
1 

 

 

Sykkelgruppemøte 10. februar 2020 kl. 16.15 – 

17.30 

Tilstede:  

Per Torleiv (PT)  Ravna, Marianne Balto (skype), Stein Joks og Synnøve Solbakk (Duttá, 

sekretær). 

Saksliste:  

Sak 01/20 Orienteringer 

Sak 02/20 Tana sykkelpark/Deanu sihkkelšillju  

Sak 03/20 Ritt 2020 – PGP og BCC 

Sak 04/20 Treningssamlinger 

Sak 05/20 Sykkelkaruseller 

Sak 06/20 Kurs og møter  
 

 

Sak 01/20 Orienteringer      
Regnskap 2019 og budsjettinnspill:  

Se sykkelgruppas referat fra møte19.11.19 i sak 16/19.  

 
Sykkelklærne kommer ila. denne måneden. 

 
Sak 02/20  Deanu sihkkelšillju/Tana sykkelpark  

Se sykkelgruppas referat fra møte19.11.19 i sak 18/19.  

 
Status: Det har være flere arbeidsmøter med kommunen som formelt må søke om spillemidler 

da de er anleggseier. Siste kontakt med kommunen er epost av 9. februar fra Bill Sørensen 

hvor det bes om tilbakemelding på følgende punkter:  

 

BMX-bane ved Tana bru – søknadsnr. 140726: 

a. Det må opprettes et egen anlegg for tiltaket. BMX-banen ved Tana Bru har allerede 

mottatt kr 235 000 i 2015 og vil således ikke kunne få så mye mer i spillemidler. Ber 

om en redegjørelse for BMX-banen som fikk midler i 2015. Skal den nye pumptracken 

bygges ved siden av?  
Vårt svar: Eget anlegg er Deanu sihkkelšillju/Tana sykkelpark. Kommunen som 

anleggseier må formelt opprette anlegget (i anleggsregisteret?). Den tidligere BMX-

banen skal utvides til å omfatte en pumptrack. Redegjørelse om BMX-banen og bruken 

av spillemidlene i 2015 må kommunen (ungdomsrådet?) svare om, Sirma IL var ikke 

med i den prosessen den gang. 

 
b. Ber om bekreftelse på at søknaden kun gjelder pumptrack. Vårt svar: Ja. 

 
c. Maksimalt tilskudd til et nærmiljøanlegg er kr 300 000 per enhet. Vårt svar: Ok. 
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d. Det mangler dokumentasjon av privat tilskudd. Vårt svar: Det ordnes. 

 

e. Det mangler dokumentasjon av dugnadsarbeid. Verdien av dugnad skal beregnes av 

kvalifisert fagperson, f.eks. tilbud fra entreprenør/firma som tilbyr de 

tjenestene/arbeidene dere skal gjøre på dugnad. Verdien av dugnadsarbeid skal oppgis 
ekskl. merverdiavgift. Vårt svar: Vi har purra på svar og purrer igjen, og satser på å få 

inn tilbud fra Sebastian Riel. 

 
Oppfølging: Stein følger opp entreprenær (S. Riel), PT følger opp ovenfor Sparebank1 v/Per 

Olaf Persen og sørger for at all dokumentasjon og avklaring er sendes til kommunen innen 14. 

februar. Marianne bistår kommunen om argumentasjon og formulering av søknad om behov.  

  

   
Sak 03/20  Ritt 2020 – PGP og BCC 

Se sykkelgruppas referat fra møte19.11.19 i sak 16/19.  

 
BCC 2020 – 10 års jubileum! 

 Norge: PGP, Tana 13.-14. juni. Merknad: I år blir det fellesstart-målgang fra sør til Sirma 

skole/grendehuset. De andre rittene som tidligere. Dvs. totalt 3 ritt; tempo, gateritt og 

fellesstart. 

 Finland: Luosto 4.-5. juli. Trolig samme rittprogram som før; tempo på lørdagen og 

fellesstart søndagen.  

