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Sykkelgruppemøte 6. oktober 2020 kl. 16 – 17.55 
Tilstede:  
Per Torleiv (PT)  Ravna, Marianne Balto, Stein Joks, Synnøve Solbakk (Duttá, sekretær) og 
Monica Balto Anti (styreleder) 

Saksliste:  

Sak 11/20 Sommerhalvårets aktiviteter  
Sak 12/20 Tana sykkelpark/Deanu sihkkelšillju - oppfølging 
Sak 13/20 Kommende sesong 
Sak 14/20  Rekrutteringssykler 
Sak 15/20 Sykkelklær 
Sak 16/20 Kurs og andre henvendelser 
 
 
Sak 11/20 Sommerhalvårets sykkelaktiviteter 
Felletrening-landevei har vært arranger to ganger i uka (mandager og onsdager kl. 18) i mai og 
juni. Ansvarlig ble rullert, og treningene ble stort sett gjennomført.  
 
Det har vært arrangert sykkelkarusell to ganger for barn på våren; 10. og 17. juni, samt tre på 
høsten; 19. august, 2. og 16. September. Jevnt over har det vært 20-30 deltakere hver gang, og 
rundt 60 barn har deltatt en eller flere ganger J Foruten PT og Duttá, har Ingvar Dervola 
Johansen vært aktivitetsleder, og i tillegg har Monica og Marianne bistått med registrering og 
premiering.  
Oppsummering: Et godt tilbud som gjennomføres neste år også, gjerne som i år; tre ganger på 
våren og på høsten – anna hver uka.  
 
På høsten ble det tre mandager kl. 18-19 arrangert terrengsykling for barn mellom 8-14 år. Det 
var 8-10 deltakere hver gang.  
Oppsummering: Kjempe bra rekrutteringstiltak som bør videreføres; tre ganger på våren og tre 
ganger på høsten. Det bør være to aktivitetsledere tilstede hver gang. Det stilles krav om at 
syklene er teknisk godkjent av Intersport, og det bør vurderes å holde et info-møte til foreldre 
om regler og rutiner, evt et skriv med info som legges ut på vårt nettsted og deles på fb. 
PT/Stein sjekker hva barneidrettsforsikringen dekker av eventuelle skader. 
 
Det ble arrangert tempokarusell på høsten med kun 3-5 deltakere hver gang. Videreføres ikke 
neste år.  
 
Sykkelarrangementet Polaris Grand Prix ble arrangert 20.-21. juni med tempo lørdagen i Sirma 
og fellesstart fra til Ifjordfjellet søndagen - en Covid-19-tilplasset arrangement. 50 ryttere 
deltok – alle fra norsk side, og ca. 10 barn deltok på gateritt for barn i Sirma lørdagen. Barents 
Cycling Cup (BCC) har ikke vært mulig å gjennomføre i år pga stengte landegrenser (Covid-
19). Oppsummering og oppfølging:  
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• Et veldig bra rittarrangement – enklere å arrangere pga Covid-19-restriksjonene; ingen 
kafé, garderobe eller premieseremoni – fortløpende premieutdeling. 

• Kjempe fint vær – særlig fordel med finvær opp til Ifjordfjellet J 
• Transport av biler til målgang på Ifjordfjellet gikk bra – vi ordna sjåfør til aktives 

biler.  
• Manuell tidtaking fungerte greit da det bare var tempo og fellesstart med bakke-

avslutning, men hvis det blir spurtavslutning må det være tidtaking med emit-brikker.  
• Bestille premier i god tid, og gjerne enklest mulig – det samme til alle? 
• Eqtiming – påmelding, startlister og tidtaking fungerte ikke. For tungvint system å 

håndtere med frivillige en gang i året. Oppfølging: Marianne spurte Tore Larsen, og han 
er villig til å bistå/selge oss eqtiming- og tidtakingstjenester. PT følger opp i god tid 
før terminfesting av vårt/våre ritt.  

• Neste års PGP fastsettes til19.-20 juni. Vi ønsker i utgangspunkt i samme trasé, dvs. 
målgang på Ifjordfjellet, men det avhenger av at det ikke er større veiarbeid på 
strekningen. Alternativ; alle rittene i Sirma-området.  
 

 
Sak 12/20  Tana sykkelpark/Deanu sihkkelšillju:  
Vi fikk avslag på finansering av sykkelparken (rehabilitering av BMX-banen) gjennom SNN 
samfunnsløftet, og dermed var vi heller ikke støtteberettiget til spillemidler (nærmiljøanlegg) i 
år. Ny spillemiddelsøknadsfrist er 15. oktober, og dette anlegget er fremdeles 1. prioritet 
(nærmiljøanlegg) på kommunens handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet mv. Hvis vi 
ikke har øvrig ekstern finansiering på plass er det ingen vits i å videreføre arbeidet og søke på 
spillemidler på nytt.  
 
Oppfølging: Det er avtalt møte med kommunen fredag 9. oktober for å avklare videre 
oppfølging av prosjektet. Monica og PT deltar. 
 
 
Sak 13/20  Kommende aktiviteter og sesong   
Vi planlegger følgende aktiviteter fremover:  

• Spinnings-treningssamling nyttårshelga på Tana fysikalske. PT og Stein lager opplegg.  
• Landeveissykkelsamling – enten 1. mai-uka på Mallorca (med forbehold om Covid-

19-situasjonen) eller - og mest sannsynlig - i Tana 12.-16. mai. PT og Stein lager 
opplegg. 

• Treningsritt/klubbmester i tempo og fellesstart på våren.  
• 3 sykkelkaruseller for barn på våren og på høsten.  
• 3 terrengtreninger for barn og unge på våren og høsten.  
• Terminfesta terrengritt i vår offroadrundløype i Tanabru i slutten av mai eller 

begynnelsen av juni (29. mai eller 5. juni). 
• Polaris Grand Prix 19.-20. juni i Sirma (fellesstart-målgang på Ifjordfjellet om mulig – 

ikke veiarbeid). 
 
 
Sak 14/20  Rekrutteringssyklene  
Rekrutteringssyklene (landevei) vaskes, oljes og lagres i tilhengeren vår ved fotballbua i 
Sirma. Terrengsyklene vaskes med såpe, vann og svamp (ikke bare spyles) og leveres på 
Intersport til service. Disse lagres også i tilhengeren. Duttá følger opp.  
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Til neste år lages en utlånserklæring og system for utlån av syklene. Stein følger opp.  
 
Sak 15/20  Sykkelklær  
Ordinær bestilling av sykkelklær og andre Sirbmá-treningsklær: Bestillingsfrist i månedskiftet 
januar/februar, men åpen nettbutikk hele januar. Sjekke mulighet for fritidsklær og caps med 
færre farger. PT følger opp.  
 
 
Sak 16/20  Kurs og andre henvendelser 
NCFs tekniske utvalg har tatt initiativ til å arrangere den praktiske delen av regionalt 
kommissærkurset i Tana 13.-14. november. Vi må dekke en liten av utgiftene. Fra oss deltar i 
alle fall Monica, PT og Mette. Duttá følger opp ovenfor TU.   
 
Bikeforpeace har sendt en henvendelse og spurt om vi vil samarbeide om å arrangere en 
sykkeltur mellom Kirkenes – Murmansk 6.-13. juni 2021. Vi har dessverre ikke kapasitet til å 
være med på et slikt prosjekt. Monica svarer. 
	


