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Sykkelgruppemøte 5. april 2021 kl. 15 – 15.30 
Tilstede:  
Per Torleiv (PT)  Ravna, Marianne Balto og Stein Joks.  
 
 
Sak 07/21 Rundbaneritt Sirma Open XC 3. Juli – Oppsummering/evaluering  
Arrangert for 1. gang. Start/mål: Skiskytterstadion i Tana bru  
Kort løype: 3 km. Lang løype: 8 km 
Starter og klasser:  
Kl. 15.00: G/J 10, G/J 11-12 år: 1 runde kort løype (3 km) 
Kl. 15.20: G/J 13-14, J15-16 år: 8 km (1 runde lang løype) 
G15-16, K jr/sr: 2 runder (lang løype) 
H sr/jr: 3 runder (lang løype) 
Rittleder: Marianne 
Traseansvarlig: Stein 
Rittet var planlagt arranger 5. juni, men ble utsatt pga covid-19 restriksjoner. 
 
Evaluering:  
• 20 deltakere og 7 frivillige (Marianne, Lise, Jørvin, Gøran, Erlend og Per Oskar). 
• Tidspunktet var planlagt til 5. Juni. I år var det spesielt sein snøsmelting. Om vi hadde 

arrangert den dagen ville løypa vært gjørmete, men snøfri. 3. juli var traséen tørr og det 
var ca 20 gr. Vi har ikke konkludert når det gjelder dato i forhold til terminlista.  

• Vi fikk mye skryt om løypetrasé og merking fra deltakerne. Løypa opplevdes som meget 
teknisk, men ikke for teknisk/vanskelig. En god indikator på det er at Synnøve sykler en 
hel runde uten å ha foten nedi. 

• Vi brukte SNN løypedelere, permanente skilt og plastremser til merking. Det fungerte 
veldig bra. 

• Behov for bedre og tidligere planlegging av rittet, evt samtidig med PGP. Møte de 
sentrale frivillige senest 2 uker før rittet.  

• Kutte ned lengden på runden slik at det er innenfor NCFs regler for XCO (4-6 km).  
• Ordne depot (inn for skifte hjul/service underveis i rittet) og bord for flasker (selvbetjent 

drikkestasjon). 
• Nå manuell tidtaking, men nesten gang både manuell og eqtiming - behov for tre 

frivillige til tidtaking. Bestille eget startnr for terreng som kan festes på sykkelen m/strips.  
• Fint å arrangere ritt i tilknytning til skiskytterstadion, og neste gang ber vi om tilgang 

til/leier garderober/dusjer i flerbrukshallen.  
• Manglet kommissær og sanitet. 
• Legge opp til mer aktivitet for de minste barna. For eksempel ”gateritt” på rulleskibanen 

eller rundt flerbrukshallen for barn fra 2 – 8 år. Dette krever flere frivillige. 
• For aldersgruppen 8 – 12 bør vi tilrettelegge for at det blir lettkjørte løyper hvor man 

klarer seg fint med hard-tail terrengsykler. 
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