 Russland: Kola-by, 29.-30. august. Trolig samme rittprogram som i 2019; tempo, gateritt 

og fellesstart.  
 

 

Oppfølging: Duttá sender søknad til Vegvesenet innen 13. februar og søker også om tilskudd til 

reise- og oppholdsutgifter for norske og russiske deltakere, og sjekker ut om flere i Region 

Nord vil være med. Det legges også inn i budsjettet sammenlagt-uttrekkspremie i anledning 

10 års jubileet, f.eks to landeveissykler som trekkes blant alle barn/unge og jr./sr (1 ritt=1 

lodd, 6 ritt=6 lodd) som trekkes siste BCC-rittarr. i august i Russland. PT følger opp forslaget 

ovenfor våre samarbeidsparter.  
 

 

Sak 04/20  Treningssamlinger  

Spinningssamling i romjula ble gjennomført i romjula; lørdag 28., 29. og 31.desember med 8-12 

deltakere.  

 
Landeveissykkel-samling på Mallorca 25.april – 2. mai 2020 

Det er 13 påmeldte, hvorav 4 unge, samt 2 service (Ellen I. og Mette). Den enkelte ordner selv 

sin reise. Unge iht reglene får dekt inntil 70% av reiseutgiftene, max. kr. 3.500 og mesteparten 

av oppholdet.  Evt. sykkelleie må den enkelt selv betale for. Det er leid hus i Alcudia med 

plass til 12.  

 
Oppfølging: Duttá sjekker ut mulighet for ekstra senger. I tillegg er det mulighet for voksne til å 

bo på hotell i nærheten. Duttá i samarbeid med Espen ordner transport t/r flyplass og bosted.  

Serviceteamet (Ellen Ingvild og Mette) leier bil fra flyplassen til bruk under hele uka.  

 
Terreng-viddesamling i uke 29, trolig 17.-19. juli: Stein og PT lager opplegg og program.  
 

Sak 05/20  Sykkelkaruseller 
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Tidspunkter for sykkelkarusellene – alle dager kl. 18: 

 

Våren 2020: tirsdag 12. mai, 26. mai og 9. juni. 

 

Høsten 2020: tirsdag 18. august, 1. september og 15. september.  

 
Oppfølging: Duttá følger opp ovenfor Tana skiskytterlag og ber om samarbeid/leie av 

rulleskibanen. Av den grunn kan det bli andre dager enn tirsdager. Det blir et 

planleggingsmøte i sykkelgruppa for å forberede karusellene.  

  
 

Sak 06/20  Kurs og møter 

NCF regionting 12. februar kl 20-22:  

Per Torleiv Ravna, Martine A. Joks og Ole Henrik Somby deltar.  

 

Vi har ikke meldt inn saker på forhånd, men foreslår følgende tilleggssak under 

konstituering/godkjenning av saksliste:  

 
- RM landevei arrangeres i tilknytning til Arctic Race of Norway (ARN), f.eks fellesrittet sammen med 

Challenge rittet, og at tempo og evt. gateritt arrangeres dagen før.  

 

I behandling av budsjettet foreslås å avsette kr. 50.000 til dekning av kommissærutgifter 

under RM-landevei.  

 
NCF forbundsting på Sola 7.-8. mars 2020 

Synnøve Solbakk og Ole Henrik Somby representerer klubben med Per Torleiv Ravna som 

vara/reserve. Marianne Balto deltar også, som medlem av NCFs valgkomite.  
 

Kommissærkurset i Karasjok 10.-11. januar 2020 ble utsatt. Duttá har sendt henvendelse til Bjørn 

Birkeland og bedt om å få tilbakemelding om nytt tidspunkt for kurset. Hvis det ikke blir kurs, 

foreslås at 2-3 av våre kommissærer melder seg på kurs andre steder/regioner.   

 

Instruktør – kurs for stasjonære vakt: Marianne kurses for å bli instruktør til opplæring av 

stasjonære vakter. Marianne følger opp opplegget ovenfor NCF v/Beate Stenberg.  

 

 

 

 

  


