke 

sender utbetalingsanmodning til kommunen (tospråklighetstilskuddet).  

 

Monica bestiller egne t-skjorter til badevakter.  

 

Sykkelgruppa bes om å bestille flere refleksvester til aktive og frivillige, samt flere 

løpeskjorter som også kan selges. 

 

Vi tar et budsjettreguleringsmøte så snart som mulig, dvs. når vi har ajourført regnskap.  
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Sak 19/18 Orienteringer     
Medlemsstatus: 

Vi har pr i dag 202 betalende medlemmer hittil i år.  

 
Lotteri 2018:  

Vi har mottatt loddbøkene, som fordeles til de aktive for salg iht satsingssamtalene.  

 
Bolystuka 18.-21. juni 2018:  

I samarbeid med SNN og TBK holdt vi sykkelritt for barn i Tanabru sentrum, og ca 70 barn 

deltok. Monica og Tom representrerte idrettslaget under frivilligmiddagen hvor Sirbma.Sirma 

IL la inn søknad om støtte tilgapahuk for plassering i trimløype i Sirma. Under avslutninga av 

Bolystuka var vi 1 av 5 heldige som ble tildelt SNN-samfunnsløftet med tilskudd på kr. 

20.000 for omsøkt formål, og ikke minst fikk Monica tildelt ildsjelprisen 21. juni år    

 
Avklaring om tur- og skiløypa i Sirbmá – møte 23. august 2018:  

Monica og Tor Asle har hatt møte med Jan Erik Johansen i Finnmarkseiendommen (FeFo) og 

Magnus Varsi, leder i Sirma bygdelag om turstier og –hytter i Sirbma som de to lagene 

disponerer sammen. I møtet ble det enighet om at idrettslaget overtar feste og driftsansvar for 

den eksisterende turløypa/skiløypa til Suhttesádjatjávrrit og at den nye omsøkte utvidelsen 

mot Bogijávri. Det er utarbeidet et eget referat fra møtet og vi avventer formelt svar før vi kan 

bestille gapahuken og planlegge oppfrakting.  

 
 

Sak 20/18 Treninger og aktiviteter  

Vi er i gang med høstens SNN-løpekarusell og gateritt og sykkelteknikk for barn tirsdager fra 21. 

august til 25. september (utsatt med 1 uke pga ARN), dvs. 3 ganger hver. I løpekarusellene 

har det hittil vært henholdvis; 43 og 38 deltakere, og  høstens første gateritt for barn deltok 15.   
 

Bođuvaláštallan/friidrettsleker ble avholdt én gang i Sirbmá i sommer i forbindelse med PGP, og 

her deltok 13 barn.  

 

Sirbma-Sirma IL har gått inn i samarbeid med Tana kommune og Tana svømmeklubb om 

drift av folkebad i Tanabru svømmehall. Vi har folkebad hver onsdag kl. 18 – 21 fra 5. 

september og frem til jul. Vi har fått mange frivillige til å stille som badevakter og assistenter. 

Det er opprettet en egen facebook-gruppe for å koordinere vakthold og øvrig informasjon.  
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Andre aktiviteter i sommer:  

Stasjonærvaktkurs ble gjennomført 21. juni i Tana. Vi fikk godkjent 9 stasjonære vakter;  

(Helge Aslaksen Ravna, Johan A Anti, Synnøve Solbakk, Målfrid Kitti, Odd Erik Solbakk, 

Marianne Balto,Per Torleiv Ravna, Roald Hansen og Lars Erik Bønå.  

 
 

Sak 21/18 Polaris Grand Prix 21.-22. juli 2018 – Oppsummering   

 22 startende på tempo, 15 startende på gateritt og 22 deltakere på landeveisrittet.I 

gaterittet for barn deltok 13 spente barn. Skuffende lite deltakere denne gang, også mange 

av våre egne aktive var på ferie. Opppfølging/forslag: Styret foreslår å fremskyve PGP med 1 

måned, til en av de siste helgene i juni - i 2019 foreslås; 22.-23. juni.  

 I år er det nytt reglement for gjennomføring av ritt på vei; vi hadde sendt inn søknad 4 

mnd før rittet og fått kurset 9 stasjonære vakter.  

 Meget dreven frivillig gjeng som gjennomførte årets PGP. Ca. 30 frivillige i sving, bla. 

mange stasjonære vakter og løypevakter.  

 God arbeidsfordeling med at PT og Duttá gjør mye av planleggingssarbeidet i forkant, og 

selve gjennomføringen (rittdagene) overtar rittledelsen med Marianne og Monica i 

spissen.  

 Sekretariatet (Britt og Mette) fungerte utmerket.  

