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Virtuelt styremøte 13. september 2020 kl. 20.30 
– 21.15  
Tilstede:  
Monica Balto Anti, Agnar Varsi, Lone Johanne Nilssen, og Synnøve Solbakk. 

Forfall: Leif Erik Varsi. 

Saksliste:  

Sak 23/20  Orienteringer 
Sak 24/20 Sommerens aktiviteter, treninger og konkurranser 
Sak 25/20 Prosjekt Deanu sihkkelšillju/Tana sykkelpark  
Sak 26/20 Uttalelse til kommunens handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet 
Sak 27/20 Aktiviteter og arrangementer fremover 
 
Sak 23/20 Orienteringer     
Økonomi: Vi har kr. 326.000 på brukskonto og kr 107.600 på sparekonto. I de siste dagene har 
vi mottatt flere regninger som foreløpig ikke er betalt, bl.a for premier.  
 
Vi sender et skriv til våre samarbeidsparter med informasjon om årets aktiviteter (tiltross for 
Covid 19) og profilering av samarbeidsavtalene, og foreslår å videreføre samarbeidet neste år.   
 
Møtedeltakelse og representasjon: Monica, Tom Hansen og Synnøve har deltatt på idrettsrådets 
årsmøte 22. juni. Synnøve og Tom ble gjenvalgt i idrettsrådets styre.  
Synnøve har gjennomført idrettens koronavettkurs digitalt.  
 
Medlemskontingent: Hittil har 236 medlemmer betalt for medlemskap.  
 
Sak 24/20 Sommer-halvårets aktiviteter, treninger og konkurranser    
Friidrett/løping: Det ble gjennomført syv virtuelle løpskarusell på våren fra 28. april til 9. juni 
samt lørdag 16. mai, men totalt over 80 (unike) deltakere. Se også sak 19/20, referat 
styremøtet 3. juni. Vi fortsatte med høst-løpskarusell; tre løp anna hver tirsdag fra 11. august 
til 8. september. Høst-karusellen ble både arrangert som fellesstart i Tanabru og virtuelt med 
totalt 49 (unike) deltakere.  
Oppfølging: Neste år foreslås løpskarusell hver uke i en periode på 4-6 uker, både vår og høst, 
og anna hver gang fellesstart.  
 
Toppturen og –løpet Rástegáisái ble arrangert 18. juli med 68 deltakere, hvorav 21 
motbakkeløpere – tiltross for ustabilt vær.  
Evaluering/oppfølging:  
• Pga av været var det senere start enn tidligere, og det var helt fint – noe som kan følges 

opp neste år også, både for løpere og trimmere.  
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• Fint med tre puljer for løpere, også fint for tidtakeren som da slipper å stå lenge på 
toppen. 

• Til neste år bør det ordnes en mer permanent bru over Darjohka. Friidrettsgruppa bes 
ordne nødvendige tillatelser og søke om finansering gjennom FeFos grønne midler. 
Varanger kraft sier de har stolper vi kan bruke.  

 
Sykling: Det har vært arrangert to sykkelkaruseller for barn på våren (10. og 17. juni) samt tre på 
høsten annahver onsdag 19. august, 2. september og siste er 16. september. Jevnt over er det 
rundt 30 deltakere på karusellene, og totalt har 60 (unike) barn deltatt.  
 
Det er også gjennomført en virtuell tempokarusell, tirsdag 18. august, 1. september og siste er 
15. september. Få deltakere, og er antagelig mer aktuelt å gjennomføre på våren som 
oppkjøring til ritt-sesongen.  
 
I høst har det også vært arrangert rekrutt terrengsykkeltrening for 8-13 år mandager fra 17. -31. 
august. Et supert nytt tilbud, og ca.10 rekrutter har deltatt.  
 
Fellestrening-landevei ble gjennomført to ganger i uka i mai-juni.  
 
Sykkelarrangementet/rittet Polaris Grand Prix ble arrangert 19.-20. juni – en Covid 19-tilpasset 
versjon, med tempo 19. juni og gateritt for barn og fellesstart fra Sirma til Ifjordfjellet 20. 
juni. 50 ryttere deltok, alle fra norsk side. BCC (Barents Cycling Cup) har ikke vært mulig å 
gjennomføre i år pga stengte landegrenser (Covid 19-situasjonen).  
Evaluering/oppfølging:  
• Også i år utfordringer med Eqtiming, både med å oppretting av rittene/arrangementene 

og lage startlister osv. Vi bruker mye tid på dette og likevel blir det ikke riktig. 
Oppfølging: Vurdere å kjøpe tjenester for å få lagt inn rittene, deltakere og lage 
startlister. 

