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Sykkelgruppemøte 18. mai 2020 kl. 21 – 22.20 
virtuelt (messenger) 
Tilstede:  
Per Torleiv (PT)  Ravna, Marianne Balto, Stein Joks og Synnøve Solbakk (Duttá, sekretær). 

Saksliste:  

Sak 07/20 Orienteringer, inkl. Tana sykkelpark/Deanu sihkkelšillju 
Sak 08/20 Sykkelarrangementet Polaris Grand Prix og andre ritt  
Sak 09/20 Fellestreninger og samlinger  
Sak 10/20  Sykkelaktiviteter for barn  
 
 
Sak 07/20 Orienteringer      
Koronasituasjonen: 
NCFs oppdatering pr. 18. mai 2020: Fortsatt er det helsedirektoratets retningslinjer som 
etterleves. Ved planlegging og gjennomføring av aktivitet må det prioriteres god plass på 
stedene der aktivitet avholdes. De nye retningslinjene sier at det fortsatt skal være minst 1 
meters avstand mellom deltakerne. Ved feltkjøring anbefaler NCF maksimalt 10 stk. med en 
meter avstand. 
 
For treninger i barne- og ungdomsidretten vil det være et øvre tak på 20 personer. For 
idrettsarrangementer kan det være inntil 50 personer til stede der det er en ansvarlig arrangør 
som har/fører oversikt over hvem som er til stede.  
 
 
Møtedeltakelse/representasjon:  
Synnøve deltok på NCFs sykkelting på Sola 6.-8. Mars 2020. Marianne deltok også her som 
medlem av NCFs valgkomité.  
 
Monica, Per Torleiv og Mette har gjennomført virtuelt regionalt kommissærkurs i uke 12 og 13.  
 
Synnøve har deltatt på NCF virtuelle møte om koronasituasjonen for klubber og region 8. mai.  
 
Tana sykkelpart/Deanu sihkkelšillju:  
Finansiering: Vi fikk ikke på plass all påkrevde dokumentasjon innen fylkeskommunens 
utvidede frist. Søknad er sendt SNN samfunnsfløftet, men på grunn av koronasituasjonen vil 
den ikke bli behandlet før senere. Oppfølging: Vi prøver igjen med spillemidler og SNN til 
høsten/vinteren med sikte på oppstart i 2021.  
 
Sirbmá-klær: Det ble sendt inn ny bestilling av trenings- og konkurranseklær i månedsskiftet 
april/mai, og kommer antagelige i løpet av juni.  
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Sak 08/20  Sykkelarrangementet Polaris Grand Prix – PGP 19.-20. juni 2020 
Pr nå er det etter 15. juni lov til å ha idrettsarrangementer/konkurransen som ivaretar 
gjeldende smittevernretningslinjer med inntil 50 deltakere, inkl. arrangør. Se ovenfor.  
 
Vedtak:  
Vi arrangerer årets PGP som temporitt med individuell og jaktstart;  
1. dag med kortdistanse, fortrinnsvis fredag 19. Juni kl. 18 i Sirma med tidligere planlagte 
tempo-distanse (opptil 10 km), og 2. dag med langdistanse med målgang på Ifjord, og start 
tilpasset distanse. Det blir også aldersbestemte klasser og evt. eget arr. for barn.  
 
Det tillates ikke temposykkel, og heller ikke annet tempoutstyr som tempohjelm, bøyle mv.  
 
Pga stengte riksgrenser og NCFs anbefaling om å gjennomføre mest mulig lokale ritt, er det 
ikke mulig å gjennomføre dette som BCC-ritt.  
 
Oppfølging:  

• Neste rittarr-møte onsdag 20. mai kl. 20. Monica innkalles også.  
• Til møtet lages oppdatert program med distanser, smittevernregler og anna info.  
• Annonsering/info: Straks styret er orientert om arrangementet, legges ut forhåndsinfo 

på nettsiden og fb at det blir rittarrangement. Etter neste planleggingsmøte lages fb-
arr. Aktive oppfordres til å mobilisere sitt nettverk.  

• Etter neste planleggingsmøte sendes oppdatert søknad til Vegvesenet, terminfestes og 
legges ut på EQ-timing.  

• Orientere Barentsekretariatet om status i årets BCC-rittarr.  
 
Andre planlagte ritt i har oversikt over i Finnmark:  

• Lørdag 27. juni: Savkadasrittet (terreng) – individuell start. 
• Lørdag 18. juli: Hammerfestrittet (terreng).  
• Lørdag 5. september: Skaidixtreme (terreng) – fullt.  

   
 
Sak 10/20  Fellestreninger og samlinger   
Vi går i gang med fellestreninger fra førstkommende onsdag, 20. mai kl. 18 med oppmøte 
utenfor Tana fysikalske, og vi satser på ha treningene hver mandag og onsdag kl. 18. 
Mandager hard-økt og onsdager rolig. Vi lager forslag til turnusordning om hvem som har 
ansvaret for å gjennomføre og informere om treningene, foreløpig til 1. juli.  
 
Hvis Hammerfest-rittet arrangeres som planlagt lørdag 18. Juli gjennomføres en terreng-vidde-
samling 16.-17. juli. Ansvarlig: Stein.  
 
 
Sak 11/20  Sykkelaktiviteter for barn  
Vi gjennomfører min. én sykkelaktivitet for barn etter at SirmaIL/SNNløpskarusellen 
avsluttes tirsdag 9. juni, i uke 25, før skoleferien. Iht smittevernreglene pr i dag kan det 
gjennomføres aktiviteter for barn med inntil 20 pr gruppe.  
 
Oppfølging:  

• Spørre om å få leie Skiskytterlagets rulleskibane. Duttá følger opp.  
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• Lage opplegg med 2-3 grupper/stasjoner; teknikk, rebus, tids/tempokjøring. Marianne 
og Duttá følger opp med bistand fra Monica og Henrik.  

• Til høsten foreslås sykkelaktiviteter gjennomført som tidligere år; anna hver uke 
løping og sykling.  
 

 
 
 
  


