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Styremøte 26.08.13 kl.19 - 21 

Fremmøtte:  
Monica Balto, Synnøve Solbakk, Per Andreas Holm, Odd Erik Solbakk og Ole Henrik Somby 
(vara) 

Forfall: Leif Erik Varsi. 

Saksliste:  

Sak 24/13 Orienteringssaker 
Sak 25/13  Endring av sykkelreglement – dekning av utgifter i fbm ritt og  
   treningssamlinger samt kjøp av sykkel  
Sak 26/13 Søknad om støtte til kjøp av sykkel – Mihkkal Áigin Trosten 
Sak 27/13 Søknad om dekning av utgifter til deltakelse i OffroadFinmmark2013 - Team  
   Sirbmá/GsportTana  
Sak 28/13 Treninger i Sirma for barn og ungdom – samarbeid med Ohcejohka 
Sak 29/13 Sirpmá márka/Saltkjøttaften 2013 
Sak 30/13 Oppsummering/evaluering av arrangement sommeren 2013 
Sak 31/13 Eventuelt  
   
Sak Sak Sak Sak 24242424/13 /13 /13 /13 OrienteringssakerOrienteringssakerOrienteringssakerOrienteringssaker    
Økonomien:  
Vi har pr idag kr. 57.000 på driftskontoen og 50.000 på sparekonto.  
 
Vi har mottatt tilskudd fra fintur-finnmark på kr. 60.000 til merking av 3 sykkelstier i 
Luovttejohka/Luftjok, kr. 20.000 i Reconklubb-midler fra friidrettsforbundet, kommunalt 
driftstilskudd på kr. 10.000,  hittil har vi fått ca. 14.000 i grasrotandel-Norsk tipping på kr    
(hittil i år). Av sponsing er kr 60.000 kommet inn gjennom den 3-årige sykkelavtalen og i 
tillegg har vi fått kr. 6.000 Elkem Tana til sykkelsatsingen. Tor Asle Varsi har sponset ved og 
Tine rømme til vårt Langsnesmarkedarrangement ☺  
 
Langnes og PGP-arrangementshelga ga kr 44.000 i overskudd.  
 
Pr idag har vi 131 betalende medlemmer (2012: 102, 2011: 76).  
 
Info fra sykkelgruppa: 
2013 sykkelsesongen er på hell; vi har vært mange aktive i år, sørlig gledelig at flere unge har 
deltatt på treninger og i ritt. Totalt har 24 deltatt i ritt og enda flere på treninger. I Barents cup 
har 15 av våre aktive vært blant de 3 beste.  
 
Tilhengeren er innkjøpt, tilpasset transport av sykler og tatt i bruk.  
 
Planer fremover:  
- BCC-premieutdeling senere på høsten/tidlig vinter med fokus på de unge.  
- Planlegge neste års sesong – særlig med tanke på rekruttering og sykkelrelaterte 

aktiviteter for barn og unge  
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- Sykkelspesifikk innetrening begynner i begynnelsen av november; hver lørdag på Tana 
fysikalske. Tilbudet er gratis for lagets medlemmer.   

- Treningssamlinge 1. uka i mai 2014. Foreløpig ikke avklart hvor – avhengig av 
bill.priser. Vi vil søke egen finansiering/sponsor av treningssamlingen/r) – særlig for de 
unges deltakelse. Voksne foreslås å dekke sine utgifter selv (som i år).  Deltakere til 
treningssamlingen i april/mai må ha deltatt i 80% av treningene (lørdagsspinningene) fra 
januar til påske.  

- Sykkelgruppa vil innen søknadsfristen 1.10 søke Sparebankfondet om finansiering av vår 
barne og ungdomssatsing på sykling; innkjøp av tilhenger og sykler.  

- Følge opp sykkelstimerkeprosjektene.  