• Manuell tidtaking. Fungerte bra.  
• Som Covid-19 tiltak var det fortløpende premieutdeling og ingen kafé.  
• Gjerne samme trasé neste år - opp til Ifjordfjellet, om praktisk mulig (ikke veiarbeid). 

 
Ellers har noen aktive deltatt på ritt – både landevei og terreng, blant annet vår nye rytter Dan-
Erik Hansen, som har sykla NM og noen andre ritt. 
 
NCFs tekniske utvalg har tatt initiativ til å gjennomføre kommissærkursets praktiske del i Tana 
denne høstvinteren, og vi foreslår 2. helga i november; 14.-15. november. Sykkelgruppa 
følger opp.  
 
Folkebad: Oppstart etter sommeren og covid 19-våren; onsdag 2. september kl. 18-21. Monica 
har vært i kontakt med instruktør Rune Samuelsen, som vil høre repetisjonskurs for våre 
badevakter med oppstart neste uke.  
 
 
Sak 25/20 Deanu sihkkelšillju/Tana sykkelpark 
Årsmøtet vedtok i sak 10/20 at Sirbmá-Sirma IL inngår en avtale med Deanu gielda-Tana 
kommune på langtidsleie av nåværende BMX-bane i Tanabru. Vi ønsker å oppgradere banen 
til sykkelpark med nytt underlagt og nye elementer (pumptrack, hoppelinje, rockgarden) 
tilpasset ulike ferdighetsnivåer som fortrinnsvis skal brukes til egen-aktivitet (ikke-
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organisert). Det ble også vedtatt at forutsetningen er at sykkelparken finansieres med eksterne 
midler, og at idrettslaget egenandel i hovedsak er dugnadsarbeid.  
 
Pr. desember 2019 var kostnadsrammen beregnet til 1,4 mill kr. Vi fikk avslag på søknad om 
finansiering fra SNN, og dermed falt også en av vilkårene for å oppnå spillemiddel-
finansiering (max. kr 300.000).  
 
Oppfølging: Sykkelgruppa bes avklare og orientere kommunen om ombygging og rehabilitering 
av nåværende BMX-bane. Det bør også tas kontakt med SNN på nytt om muligheter for del-
finansering av prosjektet.	
 
Sak 26/20 Handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet - uttalelse  
Kommunen har 18. august i år sendt på høring handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet til 
lag og foreninger og bedt om innspill til prioritering innen 15. september. Handlingsplanen  
er oversikten over prioriterte ordinære anlegg, ikke godkjente anlegg, nærmiljøanlegg og 
kulturbygg. 
 
Oppfølging: Vi sender inn en uttalelse på at vi ønsker å opprettholde våre to nærmiljøanlegg; 
Deanu sihkkelšillju/Tana sykkelpark – tidligere BMX-banen (rehab) og Downhill/ 
offroadrundløype (delvis realisert) samt lysløya i Sirma (rehab) og lassokastingsanlegg 
(urealisert).  
 
 
Sak 27/20 Aktiviteter og arrangementer fremover  
Giellavahkku/Samisk språkuke gjennomføres også i år; 19.-25. oktober, og lag og foreninger 
oppfordres til å bidra til å synliggjøre samisk språk og kulturell mangfold i kommunen, og 
temaet er tradisjonell kunnskap.  
Oppfølging: Vi melder inn våre eventuelle samiskspråklige aktiviteter, og sjekker med Deanu 
searat om vi i fellesskap kan gjennomføre lassokastingsaktiviteter/konkurranser den uka.   
 
Neste idrettsarrangement er løpet Barfrostmila/Skábmaviehkan lørdag 7. november i Tanabru. 
Oppfølging: Friidrettsgruppa følger opp, bl.a opprette fb-arrangement.  
 
Årets saltkjøttfest i november avlyses på grunn av Covid-19-situasjonen.  
 
Sámi maraton planlegges arrangert for første gang i 2021; lørdag 21. august. Det er allerede 
lagd fb-arr. Vi trenger engangs-startnr m/tidtaking samt start- og målseil/portal. 
Friidrettsforbundet vil bistå i forberedelsene/opplæring av oss. 
Oppfølging: Friidrettsgruppa følger opp, også med å få lagd logo for arrangementet, f.eks 
elementer av ny-brua i samiske farger. Det sjekkes om mulighet for å søke om spillemidler til 
utstyr som startnr, start- og målseil mv. Agnar Varsi melder på seminar om maraton i oktober 
i Oslo. 
 
 


