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Styremøte og fellesmøte med gruppene 18. april 

2021 kl. 20.30 – 21.20 

Tilstede: Monica Balto Anti, Agnar Varsi, Lone Nilssen, Per Torleiv Ravna (sykkelgruppa), Camilla 

Kalliainen (friidrettsgruppa) og Synnøve Solbakk.  

Forfall: Leif Erik Varsi 

Saksliste:  

Sak 12/21 Orienteringer 
Sak 13/20  Aktiviteter, treninger og konkurranser fremover 
Sak 14/20  NCF Sykkelregion Nord – Regionting 4. mai 2021 - Deltakelse 
 
 

Sak 12/21  Orienteringer 

Økonomi: Vi har kr. 197.300 på brukskonto og 107.000 på sparekonto. Hittil er det kommet inn kr. 
12.000,- for Sámi maraton-startkontingenter og over kr. 16.800,- i folkebadinntekter. For innlevering 
av kontanter brukes nattsafen på SNN i Tana, som fortsatt i drift. 
 
Ny snøskuter kjøpt inn fra Tana ATV og skuter og er i bruk.  Vi leverte inn vår gamle Polaris widetrack 
og betalte kr 100.000,- i mellomlegg. Snøskuteren har ett års garanti. 
 
Medlemsskap 2021: Hittil har 239 betalt for medlemsskap. 
 

Folkebad: Åpner onsdag 21. april. Sykkelgruppa følger opp med fb-oppdatering til de aktuelle 
frivillige.  
 
Sponsor/samarbeidsavtaler: PT hatt ett møte med Vår Energi. De mener de har sendt inn utkast til 
avtale, men vi har ikke mottatt den. De ønsker en ny samarbeidsavtale der de blir mer synlig som 
sponsor, og vi har foreslått Vår Energi-målseil med Vår Energi og Vår energi-mila. PT følger opp.  
 

Monica har i møte med Tom Rosanoff i SNN 16. april informert om alle våre løp i år + PGP, sykkel-
karuseller og treningssamling. Vår avtale om kr 50.000 i året som utløper i år ble gjennomgått. Han 
lovte å få prøvd å behandle søknaden til Sámi Maraton før ferien, og han ville prøve å være mer 
synlig på våre arrangementer. Vi har bedt kommunen om tilgang til toaletter i flerbrukshallen i fbm 
vårløpskarusellen og kantina til premieutdeling 8. juni. Toaletter ok men kantina er vaksinesenter for 
tiden så vi må finne annet alternativ for premieutdeling, eventuelt ute. SNN v/Rosanoff deltar på 
premieutdelingen. De var ellers fornøyd med oss og ville sørge for å ordne fortsatte å være med 
årene fremover. 
 
Lokale sponsoravtaler: SNN delfakturert ihht avtale, Tana skuter&ATV er fakturert og betalt. PT 
kontakter ČálliidLágádus og Monica følger opp de øvrige. Avtaler må være på plass før 30.04.21 mht. 
hvem som skal vises på våre klær som bestilles i mai. 
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Sak 13/21 Sommerens aktiviteter 

Covid-19 og smittevern: Myndighetene har begynt å åpne opp trinnvis, og her er gjeldende regler 

fra 16. april (trinn 1):  
 Tillatt med utendørs trening for alle aldersgrupper så lenge man kan holde min. 1 m avstand. 
 Det kan gjennomføres lokale arrangementer/konkurranser, dvs. for kommunens innbyggere 

og for klubbens medlemmer i andre kommuner. 
 Arrangementer for barn og unge under 20 år kan gjennomføres innenfor regionene. 
 Antall tillatte personer på arrangement utendørs: 200, innendørs: 10 uten faste plasser), 100 

(m/faste plasser). Idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år: 50, forutsatt at 
deltakerne kommer fra idrettslag fra samme kommune.  

 Oppsummert; tillatt med konkurranser barn og unge under 20 år opptil regionalt nivå med 
inntil 50 deltakere. Kun tillatt med konkurranser for voksne over 20 år innen kommunen, 
unntatt elite-arrangementer.  
 

