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Sykkelgruppemøte 24. juni 2018 kl. 20.30 – 22.30 

Tilstede:  

Per Torleiv Ravna, Marianne Balto, Stein Joks og Synnøve Solbakk (sekretær). 

Saksliste:  

Sak 13/18 Orienteringer 

Sak 14/18 Stasjonærvaktkurs 

Sak 15/18 Arctic Race of Norway  

Sak 16/18 Fellestreninger og sykkellek for barn 

Sak 17/18 Polaris Grand Prix  

Sak 18/18 Øvrig rittdeltakelse og terrengsamling 

Sak 19/18 BMX-banen 

Sak 20/18  Rekrutteringssykler 
 

 

Sak 13/18 Orienteringer      
Regnskapet hittil i år: 

Det har vært et forbruk på kr. 85.000 til ritt og samlinger hittil i år. Vi er godt innenfor 

budsjettet.  

 
Bolystuka i Tana– uke 25; 18.-22. juni 2018: 

Mellom 60-70 deltok på SNN-sykkelritt i sentrumsgatene i Tana tirsdag 19. juni kl. 19 som vi 

var medarrangør av.  

 
 

Sak 14/18 Stasjonærvaktkurs   
Stasjonærkurs 21. juni 2018: 

9 av våre har gjennomført stasjonærkurs, og i fall noen ikke klarer den første prøven søker vi 

om disp til å ta på ny prøve her i Tana etter 7 dager. PT følger opp ovenfor NCF, også i fht 

dekning av utgifter. I tillegg søker Marianne seg inn på instruktørkurs (etter 1. oktober), slik 

at hun kan holde disse kursene i Finnmark i fremtiden.  

 
 

Sak 15/18  Arctic Race of Norway 
Barentssykkelfest: 

Onsdag 15. august: Border Crossing Cycling fra Nikel til Kirkenes, ca. 50 km, start kl. 9 og 

forventet ankomst i Kirkenes er mellom kl. 15-16.  

 Vi reiser til Nikel tirsdag 14. august og overnatter i lag med de russiske deltakerne i en 

skole/treningssenter. Duttá følger opp aktuelle familier, sykkelklubber og evt andre 

idrettslag for å få deltakere.  

 Grensekommisærene har satt 100 som max. antall deltakere; 50 fra Russland og 50 fra 

Norge, fortrinnvis barn og unge. Blant disse velges (14-21) barn til ARNs off. 

teampresentasjon i Kirkenes kl. 18-19.30. 
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 4. juli lager vi en foreløpig deltakeroversikt - endelig påmeldingsfrist er 10. juli. Pasvik 

turist bistår med visum.  

 Transport: Innen 4. juli vurderes også om vi skal leie egen (mini)buss eller om vi ordner 

buss fra Russland som henter oss ved grensa, Hesseng eller i Tana.  

 Deltakerpremie; enten medalje med teksten: Border Crossing Cycling Nikel-Kirkenes 

25.08.2018 og/eller caps med alle 4 logoene og evt samme tekst som medalje. Logo-bruk 

med ARN og Barentssekretariatet er klarert, men ikke sammen med bedrifter/ikke-

kommersiell bruk. Stein og Duttá følger opp.  

 Overnatting for de russiske deltakerne i skoler i Tana bru – forespørsel sendt til Deanu 

sámeskuvla og Tana bru skole. Duttá følger opp.  

 Norsk flagg og sameflagg bestilt i størst mulig størrelse, og banner 10x3 m med teksten 

“Sirbmá-Sirma IL Eambbo go searvi” er bestilt.  

 Et til Sirbmá arrangør-telt skal være bestilt - PT sjekker.  

 

Torsdag 16. august: Trimritt Tana bru – Varangerbotn kl. 11 – 12.15 og Barentscamp i 

Vesterelv fra kl. 12 – 14.30 (15). ARN 1. etappe Vadsø-Kirkenes starter kl. 13.20 fra Vadsø.  

 Start mellom kl 11-12 fra Tana bru, og målgang ved Varangerkroa (veien/ARN-ritt-trasé i 

Varangerbotn stenger kl. 12.15).  

 Trimrittet må terminfestes. PT følger opp og sjekker også om det må registreres i eqtiming 

og om behov/aktuelt med startnr.  

 Startkont. kr 100 + lisens, kr. 50 for barn inkl. lisens?  

 Oppfordre til deltakelse – både via media og direkte til våre medlemmer, andre idrettslag 

og folk flest – lav terskel sykling uten tidtaking som kombineres med heia-gjeng til ARN 

syklistene på ARN-1. etappe Vadsø-Kirkenes.  

 Deltakergave: Caps. Stein sjekker pris. Logo-bruk klarert (se ovenfor). 

 Barentscamp i Vesterelv. PT og Stein befarer området og bestemmer sted. Bibliotekets 

stor-lavvo er forhåndsreservert til oss 16.-17. august. Flagg og banner bestilt.  

 Matservering i campen: Rema1000 sponser grillmat og Pilgrims stiller med kokker. 

Griller må ordnes. Strømbehov? PT og Stein sjekker muligheter og plassering.  

 
Fredag 17. august – startpunkt Tana: 

 ARN 2. etappe Tana-Kjøllefjord start kl. 10.55. Veiene inn til Tana bru stenger kl. 9.  