 Jonas Gulsrud fra Karasjok sykkelklubb var tidtaker lørdag 21. juli; tempo og gateritt, 

mens Marianne og Mette tok tiden manuelt søndagen under fellesstarten. Det fungerte 

veldig bra - og resultatlistene var raskt klare.  

 Rittkaféen er helt suveren!  

 
 

Sak 22/18 Rástegáisái 26. august 2018 – Oppsummering   

 Utsatt fra 12. august pga været. 

 46 trimmere deltok i toppturen og 6 konkurrerende i motbakkeløpet. God trim-deltakere, 

men få på løpet, men ikke uventet pga utsatt arr.   

 Flott vær og bra arrangement.  

 7 frivillige; 2 (Monica og Torleif) ved start&avslutning, 3 (Juhán, Tom og Målfrid) ved 

lávvuen før siste stigning og 1 tidtaker på toppen (Marianne). I tillegg hadde Torleif og PT 

lagd ny bru. 

 Opppfølging/forslag: Styret har fått mange henvendelser med ønske om at arrangementet 

flyttes til 3. helga i juli. 
 

 

Sak 23/18 Arrangementer ifbm Arctic Race of Norway  

Generelt:  

 Mange arrangementer med mange frivillige i sving og mye oppmerksomhet i fbm og i 

etterkant av ARN. Teamarbeid på sitt beste - helt fantastisk   
 

Tirsdag 14. august: 

 Avgang med buss fra Tana bru via Hesseng og Storskog til Nikel i Russland. 37 deltakere 

fra Norge til Border Crossing Cycling. Vi overnatta på hotell og hadde felles kvelds med 

de russiske deltakerne.  
 

Onsdag 15. august - Border Crossing Cycling fra Nikel til Kirkenes: 
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 37 deltakere fra Norge og 56 fra Russland, inkl. serviceforeldre/team og sjåfører. I tillegg 

kom 8 (6 barn og 2 voksne) fra Finland for å sykle sammen med oss fra Hesseng til 

Kirkenes. 

 Generelt: Utrolig tøft og artig prosjekt – fantastisk idé og god gjennomføring. Mye jobb, 

men verdt det  Ekstra kult at Thor Hushovd og ordfører Rune Rafaelsen sykla med oss 

siste strekningen og at 19 av våre Barentsbarn deltok i den offisielle Arctic Race of 

Norway (ARN) lagpresentasjonen. 

 Initiativtaker og oppdragsgiver: Barentssekretariatet og ARN som sidearrangement til 

årets ARN. 

 Oppsummert i detalj, se egen rapport.  
 

Torsdag 15. august – Trimritt og BarentsCamp: 

 Vakthold i ARN-traséen, Varangerbotn-rundkjøringen fra kl. 11 – 13.30 – 4 frivillige 

(Målfrid, Odd-Erik, Roald og Jørvin). Bra instruks – alt på 1 ark, både kartutsnitt, 

oppgaver og kontaktpersoner.  

 Arctic trimritt fra Tanabru til Guovžabákti/Karlebotn, start mellom kl. 11-12. 37 deltakere 

(hvorav 25 fra Russland). 2 frivillige ved påmelding/start (Monica og Synnøve) og 3 ved 

målgang (PT, Ole Viktor og Matilde).  

 BarentsCamp på Guožabákti med grilling og heiing av ARN-syklistene fra kl. 12-15. 7 

frivillige; 2 oppriggere av bibliotekets stor-lavvo og arr.teltet (Odd Erik og Roald) og 5 til 

grilling, rydding og nedrigging mv (Per Torleiv, Ole Viktor, Matilde, Ole Georg og 

Synnøve (de to siste under nedrigging). Opppfølging: Ta bilde av utstyr som lånes fra 

bibliotekt v/henting  

 Foruten våre trimrittdeltakere og russiske sykkelvenner, så var også flere lokale her.  

 Vi hadde satt opp norsk og samisk flagg + SirbmáIL-banner på bakken/fjellet – god effekt 

som ble vist frem på TV. Mindre Sirbmá-banner + Barentssekretariatets banner på 

lavvoen. 

 Våre russiske sykkelvenner hadde med flaggborg (mange ulike flagg med stenger) – 

meget effektfullt og godt synlig på tv og andre bilder.  

 Iris og Duttá ble intervjua av Dag Otto – det ble ikke vist på direktesendingen, men i 

senere innslag. Iris’ avkledningsstunt ble direktesendt på tv.  
 
Fredag 16. august – Startpunkt Tana og BarentsCamp: 

kl 9 – 13 Aktivitetspark: Sykkellek for barn:  

 Sykkelpark for barn. 3 frivillige (Brynjar og Nils Jovnna på første del, Monica– siste del).  

Her må nevnes at en av proffsyklistene fra team Dimension data var med i første del  

Ellen Ingvild filma når han sykla i hinderløypa sammen med barna.  

