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Sykkelgruppemøte 9. november 2021 kl. 20.30 – 
22.00 
Tilstede:  
Per Torleiv (PT)  Ravna, Marianne Balto, Stein Joks og Synnøve Solbakk (sekretær) 
 
Sak 08/21 Oppsummering av årets sesong og planlegging av kommende sesong 
Sak 09/21 Sykkelklær-bestilling 
Sak 10/21 Folkebad 
 
 
Sak 09/21 Oppsummering av årets sesong og planlegging av kommende sesong  
 
Fellestrening-landevei fungerte sånn høvelig i mai, men deretter ble det sporadisk. Oppfølging:  
Tas opp som tema i et sykkel-medlemsmøte eller nyttårs- eller påskespinningssamling eller 
aller senet i Mallorca – hvordan få til/organisere fellestreningene.  
 
Landeveisykkelsamling i Tana 13.-14. mai: 5 deltakere. Oppfølging: Prøver å få til en slik 
samling neste vår også, etter Mallorca-samlingen - siste halvdel av mai.  
 
Det har vært arrangert sykkelkarusell for barn tre ganger på våren og høsten; anna hver 
onsdag; 19. mai, 2. og 16. juni, 26. august, 8. og 22. September. Mellom 15-40 deltakere hver 
gang, hvorav 6-12 på terrengsykling, totalt 64 barn innom tilbudet på våren og 48 på høsten,. 
Aktivitetsledere: PT, Kjell Magne Iversen, Ingvar Dervola Johansen og Duttá samt Stein på 
terrengsykling. 4 av 6 sykkelkaruseller ble arrangert på rulleskibanen, og 2 ganger i ny-
boligfeltet. Oppfølging: Tilbud, hyppighet, organisering/aktivitetsledere, treningsavgift, 
rittdeltakelse mv. tas opp i møte med foreldre og aktive 25. november. Fra sykkelgruppa 
møter PT og Duttá. PT sjekker på forhånd om Ole Henrik kan være trener.  
 
PGP-sykkelarrangement fredag 18. og lørdag 19. juni i Sirma (tempo, fellesstart og gateritt for 
barn): 35 deltakere, hvorav 17 barn og unge deltok, samt 25-30 frivillige. Fellesstart-trasé fra 
Sirbmá-Borsejohka-Fanasigieddi-Sirbmá. Oppsummering/Oppfølging:  Litt få deltakere, særlig 
når våre BCC-sykkelvenner ikke kan komme. Vi satser dog på samme ritt-arrangement i 
samme trasé neste år; lørdag 19. Juni tempo og søndag 20. juni fellesstart. Vi tar et eget møte 
med planlegging av PGP og Sirma Open XC  på nyåret, men allerede nå før jul kan det 
opprettes fb-arr og legge ut info på nettsiden om ritt-arrangementet samt terminfestes. I tillegg 
kontaktes våre BCC-samarbeidsparter for avklaring om mulighet for  BCC-rittarrangementer 
neste år. PT og Duttá følger opp.  
 
Sirma Open XC lørdag 3. juli kl. 15 i Tana bru:	30 deltakere. Se sykkelgruppas tidligere 
evaluering/oppsummering – sykkelgruppemøte 5. juli 2021. Oppfølging:  Vi tar et eget møte 
med planlegging av PGP og Sirma Open XC på nyåret, men allerede nå før jul kan det 
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opprettes fb-arr og legge ut info på nettsiden om ritt-arrangementet samt terminfestes. PT og 
Duttá følger opp.  
 
 
Kommende aktiviteter og sesong – oppsummert:  
Vi planlegger følgende aktiviteter fremover:  

• Landeveissykkelsamling 1. mai-uka på Mallorca, kombineres med at flere (hittil 5) 
deltar på Ironman triatlon 7. mai i Alcudia. Hus er bestilt i Alcudia til 12 personer og 
hittil er 11 påmeldt, og flere av disse har allerede bestilt flybilletter (Sportsreiser som 
kan avbestilles med full refusjon samt mulighet for å ta med ekstra kolli; sykkel).   

• Igangsatte fellestreninger i mai og ha en 2-3 dagers lavterskel-landveissamling siste 
halvdel av mai.  

• Sirma OpenXC i offraodrundløypa i Tanabru lørdag 4. juni med start mellom kl. 14.  
• PGP i Sirma lørdag lørdag 18.- søndag 19. juni med tempo og gateritt for barn lørdag 

og fellesstart søndag.  
• Sykkelaktiviteter for barn og unge tas opp som tema med foreldre og rekruttene 

torsdag 25. november.  
• Lage en rittkalender over aktuelle ritt for de unge å delta på.  

 
Spinnings-treningssamling i romjula utgår mest sannsynlig pga at Tana fysikalske er midt i 
flyttinga i nye lokaler.  
 
 
Sak 10/21 Sykkelklær-bestilling 
Ordinær bestilling av sykkelklær og andre Sirbmá-treningsklær: Bestillingsfrist i måneds-
skiftet januar/februar, men åpen nettbutikk hele januar. Oppfølging:  PT følger evt ny sponsor; 
Inventum og designet, samt avklarer med friidrettsgruppa om evt ny design av løpeklær.  
 
Sak 11/21 Folkebad 
Sykkelgrupper har i idrettslaget arbeids-/handlingsplan fått ansvaret gjennomføring av 
folkebad og organisering av frivillige i samarbeid med styret. Oppfølging: Sykkelgruppa ber 
styret lage en oversikt over inntekter fra folkebadet, så vi vurdere dette opp mot vår innsats 
(frivillig arbeid). I neste avtale med kommunen må ansvaret for kursing av badevakter legges 
til kommunen, f.eks uka før bassenget åpner i august/september – på den måten får vi også en 
forutsigbarhet i kursing av badevakter, både oppfriskingskurs og kursing av nye.  