 Vi stiller med 11 løypevakter til ARN. PT/Duttá finner frivillige og får de til å ta 

løypevakt e-læringskurset.   

 BarentsCamp i Gilaš-svingene – eller i Tarmfjordbakken om dårlig vær. Ta m/storlavvo, 

flagg, bannere, evt telt.   

 Arrangere sykkellek-stasjon utenfor banken sammen med andre idrettslag fra kl. 9-11. 

Lage en sykkelløype med tekniske oppgaver. Stein spør om Brynjar + 1 til kan 

gjennomføre.  

 

Sykkelgruppa ber styret vurdere behovet for og evt gjennomføre et medlemsmøte i 

begynnelsen av august om (lagets) ARN-aktiviteter og oppfordre til å å delta i arrangementer, 

ARN-traséen og startpunkt Tana.  

 
 

Sak 16/18  Treninger og sykkelaktiviteter for barn 
 

Sykkellek for barn: 

Arrangert 3 ganger denne våren; 15. og 29. mai samt 12. juni fra kl. 18-19. Det var fleste 

deltakere 1. gang; 12, og 7-8  neste gang og kun 2 på siste. 
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Sykkellek arrangeres 3 etter sommerferien; 21. august, 4. og 18. september.  

 

Oppfølging: Vi prøver å gruppere; de minste og de eldste for seg selv – og min. de minste har 

tospråklig trening. Vi arrangerer sykkellek-workshop før oppstart – om ikke mulig før, så 

senest mandag 20. august. PT og Stein følger opp.  

 
Fellestreninger – landevei, våren: 

Stein og Henrik organiserer trening denne uka (25. og 27. juni), og deretter PT – frem til  

 

 
Sak 17/18  Polaris Grand Prix 21.-22. juli 2018 

Vi har fått godkjenning fra vegvesenet og politiet. Rittet er i terminlista, klar for påmelding i 

eqtiming samt oppdatert med program på nettsiden og eget fb-arr lagd.  

 

Oppfølging:  

Vaktplan og frivillig liste: Duttá lager i samarbeid med Marianne.  

Skilting: Erke spørres.  

Premier: Marianne sjekker premielager og supplerer fra Intersport (på lager; sadelvesker og 

korte hansker m.v.).   

 

 
Sak 18/18  Øvrig rittdeltakelse og terrengsamling  

 Sávkadas 1. juli: PT m.fl.  

 Luostto 7.-8. juli: Hittil  har disse meldt sin interesse; Stein, Anne Katja, Petter, Ingvar, 

PT, Duttá, Eirik. Vi sjekker i rittdeltakelse gruppa om flere vil være med.   

 PGP 21.-22. juli: Vi regner med at de fleste aktive i klubben stiller.  

 Offroadfinnmark: OF300 Sirin og Alexandra med hver sin makker. OF150: Ole Georg, 

PT, Stein, Henrik.  

 

PT følger opp all rittdeltakelse; koordinere, påmelding mv.  

 

Offroadsamling 13.-15. juli på Finnmarksvidda. Påmeldte hittil: Stein, PT, Ole Georg, Sirin, 

Henrik, Alexandra? + Miriam og Birgitte fra Varanger sportsklubb. Stein har lagt ut program i 

egen fb-gruppe: Offroad Finnmark Sirma IL, og legger ut info om sikkherthetsutstyr og 

reservedeler i gruppa, og ordner overnatting.  

 
 

Sak 19/18  BMX-banen  

PT og Stein har hatt møte med ordføreren og rådmannen i kommunen om drift og 

vedlikehold av BMX-banen. Som oppfølging er det underskrevet en drift-/partneravtale 

mellom idrettslaget og kommune om drift og vedlikehold av anlegget 11. juni i år. 

Kommunen er fortsatt eier av anlegget, og idrettslaget overtar drifta, som også innebærer 

videreutvikling av anlegget. Kommunen stiller med maskiner og grus, og resten sørger vi for. 

 

Oppfølging: 

NCF v/Heikki Dale veileder oss i oppgraderingen av BMX-banen. Stein kontakter kommunen 

for å få tak i tegningene til BMX-banen, som videresendes til NCF. Vi tar sikte på oppstart av 

oppgraderingen til høsten (etter ARN).  
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Sak 20/18  Rekrutteringssykler 

Vi har pr i dag 4 rekrutteringssykler; 2 landeveissykler og 2 terrengsykler, og alle er i 

(langtids)bruk.  

 

Oppfølging: 

Sykkelgruppa foreslår at de to som har landeveissyklene til utlån får tilbud om å kjøpe de, og 

så kjøper klubben inn 2-3 nye landeveissykler.  

 

Det lages en ny rutine med utlån av rekrutteringssykler med følgende punkter:  

 Utlånslengde; 1 mnd og som kan forlenges om ingen andre har meldt sin interesse. 

 Lage skjema som underskrives av låner hvor ansvaret beskrives (fullt ansvar for sykkelen 

ved tyveri og skader utover vanlig slitasje (påkjørsler mv.), oppbevares låst og innendørs.  

 Depot og service: Intersport Tana. Sykkelen leveres tilbake vaska. Intersport tar service og 

sender regning til klubben.  

 Ringperm m/skjemaer og oversikt over sykler lages og oppbevares på Intersport Tana.  

 


