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Sykkelgruppemøte 10. april 2018 kl. 20 – 21.45 

Tilstede:  

Per Torleiv Ravna, Marianne Balto, Stein Joks og Synnøve Solbakk (sekretær). 

Saksliste:  

Sak 06/18 Orienteringer 

Sak 07/18  Rekruttering – anlegg og aktiviteter 

Sak 08/18 Fellestreninger og treningsritt 

Sak 09/19  Rittplanlegging og –organisering (RM, BCC, PGP) 

Sak 10/18 Arctic Race of Norway  
 

 

Sak 06/18 Orienteringer      
Fra sykkeltinget 10.-11. mars 2018 i Tønsberg (NCF): 

Ole Henrik og Synnøve representerte klubben, Olav regionen og Marianne fra forbundsstyret. 

Jan Oddvar Sørnes fra Bodø CK og region Nord ble valgt som ny president.  

 
Region Nord tinget 26. mars 2018 (skypemøte): 

Marianne, Stein og Synnøve deltok for klubben samt Olav fra regionstyret. Marianne ble valgt 

som ny leder og Olav fortsetter også i styret. Vi er fornøyd med aktivitetsnivået i regionen, og 

spesielt med ungdoms- og jentesatsingen.  
 

Bestilling av sykkelklær:  

Runde 2 i år med bestilling av sykkel- og skiklær er i gang - bestillingsfrist 11. april 2018 kl. 

23.59. Hittil har vi fått gode tilbakemeldinger på klærne.  

Oppfølging: PT følger opp design og bestilling av refleksvester iht. tidligere vedtak.  

 
 

Sak 07/18  Rekruttering – Anlegg og aktiviteter (sykkellek) 
Anlegg: 

Den beste måten å rekruttere barn og unge til sykling er å ha morsomme anlegg, og dermed er 

det også lettere å ha sykkelaktiviteter, både organiserte og ikke minst egen lek/aktivitet. Vi 

ønsker ferdigstilling av BMX-banen samt lage en pump-track1 bane.  

 

Oppfølging:  

 Be om møte med idrettsrådets og ungdomsrådets leder i kommunen: PT.  

 Sjekke om NCF kan bistå med kompetanse i utvikling av anleggene (BMX, pump-track 

og rundbane): Marianne.   

  

Sykkellek: 

Sykkellek/aktivitet gjennomføres disse tirsdagene kl. 18-19:  

Våren: 15. mai, 29. mai, 12. juni og evt. 19. juni.  

                                                 
1 En pumptrack er en bane hvor du skaper fart ved å bevege deg i pumpende bevegelser gjennom banen, som opprinnelig er lagd av jord, sand og 
tre (kilde: www.unisport.com/nb/pumptrack).  

http://www.unisport.com/nb/pumptrack
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Høsten: 21. august, 4. september og 18. september.  

 

Oppfølging:  

 Ansvarlig og trener: PT.  

 Sjekke om Brynjar Skartland kan være hjelpetrener: Stein.  

 Legge ut info/fb-arr: PT/Duttá.  

 Følge opp tospråklighetsprosjektet: Duttá.  

 Vurdere hospitering/kompetanseutvikling etter hvert.  

 
 

Sak 08/18  Fellestreninger og treningsritt 
Landeveissamling på Mallorca 1. Mai-uka: 

Påmeldte 11 syklister, hvorav 4 unge og 7 kvinner. I tillegg deltar 2 kvinner fra Varanger 

sportsklubb på vår samling.  

 

Oppfølging:  

 Lage treningsopplegg og legge ut info/fb til deltakerne: PT og Stein.  

 Lage oversikt over romfordeling, pakkeliste og anna praktisk: Duttá.  

 
Fellestreninger – landevei, våren: 

Mandager og onsdager kl. 18, oppstart mandag 23. april. Ansvaret for gjennomføring rulleres:  

Uke 17 (23. og 25. April): Stein 

Uke 18 (30. april og 2. mai): Áike 

Uke 19 (7. og 9. mai): Ole Henrik 

Uke 20 (14. og 16. mai) og 21 (21. og 23. mai): PT 

Uke 22 (28. og 30. mai: Miriam 

Uke 23 (4. og 6. juni): PT 

Uke 24 (11. og 13. juni: Mia 

Uke 25 (18. og 20. juni): Duttá 

 

Oppfølging:  

 De oppsatte har ansvaret for å finne vikar/bytte uker, dager.  

