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Sykkel-medlemsmøte i Sirma IL  
 

Tid:  8. november 2013 kl. 19.00 – 20.30 

Sted:  Spinningssalen, Tana fysikalske, Tana bru 

 
Fremmøtte:  

Per Torleiv Ravna (PT), Magne Andersen, Ole Henrik Somby, Eivind Resser, Iris Egilsdatter, 
Janez Miklavžin, Stein Joks, Piera Jon Holm, Junne Solbakk Anti, Henrik Joks, Mihkkal 
Áigin Trosten, Niillas Andersen, Eirik A. Ravna, Sveinung Hjelle og Synnøve Solbakk 
(referent). 
 
Sak 09/13 Barents cycling cup (BCC) 
I år ble det gjennomført 13 enkeltritt i Barenstsykkelsamarbeidet: Barents cycling cup (BCC) 
- se tellende ritt og regler i www.velomurman.ru  
 
Vi har i i år hatt 31 syklister som har deltatt i BCC-ritt, og av disse 19 under 18 år. 6 av våre 
ble sammenlagtvinnere i sine klasser og ytterligere 5 ble på 2. plass sammenlagt.  
 
Innspill til evaluering av BCC-rittene – tiltak for å øke statusen til BCC:  

- Syklister bør delta i ritt i minimum 2 land for å være kvalifisert til sammenlagt 
premiering. 

- BCC-rittene markeres i de nasjonale terminlistene. 
- Ønske om mer kontakt og sosialt samvær på tvers av klubbene/landene: 1. skritt; 

lokale arrangører tilrettelegge for at de tilreisende kan bo i nærheten av hverandre.  
- På norsk side bør BCC-ritt også avholdes i andre deler av region Nord. I 2014 foreslås 

Polaris Grand Prix og Tromsørittet som BCC-ritt, se sak .../13. 
- Sjekke ut priser for leie en minibuss fra billeiefirmaer til rittdeltakelse (for vår klubb); 

mer sosialt enn å reise med flere bilder.  
 
Sak 10/13 Økonomisk status - loddsalg 
Lagets økonomi – med fokus på sykkel-utgifter og inntekter: 

I tillegg til de årlige kr. 65.000 i draktsponsing fra lokalt næringsliv, har vi mottatt kr. 6.000 i 
sponsing fra Elkem Tana. Sparebankfondet har nylig innvilget kr. 40.000 til kjøp av sykler 
(både nye rekrutteringssykler og for å dekke det laget har gitt i tilskudd til unge aktive). 
Barentssekretariatet har bidratt med kr. 40.000 til vår koordinering av- og deltakelse i BCC-
rittene i år, mens Tana kommune har gitt kr. 15.000 til årets Polaris Grand Prix (PGP). Andre 
inntekter hittil er kr 31.000 fra Langnesmarket og kr. 13.000 kafédrift på PGP. I tillegg har 
ENI-Norge innstilt kr. 150.000 til våre sykkelprosjekter, men dette avgjøres først neste år av 
selskapets hovedkontor i Italia.  
 
Av utgifter har vi i år hittil brukt ca kr. 110.000 på ritt og treningssamlinger samt kr. 50.000 
til investering i tilhengeren.  
 

http://www.velomurman.ru/
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Loddsalg 

Eirik har hittil solgt lodd for ca. 30.000 kr! ☺ Andre sykkel-medlemmer har også solgt noe, 
men jobben bør intensiveres nå frem til trekningen 1. desember. De syklister m/familie som 
ikke selger sine loddbøker, må selv kjøpe disse.  
 
Flere loddbøker kan fås ved henvendelse til Monica Balto eller Duttá. Solgte lodd leveres til 
Monica, Erke eller Duttá. Penger fra loddsalg overføres/betales inn på konto: 4944 20 43263. 
 
Sak 11/13 Fellestreninger vinteren 2013/14 
Det blir fellestrening i spinningssalen på Tana fysikalske lørdager kl. 10 – 11.30, oppstart 
lørdag 9. november. Det blir sykkelspesifikk spinning med variasjon mellom 4 X 10 min. 
intervall i gul sone (Lillehammer-modellen) og styrketråkk. Det er også mulig å ta rulle og 
racersykkel for de som ønsker det.  
 
