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Sykkelgruppemøte 19. november 2019 kl. 20.00 – 
22.00 
Tilstede:  
Per Torleiv (PT)  Ravna, Marianne Balto (skype), Stein Joks og Synnøve Solbakk (sekretær). 

Saksliste:  

Sak 15/19 Orienteringer 
Sak 16/19 Økonomi – regnskap hittil i 2019 og budsjett 2020 
Sak 17/19  Sykkelklær – design og ny bestilling  
Sak 18/19 Treningssamlinger 
Sak 19/19 Ritt i 2020 
Sak 20/19 Tana sykkelpark/Deanu sihkkelšillju 
Sak 21/19 Kurs og møter  
 
Sak 15/19 Orienteringer      
Oppsummering av året fellestreninger 
Stort sett vært gjennomført en gang i uka i sommer. Oppfølging: Dette, fellestreninger 
kommende sesong, tas opp som tema på spinningssamlingen i romjula.  
 
Oppsummering av året sykkelkarusell for barn 
Arrangert 6 ganger i år på rulleskibanen; 3 på våren og 3 på høsten, til sammen 52 barn har 
vært med. En suksess J Oppfølging: Planleggingsmøte før neste års karuseller. PT innkaller.  
 
Sak 16/19  Økonomi   
Regnskap pr. 31. oktober i år og budsjettinnspill 2020 - sykkelrelatert utgifter:  
 
kr. 190.543  Post 4120  Deltakelse i sykkel- og triatlonkonkurranser og samlinger (inkl.  
  utgifter på kr. 80.000 til deltakelse i BCC-ritt for våre og de russiske syklistene,  
   som dekkes av tilskudd på kr. 70.000 fra Barentssamarbeidet).  
   Budsjett 2019: kr. 170.000. Budsjettinnspill 2020: kr. 190.000.  
kr. 22.000 Post 4130 Andre sykkelutgifter; 4 rekrutteringssykler (landevei).  

NCF tilskudd kr. 10.000. Budsjett 2019: 0. Budsjettinnspill 2020: kr. 20.000. 
kr. 44.161 Post 4200 Sykkelklær til utøvere + refleksvest til aktive og frivillige.  
  Budsjett 2019: kr. 30.000. Budsjettinnspill 2020: kr. 35.000. 
 
Oppfølging: PT sjekker status på sponsoravtalene, og følger opp.  
 
Sak 17/19 Sykkelklær – design og bestilling      
Syklistdamene ønsker tilbake den hvite sykkelskjorta med rosa effekter og tidligere passform 
(ala den sorte sykkelskjorta m/rosa effekter i fjor). Enkelte har også ønsket black-team-
designet tilbake.  
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Oppfølging: Tidligere hvite sykkelskjorte m/rosa effekter legges inn i nettbutikken. I tillegg 
bestilles sokker, caps og refleksvester (særlig rosa) for salg. Sjekk om vi kan få 
tynn(sommer)vest i samme design som refleksvesten. PT følger opp. 
 
Vi ønsker at flest mulig bruker de hvite klærne, derfor blir det ikke black-team-design i år.  
 
Sak 18/19  Treningssamlinger  
Spinningssamling i romjula 
Gjennomføres lørdag 28. desember (ansvarlig: Erlend?), søndag 29. desember (Stein) og 
tirsdag 31.desember (PT) under Tour de ski-tv-sendingen. Oppfølging: PT og Stein legger ut 
info om tidspunkter og opplegg før jul.  
 
Landeveissykkel-samling på Mallorca 25.april – 2. mai 2020 
Det blir landeveissamling i månedsskiftet april/mai. Vi ordnes felles opphold, primært 
hus/stor leilighet. Den enkelte ordner selv sin reise. Unge iht reglene får dekt inntil 70% av 
reiseutgiftene, max. kr. 3.500 og mesteparten av oppholdet. Oppfølging: PT legger ut info og 
ber om ”påmelding” innen 1. desember, så vi kan bestille felles overnatting. Alcudia vurderes 
også, sjekk pris og transport t/r flyplassen.  
 
Sak 19/19  Ritt 2020  
PGP 13.-14. juni 2020 
Vi beholder tidspunktet for ritt; midten av juni. Pga veiarbeid mellom Ráttovuonbahta/ 
Smalfjordbotn og Gohppi/Torhop blir det samme opplegg som de siste årene; alle rittene i 
Sirbmá, men legge inn bedre tid mellom tempo og gateritt på lørdagen. For å motivere til 
deltakelse i alle ritt blir det sammenlagt premiering og gul trøye – i alle fall for juniorer og 
seniorer. Oppfølging: Avklare og legge ut rittprogrammet innen 1. februar.  
 
BCC 2020 – 10 års jubileum! 
Norge: PGP, Tana 13.-14. juni 
Finland: Luosto 4.-5. juli?  
Russland: Kola-by, 29.-30. august  
 
Oppfølging: PT avklarer tidspunkt for BCC-rittene med våre samarbeidsparter i Russland og 
Finland. Duttá søker om tilskudd til reise- og oppholdsutgifter for norske og russiske 
deltakere, og sjekker ut om flere i Region Nord vil være med.  
 
Vurdere i neste møte:  
Skal vi gjøre noe ekstra pga 10 års jubileet for BCC? F.eks sammenlagt premiering, f.eks 
landeveissykkel som uttrekkspremie blant alle barn og unge (under 16 år; 1 ritt=1 lodd, 6 
ritt=6 lodd). Enn til voksne (jr./sr)? 
 
Sak 18/19  Tana sykkelpark (BMX-banen) 
Bakgrunn: Se sak 10/19 (sykkelgruppemøte 2. april i år). Status: PT og Marianne hadde 
arbeidsmøte 4. september, og da leverte også Rykkje leverte endelig konsept og kostnads-
overslag som totalt er på 1.4 mill. kr. Prosjektet kan evt deles opp og tas over flere år. 
 
Av finansiering er opptil kr 500.000 mulig å søke om i SNNs samfunnsløftet, samt 
spillemidler til nærmiljøanlegg (30% av kostnadene, opptil kr 300.000, kall det for utvidelse, 
ikke rehabilitering). VårEnergi er sjekket ut, og kan ikke bidra med mer enn dagens 
samarbeidsavtale.  
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Kommunen v/M.Stock har tatt kontakt for å høre om vi kan leie anlegget i 30 år. Kommunen 
regner med å få tippemidler til bassenget i flere år fremover og mener det er teknisk uklokt å 
da også ha en søknad på sykkelpark. Leien skal være kostnadsfri. 
 
M. Stock ber oss om å ta kontakt med Bill Sørensen for samarbeid med teknisk etat i Tana 
Kommune. 
 
Søknadsfrist for tippemidler er 15. januar for Tana Kommune. M. Stock kan hjelpe oss, men 
vi må søke. Hun er saksbehandler. 
 
Oppfølging: PT og Marianne følger opp, og særlig i fht å så sendt inn en spillemiddelsøknad i 
samarbeid med kommunen i år.  
 

  


