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Sykkelgruppemøte 22. januar 2018 kl. 16 – 17.40 

Tilstede:  

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

Saksliste:  

Sak 01/18 Orienteringer 

Sak 02/18  Treningssamlinger og rittplanlegging 2018 

Sak 03/18 Arctic Race of Norway  

Sak 04/18 Budsjettbehov 2018 

Sak 05/18 Sykkelting 10.-11. mars 2018 i Tønsberg - deltakelse 

 
Sak 01/18 Orienteringer      
Fra sykkelforbundet (NCF): 

Marianne orienterte om arbeidet med økonomien i fbm sykkel VM/Bergen 2017 og 

bakgrunnen for at det ble gjennomført ekstraordinært sykkelting 20. januar 2018. Forslaget 

om å velge nytt styre og ny valgkomité frem til ordinært sykkelting 10.-11. mars 2018 falt 

med 53 stemmer, og styret og valgkomiteen fortsetter frem mot ordinært sykkeltinget.  

 
Region Nord: 

Olav orientert om arbeidet i regionen. Det skjer en positiv sykkelutvikling i regionen og 

spesielt i de største byene Bodø, Harstad og Tromsø, men regionstyret har utfordringer med å 

få kontakt med det er i å få kontakt med sykkelklubbene i regionen (54 totalt). Årsmøte i 

sykkelregion Nord arrangeres uka etter tinget, antagelig 14. mars – innkalling kommer.  

 
Bestilling av sykkelklær:  

Sykkelklærne er straks ferdigdesigna og klar for bestilling via nettbutikk. Det er også designet 

egne skiklær, som også blir lagt for nettbestilling. Refleksvest, caps m.v. vil bli bestilt og kjøp 

inn av klubben profileringsartikler, premier osv. Sykkelgruppa foreslår også egne Sirbmá-

drikkeflasker og dette fremmes som budsjettbehov, se sak 6 om budsjettbehov.  

 
Veivakter og ritt:  

I fbm ny forskrift om sykkelritt på vei legges det opp til e-læringskurs for veivakter, foreløpig 

litt usikker om omfanget, men vi tar det som det kommer. Vi må huske å søke om tillatelse fra 

Statens vegvesens regionkontor senest 4 måneder før rittet.  

 

NCF arrangerer trener 2 kurs, del 1, i Oslo 10.-11. februat : PT sjekker ut om det arrangeres trener 2 

kurs i region Nord i år, hvis ikke, vurderes deltakelse i Oslo. PT følger opp. Martine A. Joks, 

PT og Duttá har gjennomført trener-1-kurs, og mangler bare bekreftelse på praksisdelen.  

 

Årsmøtet i SirbmáIL arrangeres torsdag 22. februar 2018 kl. 19 på grendehuset i Sirbmá. Frist 

for å melde inn saker til årsmøtet er 8. februr 2018.  
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Sak 02/18  Treningssamlinger og rittplanlegging 2018  

Vi tar sikte på å gjennomføre en landeveissamling på våren i Mallorca, fortrinnsvis 1. mai-

uka, og en terreng-vidde-samling i juli. Utgiftene dekkes som tidligere og i hht reglementet, 

dvs. 75% av utgiftene, max kr. 3.500 og opphold (overn inkl. 2 måltider).  

 

Som oppsummert i sykkelmedlemsmøtet 5. september 2017 ønskes Barents Cycling Cup  

BCC-rittene i juni-juli i år. Vi vil gjerne til Russland i år også, men særlig i år blir august 

vanskelig pga Arctic Race. Vårt eget ritt Polaris Grand Prix (PGP) 21.-22. Juli blir BCC-rittet 

på norsk side. PT følger opp ovenfor  

 

PGP arrangeres 21.-22. juli 2018. Rittprogrammet blir som i fjor; tempo og gateritt lørdag 21. 

Juli i Sirbmá og fellesstart søndag 22. Juli – enten i deler av Arctic Race traséen til 

Ifjordfjellet eller som tidligere år Sirbmá-Fanasgieddi/Båteng-Sirbmá. PT følger opp med 

søknad til Statens vegvesen, region Nord, eqtiming m.v. innen 21. mars 2018.  

 

Ellers satser vi på å delta i lokale ritt, RM - tentativ dato er 19.-20. mai for landevei og18.-19. 

august for terreng, m.v. Duttá oppdaterer tentativ intern rittkalender/terminliste.  

 
Sak 03/18  Arctic Race of Norway 2018 - forberedelse 

Arctic Race of Norway er i år i Finnmark; 16.-19. august og to av etappene er i Øst Finnmark; 

1. Vadsø – Kirkenes og 2. Tana – Kjøllefjord (17. august).  

 

Vi tar kontakt med ARN arrangør med følge side-arrangements forslag: 

- Mandag 16. august: Folke/trimritt Tana-bru – Varangerbotn.  

- Tirsdag 17. August: Challenge-Ritt Tana-bru – Ifjordfjellet (start kl. 9) m/camp. – 

kanskje Deanu Searat eller andre kan ha camp m/kafé der til etter at ARN-feltet har 

passert.  

- Tour of Kids-ritt må søkes innen 15. februar.  

 

Marianne følger opp ovenfor ARN, og etter det tar vi et fellesmøte med styret om våre 

arrangementer.  
 

Sak 04/18  Budsjettbehov 2018  

Sykkelgruppas budsjettbehov for 2018:  

 

Vårsamling   kr. 55.000 

Terreng- og andre samlinger  kr. 20.000 

BCC og andre ritt  kr. 50.000  

Offroad Finnmark  kr. 40.000 

Sykkelklær    kr. 20.000 

Støtte til sykler, ruller mv.  kr. 20.000  

Totalt    kr. 205.000 

 

I tillegg kommer profileringsartikler (sykkelvester, capser, drikkeflasker, telt (se RM-2016 

evaluering), Sirbmá banner)  på kr 60.000. 
 

Sak 05/18  Sykkelting 10.-11. mars 2018 i Tønsberg - Deltakelse 

Ordinært sykkelting er 10.-11. mars 2018. Påmeldingsfrist er ikke fastsatt, og påmeldings-

/fullmaktsskjema sendes ut senere. Styret har i sak 04/18 gitt sykkelgruppa i fullmakt til å 

velge representanter til det ordinære sykkeltinget 10.-11. mars 2018 i Tønsberg 
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Vedtak:   

Ole Henrik Somby og Synnøve Solbakk velges som Sirbmá ILs representanter i sykkeltinget.  
 

  


