
 

 

 
 

Sykkelgruppemøte 03.01.16 kl. 15.00 – 16.30 

Fremmøtte:  

Per Torleiv Ravna, Marianne Balto, Olav Verstad, Ole Henrik Somby og Synnøve Solbakk 
(sekretær).  

Saker:  

• Orienteringssaker 
• Status satsingssamtaler  
• Rittkalender/intern terminliste 2016  
• Sykkelklær 
• Slovenia 30. april – 8. mai 2016 
• Regionmesterskap 3.-4. juni 2016 
• Sykkelregion Nord 
• Nye skilt (ritt) 
• Sykkelting 26.-28. februar 2016 – valg av representanter 
 
Orienteringssaker 
Økonomi: Foreløpig regnskap viser at det ligger an til overskudd på ca kr 70.000,- for laget 
samlet. Foreløpig ikke oversikt over sykkelaktivitetene.  
 
Sykkelstiprosjektet er gjennomført og vi har fått inn alle tilskuddene. 2 skilt er blitt borte; 1 i 
Luovttejohka og 1 i Tana bru. Stedsnavnskiltet til Hánájávri i Luovttejohka må bestilles på 
nytt, men nytt retningsskilt til Tana bru har vi og det setter vi opp til sommeren.  
 
Kommisærkurs gjennomført 10.-11. oktober 2015; PT, Duttá, Britt Hjørdis og Olav deltok fra 
klubben. Totalt var vi 7 deltakere, med deltakere fra Karasjok, Kirkenes og Vadsø. Merknad: 
Vi skulle gjerne hatt flere ikke-aktive/syklist-kommisærer, og vi bør vurdere å sende noen til 
på kurs.   
 
Rekrutteringssykler: Vi har kjøpt inn 4 nye rekrutteringssykler (2 terreng og 2 landevei) og er 
foreløpig lagra på Intersport. Fra før har vi 1 landeveissykkel. Totalt har vi pr idag 5 
rekrutteringssykler.  
 

Fra styre/styrmøtet: Styret har vedtatt sykkelreglementet 01.12.15 med et tillegg i fht 
sykkelgruppas forslag. Styrets kommentar til sykkelgruppa:  
 
"Styret er fornøyd med at sykkelgruppa gjennomfører satsingssamtaler med de unge aktive, 
og ber om å få forelagt resultatet av satsingssamtalene. Styret ønsker å være kjent med 
innholdet i avtaler som binder klubben eller hvor aktive har særskilte ønsker/krav." 
 

Status satsingssamtaler 
Det er gjennomført satsingssamtaler med Linn, Henrik, Niillas, Anders, Sirin. Samtale med 
Martine (OH), Jovnna (OH), Alexandra (PT) og evt nye satsingsryttere (PT) gjennomføres 
innen 15. januar. 



 

 
 
Rittkalender/internt terminliste 2016 og budsjettforslag 
På bakgrunn av bl.a satsingssamtalene legges opp til følgende rittdeltakelse kommende 
sesong:  
 
28. mai Reisadalen opp – vår sesongstart!  
3.-4. juni: Regionmestersskap/BCC ritt i Sirma/Tana (ikke avklart) 
11.-12. juni: DNB Varanger Grand Prix 
18.-19. juni: BCC ritt i Luosto, Finland (ikke helt avklart) 
19.-26. juni: NM i Bodø 
1.-3. juli: Onroad Finnmark, 1 damelag påmeldt, regner med å delta med herrelag også. 
9.-10. juli: Tervaetapit, Oulu Finland (muligens BCC-ritt – ikke avklart) 
11.-17. juli: U6, Tidaholm, Sverige (ca 100 km nord for Gøteborg) 
30. juli: OF150, 1 deltaker påmeldt hittil  
4.- 6. august: OF300, 3 lag påmeldt hittil 
13. august: Savkadasrittet (terreng)  
20. august? Vadsø offroad (terreng) 
20.-21. august: BCC-ritt i Russland  
3. september SkaidiXtreme (terreng) 
? Bingesrittet (terreng) 
 
I tillegg håper vi å kunne delta med unge aktive på Morgendagens helters ritt 14. august i 
Bodø, ifbm Arctic race of Norway: 11.-14. august. Da dekker forbundet for deres deltakelse.  
 
NC-rittene (landevei): 
NC 1: 24. april Grenland 
NC 2: 15. mai Ottestad 
NC 3: 12. juni Sandnes 
NC 4: 6. august Stjørdal 
NC 5: 25. september Region vest 
 
NM i Bodø: 19.-26. juni 
 
Rittkalenderen/intern terminliste er aktivitetsplan som vi budsjetterer etter, og utover dette må 
det søkes særskilt, og styret vil da vurdere søknaden(e) ihht budsjettet. Klubben dekker for 
(billigste) startkontigent i alle typer ritt (punkt 1 i reglementet).  
 

Marianne og Dutta lager budsjettforslag for sykkelaktivitetene som oversendes styret etter 
avklaring med sykkelgruppa.  
 

Ny bestilling av sykkelklær 
Ny bestilling gjøres i løpet av januar. I år blir det en ny damemodell. PT følger opp ovenfor 
leverandør og informerer aktive/medlemmer når det klart til bestilling. PT sender også inn 
drakt til forbundet.  
 

Slovenia 30. april – 8. mai 2016 
Det er bestilt flybilletter til 10 personer hittil. I tillegg deltar Janez, Anders og evt nye 
satsingsryttere.  



 

Regionmesterskap 3. – 4. juni 2016 
PT sender søknad til regionen om å få arrangere årets regionmesterskap. PT følger opp 
ovenfor styret/Monica om beramming av et eget møte om arr. av regionmesterkskap innen 
utgangen av januar.  
 
Sykkelregion Nord 
Olav prøver å få beramma årsmøte i regionen, og vi jobber med å finne ny lederkandidat.  
 
Nye skilt – skiltbehov ritt 
Ole Henrik lager en oversikt over skiltbehovet vi har på ritt – både på veien, på biler m.v. 
Fargevalg og tekst foreslås også – muitte sámegillii maid.  
 
Sykkelting 26.-28. februar 2016 i Bergen 
Frist 15. januar. Vi har 183 bet. medlemmer pr 31.12.2015 og kan derfor sende to 
representanter til tinget; Olav og Duttá, med Ole Henrik og Martine som varaer. PT følger opp 
påmelding, inkl. fullmaktsskjema innen fristen.  
 

 
 
 
 
 


