
	
	

 
 

Sykkelgruppemøte 27.09.16 kl. 18.00 – 19.45 
Fremmøtte:  
Per Torleiv Ravna, Marianne Balto, Olav Verstad og Synnøve Solbakk (sekretær).  

Saker:  

• Orienteringer  
• 2016 sesongen - Oppsummering 
• 2017 sesongen - Planlegging av treninger, samlinger og ritt  
• Medlemsmøte/sesongsavslutning 
• BCC-premier  
• Sponsorgave  
 
Orienteringssaker 

RM landevei 3.-5. juni i Tana, evalueringsmøte i møte 12. Juni 2016. Oppsummering/evaluering er 
lagt ut i den interne facebook-gruppen for RM. Det som gjenstår av oppfølging er bestilling 
av skilt, store kjegler, lave gjerder, arr.telt og funksjonærvester (se oppsummering). PT påser 
at det følges opp i god tid før neste ritt.  

Økonomi: Regnskap pr 31. august i år viser et underskudd på kr. 121.000. Vi har kr. 78.200 i 
ubetalte regninger, stort sett fra egne aktive medlemmer til rittdeltakelse m.v. (disse er 
kostnadsført pr 31. august, men ikke utbetalt). Vi venter også inn div. tilskudd. Mer om status 
i økonomien se referat fra styremøtet 12. september 2016, sak 17/16 Orienteringer 
(www.sirbma.no, Om SirmaIL, Møter og referater, Styremøtereferater).  

Regnskap pr august 2016 tas til orienteringer.  Sykkelgruppa ber styret om å utarbeide et 
prosjektregnskap for sykkelaktiviteter i år. Sykkelgruppa oppfordrer aktive og foreldre om å 
selge lodd.   

Regionledermøte 26. september 2016 på Gardermoen: Forbundsstyret med Marianne hadde innkalt 
regionene til regionledermøte. Olav deltok fra region Nord. I møtet ble bl.a dette diskutert; 
regionlag spesielt for barn og unge, draktbruk m.v.  
 
Som oppfølging av sykkelpolitisk dokument (vedtatt i årets sykkelting) har forbundsstyret 
etablert ungdomsutvalg og kvinneutvalg. Ungdomsutvalget ønsker at det arrangeres 
regionsamlinger. Regionene følger opp. Olav følger opp styret i Region Nord.  
 
Det også orientert om at Region Nord er kommet langt med å få til et komplett 
regionmesterskap i landevei, bare 2-3 regioner som klarer det.  
 
Orientering fra region Nord v/Olav:  
Regionslaget (menn, senior) som ble etablert i år har innfridd, og laget har deltatt i alt i hht 
planen. I tillegg har de har sykla med regiondraktene i flere andre ritt også. Laget har fått mye 
oppmerksomhet. Regionlagets fremtid er foreløpig ikke avklart.  



 
Innspill fra sykkelgruppa:  

Regionen bør heller vurdere satsing på U23 og juniorer i regionen – begge kjønn. Den 
profilen passer mer for Region Nord og er også i tråd med vedtatt sykkelpolitikk; satsing på 
barn, unge og kvinner.  
 
Regionen melder inn kursbehov til forbundet innen 1. oktober.  
 
2016 sesongen – Sykkelgruppas oppsummering  
 
• Treningssamling i spinningssalen på Tana fysikalske 1.-2.1: 14 deltakere.   
• OL-fakkelstafett 11.1 i Alta. Eirik deltok.  
• Gjennomført trener1-kurs 20.-21.2: PT, Duttá, Martine.  
• Deltatt i sykkeltinget 26.-28.2 i Bergen (Duttá, Marianne for forbudsstyret og Olav for 

regionen). 
• Vært initiativtaker og pådriver for etablering av regionlag - det ble realisert i år. Anders 

med på laget fra oss.  
• Sykkelmedlemsmøte 7.4. Referat på nettsiden.  
• Landeveistreningssamling i Slovenia gjennomført 30.april - 8. mai i månedsskiftet april-

mai - 12 deltakere, hvorav 7 unge.  
• Ukentlige sykkeltreninger gjennomført våren og ut juni. Etter RM dabba det av.  
• Arr. 2 sykkeltreninger for barn i samarbeid med Deanu searat i mai. 20-30 deltakere.  
• Terrengtreningssamling 22.-24.7: 5 deltakere fra oss.  
• Deltatt i ritt fra slutten av mai og utover høsten - både landevei og terreng. Høydepunkt; 

