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Sykkelgruppemøte 2. april 2019 kl. 20.10 – 21.40 
Tilstede:  
Per Torleiv (PT)  Ravna, Marianne Balto, Stein Joks (skype) og Synnøve Solbakk (Duttá, 
sekretær). 

Saksliste:  

Sak 09/19 Orienteringer 
Sak 10/19 Tana sykkelpark/Deanu sihkkelšillju 
Sak 11/19 Mallorca-samlingen 
Sak 12/19 Sykkelarrangementet Polaris Grand Prix 15.-16. Juni 
Sak 13/19 Pilgrims nordkalottsykkeltur 
Sak 14/19  Felles sykkeltrening og sykkelaktiviteter for barn  
 
 
Sak 09/19 Orienteringer      
1. bestilling med sykkelklær gjennomført og kommet 
Ny bestilling gjennomføres slik at klær kommer før PGP i midten av juni, frist innen 30. april. 
PT følger opp.  
 
I region-tinget 13. mars deltok Monica, PT og Stein. I tinget/årsmøtet ble det orientert om at det 
var kommet inn én søknad om RM-landevei i år – 1. helga i mai; 4.-5. mai. Da er vi dessverre 
på treningssamling på Mallorca, se sak 11/19. Olav ble gjenvalgt i regionstyret.  
 
Brynjar Skartland er påmeldt trener1-kurs i Alta 4. og 5. Mai.  
 
 
Sak 10/19  Deanu sihkkelšillju/Tana sykkelpark  
Rykkje har levert utkast til konsept 2. april 2019 med forslag til utbygging og utvidelse, 
budsjett, finansiering og fremdriftsplan. Store kostnader; asfalt, masse og entreprenør.  
 
Konseptet er et veldig bra utgangspunkt for det videre arbeid med oppgradering av BMX-
banen i Tanabru til en sykkelpark med pumptrack, hoppelinje og rockgarden – tilpasset ulike 
ferdighetsnivåer. Konseptet er slik at den deles opp i tre ulike delprosjekter, bl.a av hensyn til 
finansiering. Iht foreslåtte tidsplan er prosjektstart vår/sommeren 2020. Tiden frem til da 
brukes til å ordne finansiering.  
 
Videre oppfølging:  
 
• I kontakten med Rykkje be om forklaring av budsjettet – de ulike beregningene.  
• Vurdere å legge inn lysanlegg (aktuelt for høstmånedene) og gjerde (forhindre ATV-

kjøring av parken).  
• Avklare med Rykkje hvilke maskiner som trengs, og sjekk med kommunen om de kan 

stille med de maskinene/utstyret, jf. tidligere avtale (brev). PT følger opp Rykkje,  
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• Sjekke om det er mulig å få spillemidler (f.eks nærmiljøanlegg) til de nye prosjektene; 
hoppelinje, rockgarden, lysanlegg og gjerde. Monica bes følge opp ovenfor 
fylkeskommunen.  

• Sykkelgruppa tar ansvaret for å få sende søknadene. Aktuelle finansieringskilder: SNN, 
fylkeskommunen, kommunen, idrettskretsen, NCF, FeFo (grønne midler, frist 15.8) m.fl.  

• Vi begynner med å selge prosjektet i kommunen; ungdomsrådet og idrettsrådet. Vi ber 
om møte i løpet av våren.  

 
 
Sak 11/19  Mallorca-samlingen lørdag 27. april – lørdag 4. mai 
Deltakere: 11 syklister og 2 foreldre/service.  

- Anne Katja og Ellen Ingvild: lander lørdag 27.4 kl.12.10, retur fredag 3. mai kl.10.40. 
- Miriam H. og Sveinung: lander lørdag 27.4 på kvelden, retur søndag 5.5 (tidlig).  
- Henrik og Stein: lander lørdag 27.4 kl.12, retur mandag 6.5.  
- Miriam BA: lander lørdag 27.4 kl.17.45, retur lørdag 4.5 kl.14.10. 
- Anne Beate: lander søndag 28.4, retur mandag 6.5. 
- PT og Duttá: lander søndag 28.4 kl.10.25, retur søndag 5.5 kl.10.45. 
- Martine: lander tirsdag 30.4 kl.13, retur mandag 6.5 kl.9.55.  
- Nils Jovnna og Mette – ikke info pr. nå.  

