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Sykkelgruppemøte 25. april 2021 kl. 20 – 21.30 
Tilstede:  
Per Torleiv (PT)  Ravna, Marianne Balto, Stein Joks, Synnøve Solbakk (Duttá, sekretær)  

Saksliste:  

Sak 04/21 Aktiviteter, treninger og ritt fremover  
Sak 05/21 Regionting 4. mai kl. 20  
Sak 06/21 Eventuelt  
 
 
Sak 04/21 Aktiviteter, treninger og ritt fremover  
Følgende aktiviteter planlegges gjennomført fremover:  
 
• Fellestrening landevei - mandager og onsdager, oppstart onsdag 28. april kl 18. PT 

ansvarlig. Oppfølging: Forslag til rulleringsplan (ansvarlig for treningene) tas opp i 
medlemsmøtet.  

• Sykkel-medlemsmøte med matserveing torsdag 6. mai kl. 16-17.  
• Treningssamling landevei 13.-16. mai  i Tana. Oppfølging: PT og Stein lager detaljopplegg.  
• Treningsritt tempo tirsdag 18. mai kl. 18 (10 km, fellesstart, strava-tidtaking) og fellesstart 

onsdag 24. mai. Oppfølging: PT og Stein planlegger.  
• Sykkelkarusell for barn annenhver uke; onsdag 19. mai kl. 18, 2. og 16. juni kl. 18. 

Oppfølging: Rulleskibanen.  
• Terrengsykling for 8-14 åringer arrangeres samtidig med sykkelkarusellen. Oppfølging: 

Stein lager opplegg, og minst 1 aktivitetsleder til deltar. S  
• Terrengritt i offroadrundløypa i Tanabru lørdag 5. juni kl. 11. Lagt inn i terminlista som 

Sirma-Open MTB. Oppfølging: Stein fastsetter løypetraséen og Stein&PT lager fb-arr. 
Husk å dele arrangementet. Marianne kontakter Tore Larsen og ber han bistå som 
tidtaker. Stein oppretter en fb-gruppe med aktuelle til å planlegge rittet. Husk å 
terminfeste rittet. Duttá sjekker muligheten for å leie rulleskianlegget, klubbhuset og 
parkeringa til start/mål-område. Stein velger ut premier. Dommer: Mette?  

 
PGP 19.-20. juni - tempo og fellesstart 

• Pr idag ikke åpning for breddearrangementer (for voksne over 20 år), men planlegger 
rittarrangmentet med tanke på at det blir lettelser. Evt utsettelse.  

• Søknad sendt til vegvesenet sendt. Sende oppdatert trasé + kart med løypevakter til 
vegvesenet. Duttá sender til vegvesenet i månedskiftet.  

• Lagt inn i terminlista. 
• Ny trasé: Sirma-Borsejohka-Sirma-Båteng-Sirma 140 km. Start: 20 km fra 

Roavvegieddi. Kvinner: Sirma-Borsejohka-Sirma 80 km. Kjører traséen på forhånd 
under samlinga.  

• Gateritt for barn etter start søndag.  
• Markedsføre rittet lage fb-oppgave. 
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• Marianne kontakter Tore Larsen som tidtaker-makker. 
• Kjøpe innpakke mat, drikke og kaffe mv. som vi kan selge i start/mål-området.  
• Nytt møte i uke 20.  

 
Sak 05/21 Regionting tirsdag 4. mai 2021 kl. 20 
Våre deltakere: PT Ravna, Marianne Balto og Ole Henrik Somby. Vara: Stein Joks og 
Synnøve Solbakk.  
 
Sak 06/21 Orienteringer 
Sirbmá-treningsklær. Oppfølging: Neste bestilling; korrigere samisk SNN-logo oppdateres til 
neste bestilling.  
 
 
	