RM i Tana, onroad (3 deltakere) og offroadfinnmark (7), Morgendagenshelters ritt 
(Henrik). 1 NC-rytter i år, Anders deltatt i de fleste NC-rittene og sykle 35-40 ritt (starter) 
med vekt på april-mai. Foruten RM hadde vi fleste deltakere i Nordreisa 27.-28.5 (5), 
Vadsø 11.-12.6 (6) og Luosttu 18.-19.6 (8).  

• Arrangert RM : 77 deltok på tempo fredag, 80 i fellesstarten lørdag og 49 på gateritt 
søndag. Dvs. ca 90 unike deltakere, inkl. 4 fra Finland og 14 fra Russland. 70 frivillige i 
sving og planleggingsgruppa på rundt 10 jobba hele helga. 

• Ul Juhán sykla Norge på langs i sommer, 25.5-18.7.  
• Triathlon: 1 deltaker (Sveinung) i Norseman 5.8. 
 
Kort oppsummert: Aktiv landeveis sesong tom. RM, etter det har vi ikke klart å mobilisere 
like sterkt, foruten offroadfinnmark. 
 
Foreslår sesongavslutningsmedlemsmøte i løpet av oktober. Per Torleiv finner passende dato 
og lokaler.  
 
2017 sesongen – Treninger, samlinger og ritt  
Tema i kommende medlems-/aktivmøte.  
 
Sykkelgruppas innspill:  

• Eget ritt Polaris Grand Prix arrangeres i Sirbmá 22.-23. juli. Vurdere å arrangere 
fellesstarten til Ifjord.  

• Treningssamling landevei planlegges og gjennomføres slik at det er i hht lagets profil; 
fokus på trening, hvile, teambygging, kosthold (sunn og god lokal mat) og null-alkohol-
toleranse. Egenandelen avgjøres på bakgrunn av årets regnskapstall og neste års budsjett.  



• Gjennomføre ukentlig sykkellek for barn og unge i samarbeid med Deanu searat fra mai – 
august. 1 gang pr måned kan sykkellek erstattes med terrengkarusell.  

• Fellestreningene bør organiseres på annen måte. Fellestreningene er viktige for å beholde 
miljøet og - på sikt - aktive.   

• BCC ritt i Finland og Russland bør være i mai/juni, på norsk side enten i juni (Vadsø) eller 
i juli (vårt ritt).  
 

Neste år skjer det mye:  
• RM sør i regionen, ventelig første helga i juni (ikke avgjort).  
• Neste års Arctic Race kommer antagelig til Øst-Finnmark, Russland og Finland, i midten 

av august. Om ARN kommer innom Tana bør vi arrangere Challenge ritt.   
• Barents Games i Bodø 1.-3. september. 
• VM (landevei) i Bergen 16.-24. September. Aktive og medlemmer oppfordres til å delta 

som frivillige.  
 
Medlemsmøte/sesongavslutning 
Gjennomføres i løpet av oktober. PT følger opp.  
 
BCC-premier 
I år er det vår tur til å ordne premier. Olav bestiller. Duttá sender over eksempler fra tidligere 
år.  
 
Årets sponsorgave / Saltkjøttfest 
Deler ut til sponsorer i fbm årets saltkjøttfest 19. november. Olav følger opp.  
 
Aktive oppfordres til å delta som frivillige på festen.  
 
 
 
 
 
 
	


