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Sykkelgruppemøte 06.04.16 kl. 19 – 21 

Fremmøtte:  

Per Torleiv Ravna, Marianne Balto og Olav Verstad. Fra styret deltok: Jovnna Ánde Balto 
Henriksen og Synnøve Solbakk (sekretær).  

Saker:  

1. Budsjett for sykkelaktiviteter i 2016 
2. Fellestreninger - Oppstart, innhold og trenerturnus. 
3. Rittkarusell i samarbeid med Varanger sportsklubb 
4. Rittkalender og fordeling av arbeidsoppgaver –  Påmelding, transport, overnatting 
5. Forberedelser til RM møte imorra 07.04.16 
6. Innkalle til utøvermøte neste uke – saker; treninger, samlinger, rittkalender, lagtaktikk, 
tilbakemeldinger på sykkelklær m.v. 
7. Eventuelt 
 
1. Budsjett for sykkelaktiviteter i 2016 
Årsmøtet har vedtatt lagets budsjett for 2016. Kr. 300.000 er satt av til sykkelaktiviteter, og kr 
50.000 til sykkelklær, kr. 20.000 til sykkelstøtte (unge):  
 
Sykkelaktivitetposten fordeles slik:  
 
Slovenia     kr.  65.000 
NC/NM    kr.  45.000 (både landevei og terreng) 
Regionslag   kr.  40.000 (for 1 rytter) 
OF    kr.  35.000 
OnRoad Finnmark  kr.  15.000 
BCC og andre ritt  kr.  60.000 
Andre samlinger  kr.  40.000  
Sum    kr.300.000 
 
Fordelingen oversendes styret, og sykkelgruppa ber styret gi beskjed tilbake til gruppa når de 
ulike sykkel-budsjettpostene og underpostene (fordelingen ovenfor) er brukt opp. 
 

2. Fellestreninger – oppstart, innhold og trenerturnus 
Medlemsmøtet 06.10.16: Fellestreninger blir det også neste sesong fra april og ut sesongen - 
mandager og onsdager kl. 18. Sykkelgruppa lager en treningskalender med beskrivelse av de 
ulike treningene, dvs. hva skal skje på de ulike treningene og hvem som er ansvarlig for å 
gjennomføre treningen (trener turnusordning for hele sesongen).  
 
Seniorene er i gang med treninger – veldig bra ☺ 
 
Vi tar sikte på oppstart av fellestreninger onsdag 20. april kl. 18.00. PT lager utkast til 
treningsprogram/innhold i samarbeid med Ole Henrik og Stein – og fremmer utkast til 
treningsplan med trenerturnes til utøver-/medlemsmøtet.  
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PT, Duttá og Martine har gjennomført trener1kurs og ønsker i år å gjennomføre 
terrengaktiviteter for barn, og begynner med å tilby/arrangere terrengsykling på noen av 
Deanu searats ukentlige treninger denne våren/før skoleferien.  
 
3. Rittkarusell i samarbeid med Varanger sportsklubb våren 2016 
PT har vært i kontakt med Varanger sportsklubb.  
 
Vi foreslår 4 ritt; 2 landevei (tempo) og 2 terreng, dvs. 2 i Vadsø og 2 i Tana.  
 
Rittene i Tana – forslag:  
- Onsdag 18. mai kl. 18: Tempo-ritt Lišmmajohka – Buolbmát skuvla/Polmak skole – 
Lišmmajohka (ca 20 km), alternativ mandag 16. mai. 
- Terrengritt onsdag 15. juni kl. 18 i Tana bru.  
 
PT følger opp og avklarer med Varanger sportsklubb. 
 

4. Rittkalender/internt terminliste 2016 – fordeling av oppgaver 
Vi tar utgangspunkt i rittkalenderen (se referat fra sykkelgruppemøtet 03.01.16/nettsiden) og 
fremmer dette som sak til utøvermøtet. Sykkelgruppa foreslår sælig å prioritere BCC-rittene 
og Tervaetapit i Oulu.  
 

5. Forberedelser til RM-møtet 07.04.16 
PT og Monica setter opp en saksliste og avklarer hvem som leder møtet.  
 
Innspill til RM-møtet: 
- Forslag til organisasjonsplan presenteres i RM-møtet.  
- Traséene må fastsettes raskt, og info legger ut på nettsiden med løypeprofil mv.  
- Vurdere deltakergave, f.eks en kopp til alle: RM 2016 logo + Sirbma-drakt. Olav sjekker 

pris (150 – 200 stk). Olav sjekker også startnr og brikker til imorra.  
- Vurdere å ha to speakere + musikk (spilleliste med samisk musikk).  
- Sette opp en fremdrifts- og tidsplan for planleggingen frem mot rittet.  
 

6. Innkalle til utøvermøte onsdag 13.04.16 kl. 18 i spinningssalen 
(fysikalske) 
Saker: Treninger, samlinger (Slovenia + terrengsamling), rittkalender m/fordeling av 
oppgaver, lagtaktikk, tilbakemeldinger på sykkelklær og eventuelt/andre saker.  
 
PT innkaller.  
 
 
 
 
 


