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Styremøte 10. september 2014 kl.20.30 – 22.50 

Fremmøtte:  
Monica Balto, Arild Måsø, Erke Solbakk, Leif Erik Varsi, Ole Henrik Somby og Synnøve 
Solbakk (Duttá).  

Ole Henrik Somby deltok med talerett, ikke stemmerett, i behandlingen av av sak 36/14.  

Saksliste:  

Sak 34/14 Orienteringssaker 
Sak 35/14 Oppsummering av sommerens aktiviteter (treninger, ritt m.v.) 
Sak 36/14 Oppsummering av sommerens arrangementer  
Sak 37/14  Planlegging fremover av aktiviteter og arrangement 
Sak 38/14 Budsjettregulering  
Sak 39/14 Utlånssykler 
Sak 40/14  Søknad om støtte til dekning av statkontingent til Oslo Maraton – Marja Elina 

B. Varsi 
Sak 41/14 Søknad om støtte til kjøp av temposykkel – Áike Selfors 
Sak 42/14 Søknad om støtte til deltakelse i NNM landevei i Bodø – PT Ravna m.fl. 
 
   
Sak 34/14 Orienteringssaker 
Økonomien og div. søknader.  
Vi har pr idag kr 215.000 på driftskonto og 102.000 på sparekonto.  
  
Kommunen har innvilget kr 10.000 av bolystmidlene til treningsutstyr til et styrketreningsrom 
i Sirma. 
 
Medlemsskap: 
Pr idag har 170 personer betalt medlemsskap for 2014 ☺  
 
 
Sak 35/14 Oppsummering av sommerens aktiviteter     
Ukentlige treninger i Sirma:  
Hver tirsdag siden slutten av mai og hele sommeren har det vært et aktivitetstilbud til barn fra 
0-16 år i Sirma. Det har vært opptil 40 barn innom i løpet av den perioden ☺ Dette var 
hovedsakli barn som bor i Øvre Tana eller barn bosatt andre steder men med tilknytning til 
Sirma. Vi har fått friidrettsutstyr fra DNB til en verdi av kr.10.000. Alle deltakere fikk i 
tillegg utdelt deltakergaver fra DNB (sekk, skjorte, flaske, matboks m.m). Det hele ble 
avsluttet med en friidrettsdag med 22 deltakere.  
 
Márčohkatraséen er merket og lagt ut på www.ut.no Traséen vil også bli fysisk merket med 
skilt. I følge trimkasseboka har veldig mange tatt turen. 15. august var det trekning av 
trimkassebøkene til Suttesádjatjávri og Sirbmánjálbmi og 5 premier ble trekt ut blant ivrige 
trimmere.  
 

http://www.ut.no/
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Basistreningstilbudet i Tana bru er i gang igjen etter sommereferien (fra første uka i august). 
Rundt 8 deltar på treningene hver gang. Det er skyssordning fra Sirma til Tana bru hver 
onsdag, og vi prøver å få den til mandager også.  
 
Fellestreninger på sykkel og rittdeltakelsen:  
Det er gjennomført fellestreninger hele sesongen – fra april og ut august; 2 ganger i uka og 
ofte en langtur i helga. Det var vært litt mindre oppslutning om treningene i år i fht i fjor. Vi 
ser ut til å “miste” mange juniorene når de flytter ut av kommunen. Det positive at flere jenter 
i Sirma/Øvre Tana har begynt å sykle og de har også delta på ritt (både landevei og offroad).  
 
Landeveisrittsesongen avsluttes med NNM i Bodø til helga, her deltar 3-4 aktive. 
Sykkelgruppa planlegger å evaluere årets sesong i løpet av høsten. Vi avventer sykkelgruppas 
vurdering sesongen.  

 
Draktsponsoravtalen går ut i år, og det skal innledes nye forhandlinger med dagens og evt nye 
sponsorer. Det vil derfor også bli nye sykkelklær neste år, og antagelig med ny leverandør. 
Fra styret deltar Monica i forberedelsene og forhandlingene.  
 