Trinn 2 – sannsynligvis i slutten av mai:  
 Tillatt med utendørs trening for alle aldersgrupper så lenge man kan holde min. 1 m avstand. 
 Antall personer på arrangement er foreløpig ikke definert. 
 Nasjonale konkurranser på nivå norgescup og høyere kan gjennomføres. 
 Øvrige konkurranser for K/M junior og elite, samt konkurranser for barn og unge under 17 år 

kan fortsatt bare holdes innenfor regionen. 
 Breddearrangement kan fortsatt ikke avholdes, men det kan komme lettelser på dette 

området 
 
Om øvrige trinn se NCF info og norsk friidretts samleside om korona og smittevern. 
 
Dette betyr at vi kan gjennomføre disse arrangementene/konkurransene:  

 

Vårløpskarusell tirsdag 11. mai, 25. mai og 8. juni:  

 Fellesstart for kommunens innbygger tirsdager kl 18 og virtuelt ila. døgnet. Oppfølging: Info om 
dette og smittevernregler legges ut på vår nettside og i fb-arr. 

 SNN betaler for premier – vi bestiller løpebelter og sekker. Monica følger opp. 
 

Vårslippløpet lørdag 15. mai kl. 11:  

 Arrangeres primært kun som fellesstart i Tanabru. Gjeldende smittevernregler; kun deltakere 
fra kommunen innbyggere. Oppfølging: Monica sjekker med kommuneoverlegen om (voksne) 
deltakere fra andre kommuner med ingen/lav smitte kan delta. Barn og unge i regionen kan 
delta. 

 Måling av distansene – skjer samtidig med måling av Sámi maraton-distansene. PT gir beskjed 
til Agnar når det er bart i hele traséen.  

 Monica og Camilla ordner premier. 

 Camilla kontakter om vårkarusell og vårslippløpet Ságat v/Birgitte Wisur, Finnmarken v/Erik 
Brennli og Ávvir v/Silje.  (gi dem også opplysninger om at vi komemr til å holde Rastegaisa og 
Sami maraton også (som de kan skrive om senere) 

 
Sykkelkarusell og terrengsykling for barn og unge onsdager 19. mai, 2. juni og 16. juni kl. 18: 

- Premier: Monica sjekker varelageret og supplerer fra Intersport.  
- Oppfølging: Sykkelgruppa planlegger og gjennomfører.  

 
Sykkelgruppa bes følge opp og avklare om planlagte terrengritt 5. juni og PGP 19.-20. juni kan 

gjennomføres iht gjeldende smittevernregler. 

- Sykkelgruppa bes lags fb-arr for de ulike konkurransen.  
- Agnar bestiller smoothie til utdeling ved målgang PGP (avvent til vi får avklart om vi får holdt 
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ritt). Frukt til alle våre arr handles via REMA1000 for å komme inn under idrettsfrukt sine 
rabatterte ordninger 

 
De konkurransene vurderes senere iht gjeldende smittevernregler (trinn), men planlegges 

gjennomført:  

 
Rástegáisái – motbakkeløp og trimtur lørdag 17. juli, start fra kl. 10 trim – løp fra kl. 13: 

- Den tiden man bruker opp til Rástegáisa stipuleres til den tiden man har på en halvmaraton. 
Agnar kan skrive notis om dette  i fb-arr.  

 
Sámi maraton i Tanabru lørdag 21. august kl. 11: 

- Måling av distansene – PT gir beskjed til Agnar når det er bart i hele traséen.  
- Kjøpe samimaraton.no-domene, og på sikt lage en egen nettside for Sámi maraton. Agnar 

følger opp. 
- Rapala er antagelig ikke aktuell som sponsor i år, kanskje senere.  
- 1. annonsering av Sámi maraton kommer i mai-utgaven av Kondis.  

 
Alle løp (inkludert karusellløpene) er i år terminfestet og har påmelding via www.mosjon.friidrett.no 
Alle 10 løp er også innrapportert til Kondis sin terminliste som publiseres av bladet. 
 

 

Sak 14/21  NCF Sykkelregion Nord – Regionting 4. mai 2021 - Deltakelse 

Vedtak: Sykkelgruppa får fullmakt til å utpeke representanter til regiontinget 4. mai 2021 kl. 20.  

http://www.mosjon.friidrett.no/