 
Vi har leid hus med 11 oppredde sengeplasser; 1 trippelrom, 2 dobbeltrom med 2 enkeltsenger 
og 2 dobbeltrom m/dobbeltseng. Døgnoversikt over antall deltakere pr nå:  
27.-28.4: 7  
28.-30.4: 10 
30.4-3.5: 11 
3.5-4.5: 9 
Eget ansvar å ordne og betale for rest-oppholdet:   
4.5-5.5: 8 
5.5-6.5: 4 
 
Oppfølging:  

- Duttá legger ut pakkliste.  
- PT og Stein lager treningsprogram. Vi legger inn yoga/uttøyingsøkter også.  
- Duttá kontakter utleier om mulighet for å forlenge oppholdet med 1-2 dager (pr. nå 8 

til søndag og 4 til mandag), evt. tips om overnatting i nærheten. 
- Stein og Ellen Ingvild oppgis som kontaktperson til hus-utleier og sjekker inn, handler 

inn tørrmat og anna nødvendig. 
- Duttá og PT tar med sportsdrikk, barer, gel (vi har på lager) og havregryn. 
- Vi handler inn tørrmat til frokost, mellommåltider og evt lunsj. Vi tar sikte på å spise 

middag ute.  
- Klubben dekker opphold og tørrmat for alle, muligens mot noe egenandel for voksne 

(avhengig av de totale kostnadene). Alle måltider ute dekkes av den enkelte, også de 
unge.  

- Det blir møte for alle deltakere – søndagkveld, 28. April – om treningsopplegget, 
boforholdene, bespisning, klesvask m.v.  

- Minner om vår alkoholpolicy; null!  
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Sak 12/19  Polaris Grand Prix 15. - 16. juni 2019 
Det er sendt inn søknad til vegvesenet, rittene er terminfestet, klar til påmelding i eqtiming og 
det er opprettet fb-arrangement. Våre aktive og andre oppfordres til å like, dele, kommentere 
og invitere deltakere via fb-arrangementet.  
 
Oppfølging:  

- Sentrale frivillige forespørres allerede nå. Marianne er rittleder og speaker. PT spør 
Jan og Jonas som tidtakere.  

- Duttá bestiller startnr.  
- Marianne og Stein ordner premier. Også Tana-laks som premie? 
- Duttá koordinerer frivillige og lager liste.  

 
 
Sak 13/19  Pilgrims nordkalottsykling til sommeren 
Pilgrims Olga Lipina har orientert oss om at de i år ønsker å gjennomføre sin nordkalott-
sykkeltur fra uke 30 (mellom 24.-28. Juli) til 19./20. august med start i Vardø, via Tana, 
Karasjok, Kautokeino, Kolari, Tornio, Oulu, så fra den svensk/norske grensa til Røkland, 
Misvær, Saltstraumen, Bodø og Lofoten (. De ønsker et samarbeid med også, både deltakelse 
og også om å søke finansering.  
 
Oppfølging:  

- Vi vil søke om støtte til prosjektet, Monica koordinerer.  
- Duttá ber om en mer detaljert plan/program for sykling, så vi kan vurdere vår 

deltakelse. Antagelig mest aktuelt for oss å oppfordre våre aktive, medlemmer og 
andre å delta den første etappen fra Vardø til Tana, men kanskje aktuelt for noen å 
sykle flere. Spørre også om hvilke alder de yngste syklistene er (13 år?).  

- Pilgrims ønske om at Tervaetapit i Oulu 10.-11. august blir BCC-ritt i Finland i 
stedenfor 6.-7. Juli i Luostto oversendes våre samarbeidsparter i Finland til vurdering 
og beslutning. PT følger opp.  

 
 
Sak 14/19  Sykkeltreninger og sykkellek for barn 
  
Kickoff fellestrening landevei: onsdag 24. april kl. 18. Møtes på Tana fysikalske, 
Máskevárrevn. i Tana bru. Og vi fortsetter med sykkeltreningene etter Mallorca-samlingen.  
 
Som i fjor og tidligere år; felles vår- og høst program med friidrettsgruppa; anna hver 
gang/tirsdag løpskarusell og sykkellek/ritt for barn. Oppstart tirsdag 7. mai kl. 18 med løp. 
Sykkellek/ritt for barn blir tirsdag 14. mai, 28. mai og 11. juni.  
 
Oppfølging:  

- Vi sjekker ut med skiskytterlaget om vi kan arrangere sykkelaktiviteten på 
rulleskibanen. Monica følger opp.  

- Alternativ: som i fjor med utgangspunkt fra skateparken og gateritt rundt Ringvn-
Katrine Johnsensvei-Rødbergvn i Tana bru.  

- Ansvarlige/trenere: PT og Brynjar Skartland. 
- Duttá lager fb-arr og oppslag/plakat og nettartikkel som koordineres med 

friidrettsgruppa.  


