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Sykkelgruppemøte 20. september 2022 kl. 20.00 – 
22.00 
Tilstede:  
Per Torleiv (PT)  Ravna, Marianne Balto, Stein Joks, Kjell-Magne Iversen og Synnøve 
Solbakk (sekretær). 

Saksliste:  

Sak 07/22 Oppsummering av årets sesong 
Sak 08/22 Velge representanter til regiontinget 29. september 2022 
Sak 09/22 Planer fremover/mot neste sesong 
 
Sak 07/22 Oppsummering av årets sesong 
Sykkelkarusell for barn: Gjennomført 6 ganger på våren og 3 ganger på høsten - avsluttes i 
onsdag 21. September kl. 17.30 med ritt: 1-2 runder rundt Tanabru skole (1 runde ca 600 m). 
0-5 år: 1 runde, 6-9 år: 2 runder. Terrenggruppa kjører også ritt-avslutning. Premieutdeling i 
drømmehagen ved 6. ringen. Aktivitetsledere: PT, Stein og Kjell-Magne. 
 
Terrengtreninger rekrutt (9-15 år): Gjennomført 6 ganger på våren og 5 ganger på høsten, og 
avsluttes 21. Sept. – se ovenfor. Det har vært opptil 5 deltakere på våren og 2-5 deltakere på 
høsten. 
 
Fellestrening landevei: Ingen organiserte fellestreninger gjennomført i år.   
 
Sirma Open XCO lørdag 4. juni i offroadrundløypa i Tanabru - oppsummering: 

• Godt gjennomført ritt – også med flere kommissærer (egen kommissærsamling).  
• God deltakelse (40) – også ryttere fra vest.  
• Kommisærer oppfordret til bedre merking av løypa. Oppfølging: Vi bestiller inn solide 

pil-skilt tilsvarende skilt-str. som sykkelstimerking til lang (sort) og kort (rød) løype,  
40 av sorte og 20 røde pil-skilt.  

• Uklarheter mht. distanse og antall runder – noen fikk ikke beskjed før ved start om 
antall runder.  

• I år var distansene harmonert med NCFs XCO-regelverk, men det ble hardt med 4 
runder – selv for de beste. Oppfølging: Vi må bestemme oss hva som er målet; lavest 
mulig terskel for deltakelse eller at alle i utgangspunktet skal sykle like langt.  
 

Landeveisrittarr. Polaris Grand Prix 17.-18. juni: Avlyst pga få påmeldte deltakere.  
 
Kommissæroppdrag i år: 4: PT i Petit Grand Prix Lillehammer 21.-22. mai, Mette Anti Gaup 
som måldommer på vårt eget terrengritt 4. juni, Britt Somby på UM i Rudskogen 6.-7. august 
og PT sjefskommissær i Skaidixtreme 3. september. 
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Sak 08/22 Velge representanter til regiontinget 29. september 2022 kl. 19 
Vedtak: Sirma ILs representanter i regiontinget 29. september 2022 er Torleiv Ravna, 
Marianne Balto og Stein Joks. Varaer: Synnøve Solbakk, Ole Henrik Somby, Erlend 
Skippervik Sætre og Monica Balto Anti.  
 
Vi fremmer sak om å endre lov for  NCF region Nord § 17, pkt. 13 a) foreslås endret til leder, 
nestleder, 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer samt at det gjennomføres en 
aktivitetssamling terreng for rekrutter og aktivitetsledere i Harstad sykkelpark neste sommer.  
 
 
Sak 09/22 Planer fremover/neste sesong 
PGP landeveisritt lørdag 3. – søndag 4. juni 2022: 2 dagers rittarr. med utgangspunkt i Sirbmá 
og gjerne med fellesstart-målgang på Ifjordfjellet.  
 
Sirma Open XCO lørdag 1. juli (tentativt).  
 
Oppfølging: Invitere Polarstjernen og Kirkenes cykleklubb til fellesmøte - samarbeid om 
sykkelaktiviteter i Øst-Finnmark spesielt med tanke på unge, f.eks en sykkelkarusell i Øst-
Finnmark med en serie med ritt hvor våre ritt også inngår. PT følger opp.  
 
Aktivitetssamling terreng for rekrutter og aktivitetsledere i Harstad sykkelpark sommeren 2023. 
Foreslås som sak til regiontinget. Vår koordinator: Kjell-Magne Iversen. 
 
Sykkelkarusell for barn på våren, gjerne ukentlig 5-6 ganger på våren og høsten. 
Oppfølging til neste år/vår: Oppgradere utstyret slik at det tåler vær og vind. Lage en  
manual/bruksanvisning til foreldre og turnusliste for gjennomføring av sykkelkarusellen. 
Oppstart på våren med pizza-middag/med foreldre. PT og Kjell-Magne følger opp.  
 
Rekrutt-terrengsykkel-trening ukentlig på våren og høsten.  
Stein ønsker ikke å fortsette som aktivitetsleder. Ole Henrik Somby forespørres om å være 
ansvarlig trener, også for planlegging av treningene. Det bør utarbeides 
retningslinjer/forventningsskriv både for foreldre og rekrutter. I første trening må alle foreldre 
delta. Oppstart på våren med pizza-middag til foreldre og rekrutter. PT følger opp.  
 
Evt. Mallorca-samling, andre samlinger og treninger – tas opp i et sykkelmedlemsmøte torsdag 
3. november kl. 20.15 på Kievra/digitalt (etter spinninga kl. 18.45-20). PT følger opp.  
 
 
 


