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Sykkel-medlemsmøte 3. november 2022 kl. 20.25 
– 21.30 
Tilstede, Kievra: Tuija Timonen, Áike Selfors, Henrik Joks, Stein Joks, Torleiv Ravna og 
Synnøve Solbakk. 
Digitalt: Espen Reisænen, Lone J. Nilssen, Miriam B. Arntzen og Ole Georg Pettersen. 
 
Oppsummering av årets sesong  
Sykkelgruppas oppsummering i møtereferat 20. september 2020– se nettsiden: 
ww.sirbma/sykkel/sykkelgruppa. 

Kort oppsummering av Mallorca-samlinga 1.-9. mai 2022:  

Deltakere: 8 aktive + 2 i service. Aktive: Lone J. Nilssen, Espen Reisænen, Miriam Basma 
Arntzen, Tuija Timonen, Erlend Skippervik Sætre, Stein Joks, Per Torleiv Ravna og Synnøve 
Solbakk 

• Vi bodde i et hus (airbnb) ca 1,5 km utenfor gamlebyen i Alcudia i et veldig rolig strøk. 
Vi spiste frokost og evt lunsj og mellom-måltider på huset, og middag ute. Ulempe var 
at det tok altfor lang tid fra treningen var avsluttet til middagen ble servert, samt at det 
var litt for langt til matbutikk.  

• Fint å starte ut på sykkel i Alcudia – betydelig mindre trafikk (sikkerhet) enn i Palma-
området og dermed kort vei ut på landeveien.  

• Nokså enkel logistikk t/r flyplassen-Alcudia med forhåndsbestilt felles transport 
(minibuss m/tilhenger).  

• 5/8 avslutta samlingen med deltakelse i Ironman70.2 Alcudia, som også preget 
samlingen (mindre sykling enn i tidligere samlinger).  

Planer fremover – 2023 sesongen 

Sykkelgruppas forslag til planer:   

• Vi prøver oss på å arrangere landeveisrittarr. PGP igjen – denne gangen tidligere på året 
(før terrengsykkel-sesongen); lørdag 3. og søndag 4. juni. 

• Terrengrittet Sirma Open XCO arrangeres senere enn tidl. år – lørdag 1. juli.  
• Invitere Polarstjernen og Kirkenes cykleklubb til fellesmøte - samarbeid om 

sykkelaktiviteter i Øst-Finnmark spesielt med tanke på unge, f.eks en sykkelkarusell i 
ØstFinnmark med en serie med ritt hvor våre ritt også inngår. 

Sykkelgruppa har også vært i kontakt med Anti Kulmala og Markku Väyrynen i Ounaksen 
Pyröra-Pojat, og de gir uttrykk for at landeveissykling i Nord-Finland ligger nede for tiden og 
at det ikke planlegges landeveisritt i Nord-Finland neste år. Det planlegges muligens 
landeveisritt i Oulu, men foreløpig ikke fastsatt dato. Om interessant for våre aktive å delta 
her, kontakter vi Oulu triathlon&cycling v/Pekka Hartikka.  

 

 

https://sirbma.no/web/index.php?bajitsladja=16&bajitvsladja=17&giella1=nor
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Oppfølging fra medlemsmøtet:  

• Jule-treningssamling i spinningssalen til Kievra torsdag 22. desember, onsdag 28. 
desember, torsdag 29. sesember og fredag 30. desember (NB! kl. 16 fredag 30.12, 
andre dager kl. 18). PT følger opp.  

• Mallorca-landeveissamling blir to-delt i år; 1) de som skal sykle rittet Mallorca 312 (3 
ulike distanser) kommer i slutten av april og blir til 7. mai. 2) de som skal delta på 
Ironman70.2 Alcudia 7.-14. mai. Lagets aktive syklister, løpere og triatleter inviteres til 
å delta. Vi har fått tilbud fra Mallorca-tours om overnatting m/halvpensjon til kr. 695 
per pers pr døgn i dobbeltrom på HSM Lago Park apartment hotel, Platja de Muro. 
Tilbudet gjelder til 13. november, og det er også påmeldingsfristen til klubben (for å få 
denne prisen). Hittil er 8 påmeldt/meldt sin interesse. PT følger opp.  

• Terrengsamling på Finnmarksvidda blir ca. 10-14 dager før Offroadfinnmark, dvs. 
medio juli. Stein følger opp.  

• Nettbutikken med Sirbmá-trenings/konkurranseklær må åpne rundt 1. Januar og stenge 
15. Januar for at vi skal nå å få klærne til samlingen og sesongstart. Nå også med 
triatlondress med lommer. PT følger opp.  

• Neste sykkel-medlemsmøte blir rett etter påske, med fokus på sykkelkarusell, rekrutt-
treninger og planlagt rittdeltakelse. Foreldre inviteres også til møtet.  

 

 


