
 
 
 

Sykkelmedlemsmøte og sesongavslutning 16.11.16 

kl. 20.00 – 21.25 

Fremmøtte: Finn Arne og Áike Selfors, Marianne Balto, Lise Johansen, Stein Joks, Per Torleiv 
Ravna og Synnøve Solbakk. 

 
Orienteringer 

Marianne orienterte at forbundsstyret arbeider med å følge opp strategidokumentet mht 
satsing på rekruttering og jenter. Det arbeides også med å definere innholdet i en 
kvalitetsklubb.  

Når det gjelder jentesatsing er det mulig å søke seg om å bli en pilotklubb. Martine A. Joks er 
med på forbundets jentesatsing. Vi er også utfordret til å lage en artikkel med innspill/mal til 
gjennomføring av ritt for barn og unge. Sykkelgruppa følger opp.  

Se forøvrig orienteringer i sykkelgruppas møtereferat 27.09.16. 

2016 sesongen – Oppsummering 

 
Medlemsmøtet har følgende tillegg til sykkelgruppas oppsummering av årets sesong (se 
referat i møtet 27.09.16):  
• Aktiv landeveissesong tom. Luostto 18.-19. juni.  

2017 sesongen – Treninger, samlinger, rittdeltakelse og annet 

Treninger og sykkellek/aktivitet:   

• Fellestrening på swift vinterstid (virtuell sykling), onsdager kl. 19. De som ikke har watt-
spinningssykler kan delta i spinningssalen i på fysikalske – ta med egen PC/Mac. Info og 
organisering i facebookgruppa Rittdeltakelse. Áike organiserer og orienterer om 
tidspunkt og løype.  

• Sykkellek/aktivitet: Deles inn i to grupper; rekrutt og satsing (aldersgrensa er +/- 12 år).  
• Rekrutteringstrening – sykkellek gjennomføres ukentlig i samarbeid i samarbeid med 

Deanu searat i mai – august/september. Her blir det to grupper; de yngste (med den 
sykkelen de har) og de eldste (med fortrinnsvis terrengsykkel). 

• Fellestrening – landevei – gjennomføres min. 1 dag i uka, men helst 2 ganger i uka fra 
april til juli/august. Fellestreningene er viktig for å bevare og videreutvikle miljøet i laget. 
Aldersgrense for deltakelse i landeveistreningen er 12 år. PT og Ole Henrik lager forslag 
til  treningsplan/ program og turnus (rullering av ansvarlig) – slik som i fjor.   

Treningssamlinger:  

• Romjulssamling 29.- 31. desember i spinninngssalen til Tana fysikalske (nye 
spinningssykler med wattmåler). Invitere egne aktive, medlemmer og gjerne nabo-
sykkelklubbene.  



• Landeveistreningssamling – landevei 29. april til 9. mai. Ole Henrik sjekker aktuelle 
lokaliteter og priser. Om våre unge aktive er interessert i år delta arrangeres det i regi av 
klubben. Egenandel fastsettes etter at sykkelgruppas budsjett for 2017 er vedtatt. Det 
vurderes å arrangere en samling for jenter (13-19 år) i Finnmark samtidig.  

• Terrengsamling 19.-21. juli på Finnmarksvidda. Også her vurderes å kombinere med en  
en jentesamling (13-19 år).  

2017 foreløig intern rittkalender:  

• 20.-21. mai: RM, arrangeres sør i regionen – ikke avklart hvor.  
• Reisadalen Opp? 
• 2.-4. juni: Varanger Grand Prix, Vadsø. 
• 10.-11. juni: Luostto, BCC – vårt ønske, ikke avklart. 
• 16.-18. juni: Russland, BCC – vårt ønske, ikke avklart. 
• 16.-25. juni: NM landevei. 
• 8.-9. juli: Tervaetapit Oulu – ikke avklart. 
• 15.-16. juli: Polaris Grand Prix, BCC, Sirbmá.  
• 1.-4. august: Offroadfinnmark og Onroadfinnmark, Alta.  
• 9.-13. august: Arctic Race of Norway – antagelig innom Øst-Finnmark. 
• Vadsøoffroad? 
• 19. august: Bingesrittet, Máze-Miron, Guovdageaidnu (grus/terreng). 
• 26. august: Sávkadasrittet, Kárášjohka-Válljohka (terreng). 
• 1.-3. september: BarentsGames, Bodø. 
• 2. september: SkaidiXtreme, Skáidi (terreng). 
• 9.-10. september: RM-terreng. 
• 16.-24. september: VM landevei i Bergen. Oppfordrer våre medlemmer å delta som 

frivillige – hittil har 5-6 meldt seg.  

Innspill til våre BCC-samarbeidspartnere: Vi ønsker landeveisrittene i mai-juli, gjerne med 
vårt eget ritt som siste. 

Det gjennomføres treningsritt/sykkelkarusell før RM i april og mai, i alle fall før første 
ritthelg (RM). 

 