 Mange barn var innom parken gjennom dagen.  
 

Kl 9 – 11(30) vakthold.  

 13 løypevakter i ARN-traséen (Sandra, Monica, Helge, Odd Erik, Roald, Lars Erik, Ellen 

Ingvild, Markus, Jørvin, Målfrid, Tom, Nina Margrethe og Johan).  

 Vaktholdet fungerte utmerket – og alle løypevaktene er utdanna og godkjente! 
 
kl 11.10 - 16.30 Spinning foran storskjermen:  

 Tana kommune, BAIT, hentet og bringte spinningssyklene. Per Ove tok i mot BAIT og 

hjalp til med utplukking av 10 sykler. 

 Populært tiltak, til tider fullt - og mange brukte Bufetats lilla skjorter under spinninga.  

 Vi trekte ut 3 gevinster blandt dem som deltok.  
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Kl. 11.30 – 13.30 BarentsCamp på Ifjordfjellet   

 Veibanen ble malt to steder i bakken fra Giláš kvelden/natta før  - 4  “frivillige” (PT, 

Duttá, Ole Georg, Liss Ellen). Tok lenger tid enn planlagt pga tørking. Opppfølging: Neste 

gang passe på å ikke stå rett rundt en sving.  

 Opprigging og grilling i Gilaš, parkeringen - 5 frivillige (PT, Duttá, Ole Georg, Jan Helge, 

Jarle). 

 Sponsor-karavanen stoppa her. 

 Flagg og bannere i bakken v/den siste malingen. Bra triks – mye oppmerksomhet og 

omtale av klubben på direktesendt tv (TV2).  
 
Kl 14.30 barnegateritt i Tana bru.  

 63 deltakere   

 Trasé; Rødbergveien, Katherina Johnsen geaidnu og Ringeveien - rundløype for gateritt i 

15 min. 

 Registrering, start&mål ved Byggebistand. Antall frivillige Trine, Johan, Nina, Monica, 

Lise og 2 fra  TBK. Speaker og musikk v/Tana kommune. 

 Medaljepremiering til alle. 
 

Hele uka:  

 4 frivllige i ARN-riggeteam hele uka (Ole Henrik, Áike, Jovnna Ánde og Jan Petter 

Nilssen).  

 2 frivillige som dommer i broomwagen (Olav de to første dagene og PT de to siste).  

 Sentrale i planleggingen og gjennomføringen i startpunkt Tana (Marianne og 

Monica/Sápmi næringshage og PT i styringsgruppa).  
 

 

Sak 24/18  Søknad om støtte til kjøp av sykler  

Følgende har søkt om søtte til kjøp av sykler iht punkt 4 vårt reglement for dekning av utgifter 

ifbm konkurranser og treningssamlinger fra 2012, sist revidert i 2015:  

- Søknad av 17. mai 2018 fra Stein Joks for kjøp av sykler til Martine og Henrik Joks.  

- Søknad av 31. august 2018 fra Miriam Hellstrøm (NM/NC-syklist).  

 

Vedtak:  
Begge søknadene er innvilget som omsøkt iht punkt 4 i vårt reglement.  

 
 

Sak 25/18  Ski-oppfølging   

Anne Katja Heiberg vil fra kommende skisesong går for og representere SirbmáIL.  

 

Ole Henrik bes avklare og følge opp i samråd med skigruppa; avklare om treninger, 

samlinger, renndeltakelse, klesbestilling m.v. Styret ber om å bli orientert om oppfølgingen og 

om dagens reglementet for dekning av deltakelse i konkurranser og treningssamlinger må 

tilpasses/revideres.  

 
 

Sak 26/18  Søknad om støtte til ventilasjonsanlegg til Sirma grendehus 

Grendehus-styret har sendt kronerullingssøknad til alle lag og foreninger med tilknytning til 

Sirma, de mangler kr. 50.000 til nytt ventilasjonsanlegg (av forventet kostnad på kr 200.000).  
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Vedtak:  
Overskuddet fra Idrettslagets saltkjøttfest lørdag 17. november 2018 går til inntekt for nytt 

ventilasjonsanlegg til Sirma grendehus.  

 
 

Sak 27/18  Klubbkveld – frivillige og medlemmer tirsdag 11. sept. kl. 18.30 - 21 

Vi ønsker å samle medlemmer, frivillige og andre sympatisører til en klubbkveld for å feire et 

aktivt år så langt – ikke minst innsatsen under Arctic Race of Norway, rett etter 

barnesykkelaktivitetene tirsdag 11. september.  

 

Monica bestiller lokaler, pizza og lager fb-arrangement. PT bes om å samle inn og lage 

bildefremvisning. Bilder og videoer sendes i stort/faktisk format ptravna@hotmail.com 

mailto:ptravna@hotmail.com

