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Utvidet sykkelgruppemøte 27.08.15 kl. 15.30 – 

17.40 

Telefonmøte, deltakere:  

Per Torleiv Ravna, Olav Verstad, Ole Henrik Somby og Synnøve Solbakk (sekretær).  

Saker:  

- Oppsummering av årest sesong så langt 
- Evaluering av årets PGP 
- Sesongavslutning  
- Neste sesong  
- Rekrutteringssykler 
- Merking av sykkelstier  
- Kommisær/dommerkurs  
- Andre saker – skilt og møter 
 
Oppsummering av årest sesong så langt  
Norges Cup ritt (NC) og NM:  

Vi har hatt deltakere på alle NC-rittarrangementer hittil, men flest (3) i den første, se egen 
oversikt over vår rittdeltakelse. I NM deltok Anders i 3 ritt, Jovnna og Jacob i 1 hver.  

Konklusjon: NC domineres av de store kontinentallagene, og det kjøres hardt fra start. Dette 
fører til at ryttere på vårt nivå blir kjørt av tidlig og de får lite følelse av å være med på rittet. 
Å være alene fra en klubb og 1. års senior er et brutalt utgangspunkt. Vi har i år heller ikke 
lyktes med å ha et lag på rittene.  

Olav utarbeider en mer utfyllende oppsummering av årets NC/NM-deltakelse.  

Barents cup (BCC):  

Tidligere var det 2 rittarrangementer pr land, og i år har det være 1 pr land. Det har vært 
arrangert i Finland, Luosto 23.-24.5 og i Norge,Vadsø 13.-14.6. Vi har deltatt på begge med 
ca 10 aktive. I tillegg ble det i år arrangert Barents Games i Pikku-Sytö, Finland 8.-9.8 hvor vi 
hadde 2 deltakere. Det var planlagt BCC-rittarr. i Nikel Russland 22.-23.8, men vi er usikker 
på om det ble arrangert.  

Konklusjon: Vi har vært med starten i BCC-samarbeidet, vi har mange sykkelvenner i Finland 
og Russland og sykkelgruppa vil foreslå at det prioriteres høyt også i kommende år. BCC er 
viktig for rekruttering og samhold intert i klubben og med andre aktive i Barentsregionen. 
Neste år foreslår vi vårt ritt som BCC-arr. i Norge.  

Regionmesterskap 6.-7. juni i Tromsø 

Konklusjon: God deltakelse - 10 fra oss - og god opplevelse.  

Finnmarksrittene:  

Vi har deltatt med 1 lag (5 egne ryttere + 2 andre) på onroadfinnmark og 3 lag på 
offroadfinnmark i år.  
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Konklusjon: Dette er de mest proffe rittene i Finnmark, og vi får mye oppmerksomhet med å 
delta her. Samtidig er disse de mest ressurskrevende rittene, både for aktive (satsing) men 
også for klubben (støtteapparat og økonomisk).  

Treningssamlinger og fellestreninger:  

I Slovenia treningssamlingen deltok 11, se oppsummering i referat fra sykkelgruppemøtet 
05.05.15. Prioriteres fremover. 

Det har vært mindre deltakere på fellestreninger (mandager og onsdager kl.18) i år enn 
tidligere. Fellestreninger tas opp som tema i møte med de aktive (medlemsmøte).  

Evaluering av eget rittarrangement PGP 

• Bra rittprogram og suveren avslutning opp Doaresluohkká. 

• Alltid artig med ritt i Sirbmá – mye publikum.  
• Supert med laksesuppe og tørrmatbufé. I år som i fjor; veldig god tilbakemelding fra 

deltakerne.  
• Veldig mange frivillige vil bidra og hjelpe til – og heller ikke vanskelig å rekruttere, men 

utfordringer i fht nøkkelfunksjonene/rollene (kommisærer, tidtaking, sekretariat, speaker). 
Noen har altfor mange roller/ansvar, og vi er for sårbare når få kan fylle funksjonene. Til 
neste arr: Rekruttere og kurse flere dommere, lære opp flere tidtakere og ny 
sekretariatsansvarlig (Olav?) samt avholde eget evalueringsmøte med tidtakerne (Jan 
Amund og Per Ove). PT følger opp ovenfor tidtakerne.  

• Problemer med godkjenning av rittet (regionen) og online eqtiming påmelding, kun jr.rittet 
som var godkjent og tilgjengelig på eqtiming. Til neste arr: Ritt-tidspunkt meldes tidligere 
inn til regionen (senest i januar) og legges inn i systemet/eqtiming for godkjenning innen 
15. mars. Passe på følge opp ovenfor regionen og sjekke om påmeldingen fungerer. 