 
Sak 36/14 Oppsummering av sommerens arrangementer    
Langnesmarkedet 12. juli: 
- Meget bra gjennomført! Over 30 frivllige ☺ Mange og flittige frivillige. Til neste år: 

Legge inn 1 til voksen til klargjøring av kafé på morgenen (i år kun 1).  
- Vi glemte i år (igjen) å fyre et langt bål. 
- 20-30 kg for mye laks, men såpass må det vel være (130 kg). Mye ble brukt tit laksesuppe 

til rittet. Neste år: salte laksen som blir igjen til bruk på neste arr; sykkelrittet. 
- Vi ble fri for drikke i 1-tia, og det som gikk først var vann og farris.  
- Det holdt akkurat med potetsalat.  
- Mer enn nok av rundstykker – resten ble fryst og brukt på neste to arr (sykkelritt og 

offroadsamling). 
- Fint om pakkerne i Sirma tar det som vi trenger/på lista, og ikke “alt” i bua. Neste år: Ta 

med/kjøpe inn: kopphåndkle (til å ha over vaflene), fat til til vaflene, vaffelrøreøse, 
ostehøvvel.  

- Litt styr med arrangør om antall biler og gratisparkering. Dette ble løst med at klubben 
betalte parkeringen til de som hadde betalt – og det gjør vi neste år også.  

- Neste år: info til bygda (postkassene) før alle arr.  
- Effekt: Godt samhold og god profilering av laget + god inntektskilde ☺  
 
Sykkelritt PGP 19.-20. juli:    
- Bra rittprogram – og særlig gaterittet var artig og fartsfylt for deltakere og publikum. Neste 

år; korte inn tiden mellom tempo og gateritt, det holder med 2-3 timer pause.  
- Meget bra lokal deltakelse med 47, inkl. trimmere og gateritt for barn. Litt mindre 

deltakelse enn forventet fra andre klubber – og spesielt fra Finland. Til sykkelgruppa: BCC 
må evalueres.  

- Arrangementsmessig best å ha start og målgang samme sted. Aktive ønsker 
bakkeavslutning av fellesstarten i påvente av utbedring av Ifjordveien bør målgang 
vurderes lagt til Doaresluohkká i Sirma.  

- Gateritt for barn fortjener mer publikum. Hva med å flytte det til et tidspunkt hvor de andre 
aktive (unge, voksne) kan heie på barna? F.eks i pausen mellom tempo og gateritt på 
lørdan.  

- Det nye arr.teltet fungerte bra. Neste år: Ordne myggspiral. 
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- Sekretaritet fungerte bra i år – god kontroll.  
- Tidtakerutstyret sviktet, men supert team. Til neste år: Vi må lære opp flere som tidtakere, 

forslag til kandidat; Mihkku.  
- Fantastisk speaker (Marianne) med masse kunnskaper om sykling, deltakere og 

sykkelsporten generelt.  
- Tørrmatbufé med fokus på våre mat-verdier (sunt, godt og gjerne lokalt) var en suksess. 

Mye positiv tilbakemelding fra aktive. Utvikles enda mer til neste år med mer salt laks, 
gjerne multer m.v.  

- Kjempe flink personale i kafeen – jentene var blide og fantastiske til å jobbe ☺  
- Fruktkurv en suksess – Erke har vi sendt inn refusjonskrav? 
- Dommer Monica veldig fornøyd med Catherine som sjafør – hun bestilles til neste år ☺  
- Dommer må ha ropert (og helst stemme..) for å kunne dele ut advarsler.  
- Flere må på dommerkurs – forslag til “kandidater”; Marianne, Torleif, Catherine, Johnny 

Saua, Finn-Arne. 
- Til neste år: Ordne flere sittepasser i start/målområdet (gaterittraséen) – enkle benker til 

publikum. Skolelever har allerede rydda bort trær slik at det blir bedre sikt over hele 
rundløypa.  

- Bra med varm mat (laksesuppe) i kaféen. Mat-tilbudet vårt med pris og profil bør tas med i 
rittprogrammet/invitasjonen.  
 

Rástegáisá Opp 10. august:    
- Veldig bra arrangement med mange deltakere; 20 i konkurranseklassen og 64 trimmene. 

