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Sykkelgruppemøte 2. februar 2021 kl. 16 – 17.30 
Tilstede:  
Per Torleiv (PT)  Ravna, Marianne Balto, Stein Joks, Synnøve Solbakk (Duttá, sekretær)  

Saksliste:  

Sak 01/21 Orienteringer  
Sak 02/21 Aktiviteter, treninger og ritt fremover  
Sak 03/21 Sykkelanlegg  
 
 
Sak 01/21 Orienteringer 
Sirbmá-treningsklær bestillinga er sendt inn. Pga covid-19 situasjonen er forventet levering 
om ca.10 uker. Oppfølging: Korrigert samisk SNN-logo oppdateres til neste bestilling.  
 
NCF ønsker å presentere flere klubber utover våren, deriblant oss. PT og Marianne følger opp.  
 
Samarbeidsavtaler: Pga covid-19 situasjonen ble det ikke sendt faktura til lokale samarbeids-
parter i 2020. Intersport-Tana han en annen type avtale; sponser med varer, og vil også sende 
klubben faktura for premier i 2020. For kommende år sender Intersport-Tana faktura og 
kredittnota for å synliggjøre samarbeidet. Oppfølging: Det tas kontakt med Vår energi, SNN 
og lokale samarbeidsparter med sikte på ny avtale. PT følger opp i samarbeid med Monica.  
 
Kommissærkurs – praktisk del: PT og Mette prioriteres i første omgang. Duttá kontakter Bjørn 
Birkeland.  
 
 
Sak 02/21 Aktiviteter, treninger og ritt fremover  
Følgende aktiviteter planlegges gjennomført fremover:  
 
• Fellestrening landevei - mandager og onsdager, oppstart mandag 26. april kl 18.  

Oppfølging: Forslag til rulleringsplan (ansvarlig for treningene) tas opp i medlemsmøtet.  
• Sykkel-medlemsmøte med matserving i uke 18, fortrinnsvis tirsdag 4. mai kl. 16.  
• Treningsritt tempo mandag 10. mai og fellesstart 24. mai.  
• Treningssamling landevei 12.-16. mai  i Tana. Oppfølging: PT og Stein lager opplegg ca. 1 

mnd før.  
• Sykkelkarusell for barn annenhver uke; onsdager 19. mai, 2. og 16. juni kl. 19. Oppfølging: 

Duttá avtaler med skiskytterlaget om bruk av rulleskibanen og lager opplegg sammen 
med PT og Ingvar.  

• Terrengsykling for 8-14 åringer arrangeres samtidig med sykkelkarusellen. Oppfølging: 
Stein lager opplegg, og minst 1 aktivitetsleder til deltar.  

• Terrengritt i offroadrundløypa i Tanabru lørdag 5. juni. Oppfølging: Stein oppretter en fb-
gruppe med aktuelle til å planlegge rittet. Husk å terminfeste rittet. Duttá sjekker 
muligheten for å leie anlegget til skiskytterlaget – start/mål-område.  
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• PGP 19.-20. juni – pga veiarbeid på strekningen Smalfjord til Ifjordfjellet gjennomføres 
alle ritt i Sirma-området. Oppfølging: Duttá sender søknad til vegvesenet og PT kontakter 
Tore Larsen for terminfesting av rittet.  

 
 
Sak 03/21 Tana sykkelpark/Deanu sihkkelšillju  
Vi klarte ikke å ordne finansering til sykkelparken (rehabilitering av BMX-banen) som hadde 
en kostnadsramme på 1,4 mill.kr, og dermed var vi heller ikke støtteberettiget til spillemidler 
(nærmiljøanlegg) i år. Se sak 12/20. 
 
Tana sykkelpark-prosjektet (rehabilitering av BMX-banen) avsluttes fra vår side. Kommunen 
orienteres om dette. Vi ønsker fortsatt at det skal opprettes et sykkel-anlegg for barn og unge i 
Tana, og vi kan bistå/delta i et slikt prosjekt med sykkelfaglige råd og lag/klubb-forankring.  
 
 
 
	