Sak Sak Sak Sak 25252525/1/1/1/13333    Endring av sykkelreglement Endring av sykkelreglement Endring av sykkelreglement Endring av sykkelreglement ––––    dekning av utgifter i dekning av utgifter i dekning av utgifter i dekning av utgifter i     fbm ritt og treningssamlinger samt fbm ritt og treningssamlinger samt fbm ritt og treningssamlinger samt fbm ritt og treningssamlinger samt     
innkjøp av sykkelinnkjøp av sykkelinnkjøp av sykkelinnkjøp av sykkel    
Vedtak: 
1. Startkontingent 
SirpmáVS/Sirma IL dekker for startkontingenter for alle aktive syklister i alle typer ritt. Det 
forutsettes at utøveren er medlem i SIL (bet.). Utøveren ordner og betaler selv lisens. Påmeldt 
men ikke startet (DNS) betales av den enkelte selv.  
 
2. Reiseutgifter 
For aktive syklister under 20 år og heltidsstudenter under 30 år dekkes også reiseutgifter på 
billigste måte.  
 
Av bilutgifter dekkes 1 kr pr km for 1. ungdom/student og 0,50 kr for 2. og 3. ungdom/student 
(max godtgjørelse kr. 2 pr km). For tilhenger dekkes 0,50 kr pr km.  
 
Av opphold (overnatting og kost) dekkes kr 200 pr døgn (ulegitimert) pr ungdom/student.  
 
Det kan etter avtale også dekkes for reise- og oppholdsutgifter (som ovenfor) for lagleder til 
utøvere under 18 år.  
 
Flybilletter dekkes med 1/3 egenandel. 
 
3. Treningsamlinger 
Aktive syklister kan etter søknad innen 1. desember få dekt en del utgifter til gjennomførte 
treningssamlinger i inneværende kalenderår. Alle søknader vil bli behandlet samlet og lagets 
økonomi legges til grunn.  
 
4. Kjøp av sykkel  
Støtte til kjøp av sykkel for aktive syklister under 20 år og heltidsstudenter under 30 år (bet. 
medlemsskap og helårslisens inneværende/siste år) kan etter søknad innvilges med 

• inntil 50%, max kr. 5.000. 

• ved videresalg av sponsede sykler (av laget) oppfordres til å formidle salget til lagets 
medlemmer først.  

Støtte innvilges ikke til den første sykkelen. Det tas forbehold om lagets økonomi.  
 
5. Etterskuddsvis dekning/betaling 
Alle utgiftene dekkes etterskuddsvis på grunnlag av regning med vedlagte kvitteringer.  
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6. Skade, forsikring mv.  
SirmáVS/SirmaIL er ikke ansvarlig for skade, tyveri mv. av sykler og utstyr. Alle aktive har 
selv ansvaret for sine sykler og sitt utstyr, og oppfordres til å verdiforsikre dyre sykler og dyrt 
utstyr.  
 
Sak Sak Sak Sak 26/13 Søknad om støtte til kjøp av s26/13 Søknad om støtte til kjøp av s26/13 Søknad om støtte til kjøp av s26/13 Søknad om støtte til kjøp av sykkel ykkel ykkel ykkel ----    Mihkkal Áigin TrostenMihkkal Áigin TrostenMihkkal Áigin TrostenMihkkal Áigin Trosten    
Mihkkal Áigin søker om å få støtte til kjøp av ny racersykkel som koster kr. 15.399.Mihkkal 
Áigin er aktiv syklist og dette er ikke hans første sykkel.   
 
Vedtak:  
SirpmáVS/Sirma IL innvilger i hht sykkelreglementet kr. 5.000 i støtte til kjøp av ny 
racersykkel til Mihkkal Áigin Trosten. Støtten utbetales når kvittering for kjøp av sykkel 
sendes/fremvises kasserer Erke.  
 
Sak Sak Sak Sak 27272727/13 /13 /13 /13 Søknad om dekning av utgifter til deltakelse i OffroadFinnmark2013 Søknad om dekning av utgifter til deltakelse i OffroadFinnmark2013 Søknad om dekning av utgifter til deltakelse i OffroadFinnmark2013 Søknad om dekning av utgifter til deltakelse i OffroadFinnmark2013 ––––    Team Sirbmá/Gsport Team Sirbmá/Gsport Team Sirbmá/Gsport Team Sirbmá/Gsport 
TanaTanaTanaTana        
Synnøve erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandling av saken. 
 