Sak 12/13 Treningssamling i Slovenia 26. April – 3.(4.) mai 2014 
Vi gjentar suksessen med treningssamling i Slovenia, på gården til Janez' foreldre i Latkova 
vaz. I fjor deltok 10 aktive syklister, hvorav 4 unge (under 20 år). I år håper vi på enda flere 
deltakere.  
 
Aldersgrense 14 år. Klubben dekker reise og opphold for ungdom i hht sykkelreglementet. 
Krav om å ha deltatt på 80% av fellestreningene samt å føre treningsdagbok for å kunne delta. 
Borteboere trener tilsvarende, gjerne med lokal sykkelklubb/treningssenter og fører 
treningsdagbok (training peaks). Vi gjør unntak for de som driver annen konkurranseidrett i 
vinterhalvåret.  
 
Påmelding innen 1. desember. Kr 1.000 i egenandel for unge/studenter betales inn på konto 
4944 20 43263 innen 1. des. Hvis vi får egen sponsor/støtte til treningssamlingen gjøres 
egenandelen om til depositum.  
 
Voksne som ønsker å være med på fellesbestillingen av flybilletter betaler kr. 3.000 på konto 
4944 20 43263 innen 1. des. Voksne aktive syklister betaler selv reise og opphold. Hvis vi 
mottar sponsor/støtte til samlingen kan klubben dekke deler av utgiftene for seniorene også, 
f.eks opphold og transport av sykler. 
 
Sak 13/13 Tentativ terminliste 2014 
I år som i fjor prioriterer vi deltakelse i ritt med aldersbestemte klasser; lokale ritt, BCC-ritt 
og Norges cup junior. 
 
Ritt tidspunkter vil etterhvert som de blir avklart bli lagt ut vårt nettsted: 
www.deatnu.net/sirbma, meny: terminlister 
 
Etter en første epost-koordinering med våre samarbeidspartnere i Finland og Russland har de 
spilt inn disse forslagene: 
24.-25. juni Luosto, Finland 
14.-15. juni Kola-by, Russland 
14.-15. juni Kuusamo, Finland 
5.-6. juli Vuokatti, Finland 
11.-13. juli Oulu, Finland 
 
Sak 14/13 Eget ritt – Polaris Grand Prix 2014 

http://www.deatnu.net/sirbma
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Arrangeres 19.-20. juli i Sirma med tempo og gateritt lørdagen og landeveisritt søndagen 
(Sirma-Båteng-Sirma).  
 
Sak 15/13 Eventuelt / Orienteringer 
Sykkelreglementet er endret – se www.deatnu.net/sirbma, meny: om oss - for info 

Frist for søke om støtte til å få dekt en del av utgiftene til treningssamlinger i 2013 
(etterskuddsvis) er 1. desember. Sendes pr epost til sjefsdutta@hotmail.com  
 
Offroadrundløype m/downhilltrase i Tana bru – status 

PT, Ole Henrik og Eivind har gps-merket traséen og avtale om bruk av grunnen er sendt til 
grunneier (FeFo). Hvis avtale inngås søkes det om spillemidler til nærmiljøanlegg i januar 
2014.  
 
Sykkelstiprosjektet - status 

Vi fikk først innvilget kr. 60.000 i støtte til å merke 3 sykkelstier i Luovttejohka, og senere 
har vi fått ytterligere kr. 70.000 til å merke sykkelsti i Sirbmá og Suolovárri. Alle 5 
sykkelstier + noen til er gps-merket og lagt ut på www.godtur.no Bruksavtaler er inngått med 
grunneiere i Luovttejohka og prosessen er i gang i fht Sirbmá og Suolovárri. Neste skritt er å 
gjennomgå skiltplanen og innhente tilbud på produksjon av skilt. Vi tar sikte på å skilte 
sykkelstiene sommeren 2014.  
 
Sykkelregion Nord  

Region Nord hadde sitt konstituerende møte 7. oktober i år. Trond Kongsli fra Tromsø 
sykkelklubb ble valgt som leder og Marianne Balto som nestleder. Regionstyret har 
innledende drøftinger om prioritering av aldersbestemte ritt og å heve statusen til NNM. Neste 
møte er på trappene med terminliste for 2014 på sakslista. Fra nå er det regionen som 
godkjenner og rittene etter ønske fra klubbene.  
 
Forbundsting 22.-23. februar 2014 i Stavanger 

Sykkelgruppa får i fullmakt å utpeke klubbens representant(er) til forbundstinget.  
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