• Rittinvitasjon og program klart og lagt ut på nett/fb samtidig med online-godkjenningen 
15. mars.  

• Sjekke distanser – spesielt for barn og unge - i hht sentralt reglement. 

• Vi ønsker online resultatliste på eqtiming umiddelbart etter rittet.  
• Kommisærene må skjønne sin rolle og ta ansvar, spesielt under gaterittet må syklister tas ut 

i hht reglene. I år ble det ikke gjort, noe som førte til problemer med tidtaking og 
resultatlista (mye ekstra arbeid for tidtakere).  

• PT og Ole Henrik sender inn oppgjørsskjema for lisenser til forbundet.  

Se også styrets evaluering i styremøtereferat 20.08.15, sak 33/15, se www.sirbma.no, meny; 
om SirmaIL -> Møter og referater. 

Sesongavslutning 
Vi prøver å få til en sesongsavslutning for alle aktive og foreldre – primært en pizzakveld og 
oppsummeringa av høypunkter fra årets sesong. Gjerne i kombinasjon med et 
klubbmesterskap i tempo, som alternativt også kan arrangeres tidligere.  

PT følger opp og inviterer/annonserer.  

Planlegging frem mot neste sesong 
Vi må finne våre aktives motivasjonsnivå og tilstrebe å gi et tilbud til alle (begge kjønn) som 
vil sykle aktivt, inkludert dem som vil satse på elitenivå. PT og Ole Henrik følger opp ovenfor 
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våre aktive mellom 14-23 år, og i samråd med dem lage en rittkalender tilpasset flest mulig av 
våre ryttere. Frist: Innen 1. november.  
 
Vi ønsker også å tilby våre aktive mellom 14-23 år treneroppfølging med igangsetting denne 
høsten. I første omgang vil det være snakk om trenerlisens til trainingpeaks-programmet. 
Sykkelgruppa ber styret om å få dekt utgifter til dette; ca. kr. 5.000.  
 
Hvis vi skal satse på NC-nivå fremover må vi tenke lag, om vi ikke har nok egne aktive  
vurderes å få med ryttere utenfra. Primært ønsker vi et regionlag på elitenivå, men det er 
tvilsomt om det blir realisert med det første. Olav følger opp i regionen.  

Det lages skriftlige avtaler med alle aktive i ung-satsinga (14-23 år); en avtale som inneholder 
hva klubben tilbyr og hva den aktive forplikter seg til.  

PT og Olav lager utkast til budsjett til neste års satsing, inkludert treningssamlinger (både 
Slovenia og egenorganiserte for ung-satsinga), trenerutgifter, rittdeltakelse og klær. Det tas 
samtidig en gjennomgang av reglementet for dekning av utgifter og med forslag til eventuelle 
endringer.  

Rekrutteringssykler 
Vi har fått støtte fra Sparebank1-fondet til innkjøp av nye rekrutteringssykler; 2 racersykler 
(små) og 2 terrengsykler. PT følger opp.  
 
Merking av sykkelstier  
3 sykkelstier i Luovttejohka, 1 i Suolovárri, 1 i Tana bru og 1 i Sirbmá må fysisk merkes med 
skilt denne høsten. PT i samarbeid med Ole Henrik og Magne følger opp – og rekrutterer evt 
flere. Frist; før elgjakta begynner. Duttá følger opp infotavle til Sirbmá og Tana bru. 
Prosjektet skal være avsluttet innen 1. oktober. 
 
Kommisær/dommerkurs i Tana 9.-11. oktober 
Cycleforbundet har berammet et 15 timers kommisærkurs i Tana 9.-11. oktober i år, og kurset 
er klar for påmelding i www.minidrett.nif.no  
 
Duttá kontakter forbundet for å avklart nærmere om tid og sted. Deretter kontaktes 
sykkelklubber i Finnmark med oppfordring om å delta.  
 
Våre egne deltakere oppfordres om å melde seg på kurset via minidrett allerede nå. Aktuelle 
deltakere: Marianne, Olav, PT, Finn Arne, Catherine, Ole Henrik, Håkon, Duttá, m.fl.  
 
Andre saker  
Nye skilt 

Ole Henrik lager en oversikt over skiltbehovet vi har på ritt – både på veien, på biler m.v. 
Fargevalg og tekst foreslås også – muitte sámegillii maid. Bestilling følges opp i neste 
sykkelgruppemøte.  
 
Sykkelgruppa anna hver måned 

Vi satser på å ha sykkelgruppemøte hver første onsdag anna hver måned, første gang onsdag 
7. oktober.  
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