Og flere vil komme neste år. 
- Bra markedsføring via sosiale medier, nettsiden og redaksjonell omtale i media.  
- Perfekt tidspunkt/helg – på slutten av sommeren og før skolene begynner.  
- Torleif gjorde en kjempe jobb med å lage midlertidig bro på forhånd og med å sette opp 

lávvu og være matstasjon sammen med Andreas rett uten gáisáen.  
- God merking (godt jobba Eivind m/dame) – selvom de tidligste synes det var litt 

utfordrende å finne frem i (lett)tåka og særlig over sneen. Neste år: Enda litt tettere 
merking i tilfelle tåke samt merke trasé på sneen med rød stripe.  

- I programmet står det 11 km, men gps-merkingen via strava viste 12 km.  
- Mye arbeid på få (frivillige) selve dagen – Torleif og Andreas drikkestasjon/sikkerhets-

varmelávvu, Monica og Ole Henrik sekretariat/tidtaker). Neste år: 2 i sekretariatet, 2 i 
lávvu/drikkestasjonen og 1 på toppen. Han/hun på toppen må ha scooterdress med/på.  

- Fint diplom.  
- Bra med bål i målområdet også.  
- Til neste år: Terminfeste løpet med påmelding via minidrett og kjøpe inn vest-startnr (200 

stk). Husk også veslepenger og kvitteringsblokk.  
- Vi har vært i kontakt med Sparebanken om rekordpott (kr. 5.000), egen til damer og herrer. 

Duttá sender søknad til sparebankfondet innen 1. oktober.  
 
Offroadtreningssamling 21.-23. juli i Láksjohka: 
- 6 unge og 3 voksne deltok – spreke ungdommer! Super og avslappende samling. Mye 

sykling og anna aktivitet; fisking, bastubading, bålkos m.v. God meahcástan-samling også.  
- Kjempe bra å kunne bo i Håkons hytte i Jogaidgávnnadeapmi.  
- Kjekt å ta det like etter sykkelritthelga; overskuddsmat fra rittet tok vi med oss på samling. 
- Tar sikte på å gjennomføre neste år også.  
 
 
Sak 36/14 Planlegging av aktiviteter fremover    
Felles løpetrening hver tirsdag kl. 19 i Sirma utover høsten, frem til oktober. 
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Spinning i Sirma – oppstart oktober: 
Vi kjøper inn 4 ruller til bruk (sammen med utlånssykler) i spinning og til utlån. 
Syklistene kan være vikarer for de lokale spinningsinstruktørene i Sirma – bare gi beskjed.  
 
Saltkjøttfesten lørdag 22. november: 
Monica avklarer med bygdelaget om de vil holde arrangementet i år.   
 
Med forbehold om at idrettslaget er arranger:  
- Erke søker skjenkebevilgning.  
- Vi vil gjerne ha vårt faste kokketeam med Martin, Leif Erik, Stein Erik m.fl. 
- Lage en egen ryddekomité. 
- I neste styremøtet planlegges arrangementet.  

 
Båteng-Sirma-rennet søndag 8. mars 2015: 
I løpet av høsten må traséen ryddes. Monica og Hans Erik følger opp. Idrettslaget kjøper inn 
ryddesag.  
 
Trimkasseløypa: 
Vi har fått kr 10.000 av FeFos grønne til rydding av trimkasseløypetraséen. Mye er rydda i 
fjor med Tor Asle i spissen. I år får vi Ole Varsi til å fjerne steinene. Monica og Erke 
rapporterer til FeFo. Steinryddingen må avbildes og omtales i sosiale medier og i media (ett 
av kriteriene for tilskudd).  
 
Styrketreningsrom i Sirma:   
Det er satt av kr. 30.000 i årets budsjett til treningsutstyr og i tillegg har kommunen bevilget 
kr. 10.000. Leif Erik har fullmakt til å kjøpe inn nødvendig utstyr til styrketreningsrommet og 
til å styre dirften av det.  
 