 Legges ut info på nettsiden/fb: PT. 

 Videre turnus lages i midten av juni: PT og Stein.  

 Lage treningsopplegg og legge ut info/fb til deltakerne: PT og Stein.  

 
Fellestreninger – terreng, våren: 

Gjennomføres etter sykkellek tirsdager kl. 19 – 20 (20.30): 15. mai, 29. mai, 12. juni og 19. 

juni. Oppmøte v/BMX-banen.  

Oppfølging/ansvarlige: PT og Stein. PT legger ut info på nett/fb. 
 

Treningsritt:  

 Tempo-treningsritt: Mandag 14. mai kl. 18. Oppmøte og start: Pumpehuset i 

Lišmmaguolba – Gardak/Polmak skole.  

 Fellesstart-treningsritt: Onsdag 23. mai kl. 18. Oppmøte Tana fysikalske. Trasé: 

Skiippagurra-Varangerbotn-Stolpebakken, for damer og yngreklasser Varangerbotn-

Stolpebakken - oppvarming til Varangerbotn.  

 Terreng-treningsritt i Tana bru, offroadrundløypa: Lørdag 26. mai kl. 16. Forutsetning at 

det er tørt i terrenget.  

Oppfølging: PT/Duttá legger ut info på nett/fb. 
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Sak 09/18  Rittdeltakelse og -organisering 
RM-landevei 2.-3. juni i Tromsø:  

Landeveisritt/fellesstart lørdag (start/mål: Eidkjosen), søndag; gateritt (Breivikahallen) og 

bakketempo (Finnvikdalen). Region Nord arrangerer samme helg regionsamling for unge 

mellom 13-19 år samtidig.  

 

Oppfølging:  

 Rittdeltakelse som tema med de aktive på Mallorca-samlingen: PT. 

 Sjekke opp om aktuelt for våre unge aktive å delta på regionsamlingen: PT 

 Bestille overnatting (samme som for 3 år siden) fra fredag 1.-3. juni: Duttá. 

 Påmelding og reiseplanlegging: PT.  

 
Barents cycling cup (BCC) - landevei:  

3 ritthelger:  

 15.-17. juni i Apatity i Russland.  

 7.-8. juli Luostto, Finland. 

 21.-22. juli PGP i Sirbmá.  

 

Oppfølging:  

 Rittdeltakelse som tema med de aktive på Mallorca-samlingen.  

 Sende info om deltakelsen til Russland for invitasjon og visumoppfølging: PT.  

 Søke Barentsekretariatet om deltakelse i årets BCC: Duttá.  

 
Polaris Grand Prix 21.-22. juli i Sirbmá:  

Søknad om gjennomføring av rittet – iht ny forskrift - er sendt til Statens vegvesen, som 

allerede har sendt den til politiet til uttalelse.  

 

Oppfølging: 

 Vurdere alternativ fellesstarttrasé; Tana bru – Ifjord (snu og tilbake til) Storelva. Må i så 

fall snarest avklares med Statens vegvesen og politiet: PT. 

 Organisere stasjonær vaktkurs (min. 7 personer må ta kurset iht vår søknad): Marianne.  

 Innkalle de sentrale frivillige til første møte i løpet i mai/juni: Marianne.  

 
 

Sak 04/18  Arctic Race of Norway 16.-19. august   

Tana kommune beslutter 12. april 2018 om organisering av kommunens tiltak og folkefest. Vi 

har i samarbeidsavtalen forpliktet oss til å stille med frivillige (10?) i SNN Barnas Arctic Race 

of Norway i Tana 17. august eller Kjøllefjord 18. august.  

 

Oppfølging:  

 Arrangere trimritt fra Tana bru til Varangerbotn torsdag 16. august.  

 Avklare med SNN når SNN Barnas ARN arrangeres og behovet for frivillige: Marianne.  

 

 
 

 

 


