
 

 

 
 

Sykkelgruppemøte 17.01.17 kl. 20.00 – 22.10 

Fremmøtte:  

Per Torleiv Ravna, Marianne Balto, Olav Verstad og Synnøve Solbakk (sekretær).  

Saker:  

• Orienteringssaker 
• Sykkelregion Nord og regionårsmøte 2. februar 
• Budsjett 2017 
• Fellestrening via zwift og støtte til kjøp av smartrulle 
• Treningssamling våren 2017  
• Rittkalender/intern terminliste 2016  
• Ny bestilling av sykkelklær   
• BCC-premier 2016 
 
Orienteringssaker 
Økonomi: Foreløpig regnskap over sykkelaktivitetene i 2016 viser et forbruk på kr. 332.964, 
inkl. sykkelklær og støtte til kjøp av sykler.   
 
Veivakter og kursing - siste info:  Forbundet er i dialog og prosess med Samferdsels-
departementet. Det ligger an til at det blir elektronisk kursing av veivakter ala 
servicebilsjafører. 
 
Region Nord og regionårsmøte 2. februar 
Orientering v/Olav: Lav aktivitet for tiden i regionen og lite respons fra klubbene, også om 
terminliste. Regionen har søkt om midler fra SNN til junior- og jentelag, men har fått avslag. 
 
Regionårsmøte 2. februar kl. 19 – 21 på skype: Forslag til saker:  
1) For å fremme samarbeid og kommunikasjon mellom regionstyret og klubbene i regionen 
og mellom klubbene foreslås to årlige møter/temaseminarer i regionen hvorav ett om 
terminliste-samarbeid, og gjerne ett møte i fbm RM. 
 
2) Som oppfølging av sykkeltingets vedtatte sykkelpolitiske dokument med fokus på 
rekruttering av barn og unge – og spesielt jenter - til å sykle, foreslås at regionen igangsetter 
egne prosjekt for jente- og juniorsatsing, og som minimum bør det gjennomføres en felles 
treningssamling i regionen, både landevei og terreng. Vi foreslår også å opprette en egen 
facebookgruppe for aktivitetsledere/trenere for barn og unge i klubbene i regionen - til 
inspirasjon, motivasjon og kompetanse- og erfaringsdeling.  
 
SirpmáILs representanter til regionårsmøtet: Martine Joks, Monica Balto og Per Torleiv 
Ravna. Vararepresentanter: Ole Henrik Somby og Synnøve Solbakk.  
 
Duttá følger opp og sender inn. 
 



Budsjett 2017 
Sykkelgruppas forslag budsjett for årets sykkelaktiviteter: 
 
Treningssamling vår/landevei kr  55.000 
Andre samlinger, inkl. jente/jr.sats. kr  60.000 
NC/NM-ritt    kr  25.000 
BCC og andre ritt   kr  60.000 
Offroadfinnmark   kr  40.000 
Sykkelklær     kr  40.000 
Støtte til sykkel og smartrulle kr  40.000 
Budsjettbehov 2017 totalt  kr 330.000 (2016: 360.000) 
 
Zwift fellestrening og støtte til kjøp av smartrulle 
Sykkelgruppa oppfordre flere til å investere i en smartrulle og delta på zwift-fellestrening 
onsdager kl. 19-20/20.30 hele vinteren. Pådriver og kontaktperson for treningene er Áike 
Selfors, mer info i rittdeltakelse-facebookgruppa.  
 
Unge aktive kan få støtte til innkjøp av smartrulle, dvs. inntil 50% av kostnaden og max kr. 
5.000. Det tas budsjettforbehold (vedtas i årsmøtet i februar).  
 
Treningssamling 
Årets landeveistreningssamling er på Mallorca i påska; 10. – 17april. Dvs. 1 uke i regi av 
klubben, om noen vil bli lenger er det på egen regning.  
 
I sykkelgruppas forslag til årsmøte er det foreslått kr. 55.000 til samlingen, og max. kr. 7.000 
pr unge aktive (jf.reglene). Det tas budsjettforbehold (vedtas i årsmøtet i februar). 
 
Klubben ordner og bestiller overnatting m/halvpensjon. 1. pri: Lexberg, 2. pri: hus/leilighet.  
 
Flybillett bestiller den enkelte selv, som dekkes etterskuddsvis (etter samlingen) med inntil 
70% av kostnaden og max. kr. 3.500. 30% av flybilletten og evt andre reisekostnader er 
egenandel. Egenandelen kan bli høyere – det må justeres i fht budsjettet og antall deltakere.  
 
Rittkalender/internt terminliste 2017  
Følgende rittdeltakelse foreslås kommende sesong:  
 
20.-21. mai: Regionmesterskap, sør i regionen - ikke avklart hvor  
? Reisadalen Opp - vår sesongstart 
2.-4. juni: Varanger Grand Prix, Vadsø  
17.-18. juni: Ritt i Apatity, Russland  
18.-25. juni: NM landevei i Stjørdal 
8.-9. juli: BCC-ritthelg i Luosto Finland 
22.-23. juli Polaris Grand Prix, Sirbmá, Tana  
15.-16. juli: Zapoliarny, Russland - ikke avklart 
28. juli-5. august: offroadfinnmark 
30.-31. juli: onroadfinnmark  
? Vadsø offroad (terreng) 
18.-19. august: BCC-ritt i Nikkel og Zapoliarny, Russland 
19. august: Bingesrittet (terreng) 



26. august: Sávkadasrittet (terreng) 
1.-3. september: BarentsGames, Bodø   
2. september: SkaidiXtreme (terreng) 
9.-10. september: RM terreng - ikke avklart hvor 
 
+ 5 NC-ritthelger.  
 
Polaris Grand Prix 22.-23. juli:  

Lørdag 22. juli i Sirbmá: Tempo med start fra kl. fra kl. 11, og gateritt kl. 14 (15).  
Søndag 23. juli: fellesstart Sirbmá/Rustefjelbma – Ifjordfjellet, alternativ Sirbmá-Fanasgieddi-
Sirbmá.  
 
PT sjekker med Mesta/Vegvesenet om det er mulig å ha ritt til Ifjordfjellet. PT melder inn til 
regionen og BCC samarbeidspartnere, samt legger inn i NCFs terminliste i samarbeid med Jan 
Aslaksen (tidtaker). Husk også skiltoppfølging etter RM 2016; Til oppfølging – PT: Få 
oversikt over antall brukbare skilt, som leveres til Helge for montering, og bestille nye skilt og 
rotorer/sykkelritt-pågår-lysskilt. 
 
Sykkelgruppa ber om et fellesmøte med styret etter årsmøtet for å igangsette rittplanleggingen 
og andre (sykkel)aktiviteter.  
 

Ny bestilling av sykkelklær 
Ny bestilling gjøres i løpet av januar. PT følger opp, og sender også inn drakt til forbundet.  
 
BCC-premier for 2016 

Duttá henter BCC-premier hos Olav. Duttá og PT pakker og fordeler premiene, også til 
Russland og Finland. Tusen takk til Kapro for sponsing av premiene ☺   
 
 

 
 
 
 
 
 