 
Sak 37/14 Utleiesykler  
I år ble det kjøpt inn 4 utleiesykler med støtte fra Sparebankfondet. Alle har vært i bruk. For 
utfasing av brukte sykler får de som har brukt syklene i sommer tilbud om å kjøpe disse til kr. 
4.500. Til neste år foreslår styret til årsmøtet at det kjøpes inn nye rekrutteringssykler.  
 
 
Sak 38/14 Budsjettregulering   
Regnskapsmessig overskudd pr. 31. august er på kr. 156.000. Likviditet se sak 33/14 
Orienteringer.  
 
Styret vedtar følgende budsjettregulering:  
 
Inntekter 
Post 3210 Stevne- og arr.inntekter reduseres fra kr 110.000 til 80.000. 
Post 3419 Tilskudd, sykling økes fra kr. 180.000 til 200.000. 
Post 3450 Offroadløype spillemidler strykes (søknaden vår ble avslått), dvs. reduseres fra kr 
160.000 til 0. 
Ny sum driftsinntekter kr. 820.000. 
 
Utgifter 
Post 4120 Deltakelse stevner, samlinger (endrer navn) økes fra kr 140.000 til 165.000. 
Post 4200 Sykkelklær økes fra kr 90.000 til 140.000.  
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Post 4220 Arr.utgifter reduseres fra kr 100.000 til 60.000. 
Post 4250 Prosjektkostnader (stimerkeprosjekt; skilt, ryddesag mv.). 
Samme post treningsutstyr økes fra 30.000 til 40.000 (inkl. sykkelruller). 
Post 5010 Fastelønniner reduseres fra kr. 20.000 til 10.000 og post 5800 refusjoner reduseres 
tilsvarende fra 5.000 til 2.500.   
Offroadrundløype utgifter endres til Sykkelstiutgifter og reduseres fra kr. 260.793 til kr. 
53.000 (omfatter i stor grad dugnadsarbeid).  
Post 6540 Utstyr, inventar økes fra kr. 10.000 til 25.000.  
Post 6950 Medlemsturer, sosiale utgifter egne reduseres fra kr 30.000 til 10.000. 
Post 7400 Krets- og forbundskontigent økes fra kr 6.500 til 12.000. 
Ny sum drifsinntekter kr 830.000. 
 
 
Sak 39/14 Søknad om støtte til startkontigent Oslo Maraton – Marja Elina Ballovara 
Varsi    
Marja Elina B. Varsi søker om støtte til dekning av startkontigent for Oslo marataon.  
 
Vedtak: 
Søknaden innvilges.   
 
Sykkelreglementet – retningslinjer om dekning av utgifter i fbm deltakelse i ritt og 
treningssamlinger – brukes så langt det passer, dvs. klubben dekker for startkontigenter for 
deltakelse i alle type konkurranser (friidrett, løp, skirenn m.v) for alle aktive, betalende 
medlemmer. I tillegg dekker klubben for utgifter til å delta på konkurranser for ungdom under 
18 år og heltidsstudenter under 30 år på billigste måte, i hht sykkelreglementet.  
 
Styret tar sikte på å lage et reglement som dekker alle typer konkurranser for kommende år – 
som fremmes til behandling i årsmøtet.  
 
 
Sak 40/14 Søknad om støtte til kjøp av temposykkel – Áike Selfors    
Áike Selfors søker om støtte til kjøp av ny temposykkel.  
 
Vedtak: 
Søknaden innvilges i hht sykkelreglementet med kr. 5.000. 
 
 
Sak 41/14 Søknad om støtte til deltakelse på NNM landevei i Bodø – Per Torleiv Ravna 
på vegne av de aktive 
Synnøve Solbakk erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandlingen av søknaden.  
 
Per Torleiv Ravna søker på vegne av aktuelle aktive deltakere (pr idag 4) om dekning av 
oppholdsutgifter (200 kr/døgn i kost + overnatting), leiebilutgifter (25 km mellom de ulike 
startene), bilgodtgjørelse og 2/3 av flybillett for aktive deltakere og for 1 leder.  
 
Vedtak:  
Søknaden innvilges som omsøkt. Det er viktig at klubben deltar på NNM, og med dekning av 
en større andel av deltakerutgiftene enn til vanlig (i hht sykkelreglementet) muliggjør det. 
 
 


