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Sykkelgruppemøte 22. januar 2018 kl. 20.30 – 
21.25 
Tilstede:  
Per Torleiv (PT)  Ravna, Marianne Balto, Stein Joks (skype) og Synnøve Solbakk (Duttá, 
sekretær). 

Saksliste:  

Sak 01/19 Orienteringer 
Sak 02/19 BMX-banen  
Sak 03/19 Mallorca-samlingen 
Sak 04/19 Polaris Grand Prix 
Sak 05/19  Barents Grand Prix 2019  
Sak 06/19 Budsjettbehov 2019  
Sak 07/19 Medlemsmøte 14. februar 2018 kl. 16-18 
Sak 08/19  Kursdeltakelse  
 
 
Sak 01/19 Orienteringer      
Ny bestilling av sykkelklær og andre treningsklær – frist mandag 28. januar 2018 kl. 23.59 
Epost sendt til medlemmene og det er lagt ut info på nettsiden og i facebook-gruppene/sidene 
om bestillingen.  
 
 
Sak 02/19  BMX-banen - status 
Styret har akseptert tilbud av 7. desember 2018 fra Rekkje på forprosjektering av BMX-banen 
til prisen kr. 25.000 +mva, se sak 04/19, styremøte 6. januar 2019. Rekkje leverer 
forprosjektet 18. februar i år.  
 
Oppfølging: PT i samarbeid med Monica følger opp om formaliteter rundt eier av anlegg, 
spillemidler, prioriteringslister, søknadsfrister mv.  
 
 
Sak 03/19  Mallorca-samlingen lørdag 27. april – lørdag 4. mai 
Sikre påmeldte pr i dag: Anne Katja, Nils Jovnna, Henrik, Martine, Stein, PT og Duttá. Samt 
Mette og Ellen Ingvild som servicepersonell.  
 
Vi har leid hus med 5 soverom, inkl. 1 trippelrom, på Can Pastilla, Palma fra lørdag 27. april 
til 4. mai. Noen kan også sove i stua (ta med sovepose). Vi åpner opp for at voksne også kan 
bo i huset/leiligheta. Andre medlemmer/aktive som heller ønsker å bo på hotell i nærheten er 
også velkommen til å delta på samlingen.  
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Vi avtaler med serviceteamet (Mette og Ellen Ingvild) om hvilke oppgaver de kan påta seg. 
Vårt ønske er innkjøp, frokost, kvelds og gjerne par middager i løpet av oppholdet samt 
klesvask.  
 
Tanja Lukkari har sendt søknad om å delta på samlingen. Hun er velkommen til å delta, men 
må legge ut for deltakelsen selv og heller søke om støtte etter årets sesong basert på hennes 
ritt/triatlon-deltakelser.   
 
 
Sak 04/19  Polaris Grand Prix 15. - 16. juni 2019 
I fellesmøtet mellom styret og sykkelgruppa 15. november 2018 (sak 22/18) ble det besluttet å 
flytte Polaris Grans Prix sykkelrittarrangementet til 15.-16. juni 2019. 
 
Tentativ rittprogram:  
Lørdag 15. juni i Sirbmá		(alle ritt; samme trasé som i fjor) 
Kl. 11 Tempo  
Kl. 13.30 Gateritt for barn  
Kl. 14 Gateritt  
 
Søndag 15. juni  
Kl. 9 -10.30 Start Tana-tråkket – trimklasse  
Kl. 11 Start fellesstart landeveisritt fra Sirbmá/Tanabru/Rustefjelbma til Ifjordfjellet 
Med forbehold om at veien er rittklar og at vi har nok antall stasjonærevakter og løypevakter.  
Backup-plan: Landeveisritt Sirma-Fanasgieddi-Sirma – samme trasé som i fjor.  
 
Oppfølging: PT følger opp ovenfor region Nord (terminfesting), eqtiming mv. Duttá sender 
inn søknad til Statens vegvesen innen 15. februar og lager fb-arr og info på nettsiden. Øvrig 
detaljplanlegging følges opp senere.  
 
 
Sak 05/19  Barents Cycling Cup – BCC 2019  
Rittarrangementene på norsk og finsk side er klar:  
• 15.-16. juni Polaris Grand Prix i Tana – tempo, gateritt og fellesstart 
• 6.-7. juli i Luostto, Finland – tempo og fellesstart 
 
Oppfølging: Det gjenstår å få fastsatt årets BCC-rittarrangement. PT følger opp ovenfor våre 
samarbeidsparter i Russland og sjekker ut om det kan være aktuelt å arrangere BCC-rittarr. i 
fbm Barents Summer Games 31. august – 1. september i Murmansk.  
 
 
Sak 06/19  Budsjettbehov 2019 
Budsjettbehov:  
 
BMX-banen      kr.  80.000 inkl. kr. 30.000 til forprosjekt 
Treningssamlinger    kr.  75.000 
Rittdeltakelse, inkl. triatlon   kr.  90.000 
Støtte til kjøp av sykkel  kr.  15.000  
Kursdeltakelse    kr.  15.000 trener- og instruktørkurs mv.    
Sykkelklær    kr.  15.000 jakke til de som har gj.ført kurs+rittledelse 
Totalt      kr. 290.000 
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Sak 07/19  Sykkel-medlemsmøte torsdag 14. februar 2019  
Vi inviterer/innkaller til sykkel-medlemsmøte torsdag 14. februar 2019 kl. 16-18 på 
Elvekanten. Tema er samlinger, treninger, ritt, BMX-banen mv. 
 
Oppfølging: Duttá ordner lokaler, mat og innkaller/inviterer via fb. 
 
 
Sak 08/19  Kurs  
Det gjennomføres trener1-kurs i Alta 11.-12. mai (teori – alle grener) og praksis 25.-26. mai 
(landevei&terreng). BMX-praksis avholdes sørpå, men også mulig å melde seg på.  
 
Oppfølging: Vi sjekker ut om noen er interessert i å delta på kurs. Marianne er interessert i å 
delta på vaktinstruktørkurs/opplæring i regi av forbundet. PT følger opp.   
 
 
 