Per Torleiv Ravna søker på vegne av Team Sirbmá om dekning av utgifter i fbm deltakelse i 
OffroadFinnmark300 i 2013. Team Sirbmá består av han og Stein Joks som ryttere samt 
Marianne Balto, Ole Henrik Somby, Synnøve Solbakk og Janez Miklavžin i støtteapparatet.  
Budsjettet er på kr. 29.400, hvorav Gsport Tana bidrar med kr. 15.000, og kr. 7.600 søkes 
dekt av SirmaIL til kjøring og kost tilsvarende sykkelreglementet.  
 
Vedtak:  
SirpmáVS/SirmaIL innvilger kr. 7.600 til dekning av utgifter i fbm Team 
Sirbmá/GsportTana's deltakelse i OffroadFinnmark2013.  
 
Sak Sak Sak Sak 28282828/13 /13 /13 /13 Treninger i Sirma for barn og ungdom Treninger i Sirma for barn og ungdom Treninger i Sirma for barn og ungdom Treninger i Sirma for barn og ungdom ––––    samarbeid med Ohcejohkasamarbeid med Ohcejohkasamarbeid med Ohcejohkasamarbeid med Ohcejohka    
Monica har gjennomført idrettskole og styrketrening for ungdom i Sirbmá sist vinter. Hun 
foreslår å utvikle de ukentlige treningene og gjerne tilby helgesamlinger hvor vår samiske 
profil tydeliggjøres ytterligere, og spesielt i fht samisk språk.    
  
Vedtak: 
Monica tar kontakt med Ohcejoga sámi siida om muligheten for samarbeid for utvikling av et 
aktivitets-/treningstilbud til barn og unge i øvre Tana og Ohcejohka, gjerne ukentlig og 
helgesamling(er).   
 
Sak Sak Sak Sak 29292929/13 /13 /13 /13 Sirpmá márka / SaltkjøttaftenSirpmá márka / SaltkjøttaftenSirpmá márka / SaltkjøttaftenSirpmá márka / Saltkjøttaften    2013201320132013    
SirpmáVS/SirmaIL arrangerte saltkjøttfest i Sirbmá 24. november 2012. Tradisjonelt har dette 
vært et arrangement som Sirpmá gilisearvi/ bygdelaget har stått for.  
 
Vedtak: 
SirpmáVS/SirmaIL planlegger å gjennomføre en markering av lagets virksomhet i år, 
sponsorer og samarbeidsparterne lørdag 23. november. I forkant (samme helg) arrangeres 
også swingkurs – gjerne med eget tilbud til ungdom. Monica sjekker med bygdelaget om de 
kommer til å arrangere saltkjøttaftenen i år, hvis ikke kombinerer vi arrangementene; Sirpmá 
márka & saltkjøttaften. Per Ove/Arild bes om å arrangere swingkurset. Ole Henrik følger opp 
mht oppmerksomhet til sponsorer.  Piera sponser dessert til festen ☺  
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Sak Sak Sak Sak 30303030/13 /13 /13 /13 Oppsummering/evaluering av arrangement sommeren 2013Oppsummering/evaluering av arrangement sommeren 2013Oppsummering/evaluering av arrangement sommeren 2013Oppsummering/evaluering av arrangement sommeren 2013    
Langnesmarkedet:  
- Mange frivillige møtte – over 30 – lite stress og veldig hyggelig å jobbe ilag ☺  
- Veldig bra med partytelt; høy standard på vår kafé ☺  
- Ungdommene passer best å jobbe i kaféen hvor det er klare oppgaver.  
- Vi kan bli enda flinkere til å rullere på oppgavene, spesielt med laksestekingen, noen tar 

mye ansvar og jobber hardt og lenge. 
- Husk å ta med ekstra papir/rull til kortautomat. 
- Akkurat nok laks (100 kg?) – vi solgte ca. 120 laksebilletter. Neste år øker vi prisene med 

10 kr pr laksemiddag.Neste gang bestille litt mer og litt større laks (4-5 kilos).  
Laksehoder og avskjæringer ble brukt til fiskesuppe dagen etter (sykkelritt i Sirbmá).  

- Pass på at laksen ikke ligge for lenge i saltlake.  
- Husk å ordne med is til oppbevaring av laks i Langnes.  
- Altfor lite potetsalat – kjøpte en eske til fra Rema1000 (800 g pakninger, 10-12 i hver 

eske).  
- Kun 1 bøtte (5 eller 10 l spann) med vaffelrøre gikk.  
- Vi fikk all den rømmen, kesamen m.v. vi ville ha fra Tine. Neste år lager vi en liste som 

også inkluderer kaffemelk/fløte mv. – dvs. alt vi trenger til markedet og rittkaféen.  
 
Polaris Grand Prix:  
- Veldig bra arrangment – tiltross for dårlig vær.  
- Relativt få deltakere – antagelig pga utsatt ritt (egentlig 2 dagers ritt i juni), 2 ritt på 

samme dag. Datoen passet ikke for Finland.  
- Arr.messig veldig bra å ha start og mål samme sted – også for tilreisende deltakere.  
- Veldig bra trasé på landeveisrittet; Sirbmá-Fanasgieddi-Sirbmá. Artig med gateritt for 

barn.  
- Mange frivillige møtte her også – over 30 – fantastisk ☺ For de frivllige er det kjekt å ha 

både Langnesmarkedet og PGP samme helg.  
- Helt topp med varm mat i kafeen.  
 
Rástegáisa 25. August – turklasse og konkurranseklasse: 
- Veldig bra deltakelse; 52. Det kom langt flere enn vi hadde regnet med, og vi hadde bl.a 

ikke nok diplomer (ble ettersendt til de som ikke fikk). Til neste år utformes nye diplomer.  
- Bra tidspunkt for turen, imotsetning til tidl. år; i juli. 
- Annonseringa fungerte bra; facebook + plakater (Tanabru, Sirma, Utsjok, Bekkarfjord, 

Ifjord). Plakaten ble også delt ut til flere i Vadsø, Karasjok og Kirkenes.  
- Bra med avisreportasje i Ságat i forkant. Neste år også i andre aktuelle aviser og 

annonsering i NRK Finnmark.  
- Lav startkontingent i år (20,-/100,-). Neste år øker vi.  
- Sikkerheten må forbedres, og vi må ha en velkomstkomite på toppen med tidtaking for 

konkurranseklassen og en ATV tilgjengelig i traséen om det skjer noe samt en matstasjon-
lávvu underveis.   

- Tidspunkt for når siste turgåer kan starte må tydeliggjøres, evt må alle snu når vi (arr. på 
toppen) kommer ned. Hvis ikke må de skrive under på at de går på eget ansvar.  

- Midlertidig bru over Darjohka må også vurderes.  
- Konkurransen er kun opp til Rástegáisá – ikke tur-retur; tydeligere  info om det.  
- Startnr til alle i konkuranseklassen, og alle – også turgåene – må registrere tlf.nr før start. 
 
Trekning av premie til trimmere 2013:  
Gavekort 500 G-sport: Ann Hillde Turi 
Gavekort 300 G-sport: Pål Arvid Dørmænen 
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Gavekort 200 G-sport: Line Vian 
 
Konkuranseklassen 2013 – resultater: 
1 Målfrid Paltto, f. 1963, 2.07.00 
 
1 Eivind Resser, f. 1987, 1.16.28 
2 Per Torleiv Ravna, 1965,  1:31.35 
3 Jan Wilsgård, 1959, 1:36.54 
4 Edmund Persen, 1962, 1.32.08 
5 Ørjan B. Hansen, 1995, 2.12.54 
6 Leif Varsi, 1951, 2.13.06 
 
Sak Sak Sak Sak 31313131/13 /13 /13 /13 Eventuelt Eventuelt Eventuelt Eventuelt     
Nytt medlemsinfo:  
Nytt medlemsinfo som postkassedistribueres utarbeides etter årsmøtet 2014.  
 
 

 
 
 
 
 


