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Sykkel-medlemsmøte i SirpmáVS/Sirma IL  
 

Tid:  15. mai 2014 kl. 20.00 – 21.30 

Sted:  Spinningssalen, Tana fysikalske, Tana bru 

 
Fremmøtte:  

Per Torleiv Ravna (PT), Marianne Balto, Ole Henrik Somby, Stein Joks, Oscar Trosten, Ann-
Cathrin Trosten, Eirik A. Ravna og Synnøve Solbakk (referent). 
 
Sak 01/14 Se og blir sett / Av og til  
Styret har meldt SirpmáVS/SirmaIL med på Se & bli sett/Av og til kampanjen som dreier seg 
om idrett og bevistthet i forhold til alkohol. Målet er alkoholfri barne- og ungdomsidrett.  
 
I dette møtet her har vi gått igjennom folderen Alkohol og idrett, og har startet en innledende 
diskusjon med utgangspunkt i de situasjonene som er eksemplifisert i folderen. 
 
Innspill til videre diskusjon: 

- Nulltoleranse for alkohol i fbm konkurranser (ritt) og treningssamlinger i regi av 
klubben, iallefall for trenere og reiseledere. 

- Definere antall anbefalte alkoholenheter når man representerer klubben i ting, møter 
m.v.  

 
Oppfølging:  
Vi brukeren folderen til videre diskusjon denne sesongen. Inntil videre fortsette vi med den 
policyen vi hadde på årets treningssamling; nulltolaranse for alkohol når vi er sammen med 
barn og unge.  
 
Det arrangeres alkoholfri sesongavslutning for alle aktive, ledere og foreldre.  

 
Sak 02/14 Rittdeltakelse denne sesongen 
Vi prioriterer først og fremst deltakelse i BCC-ritt og NNM på sykkel:  
 
24.-25. mai i Luosto. Deltakere (hittil): Stein, Henrik, Ole Henrik, Iris, Piera Jon, PT, Eirik, 
Matias og Duttá. Vi sjekker om flere blir med. PT melder oss på og ordner overnatting.  
 
7.-8. juni i Vadsø. Vi satser på å delta med stor gruppe.  
 
14.-15. Juni i Kola-by, Russland. Oppfølging: Sende navn og passnr til aktuelle deltakere til 
arrangør i Russland, både til dette og neste ritt i Russland. PT følger opp.  
 
5.-6. Juli i Sytö, Finland. Oppfølging: Sjekker overnatting; vil helst bo i lag (stor leilighet, 
gjerne eget hus). Duttá følger opp.  
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19.-20. Juli Sirma, Polaris Grand Prix. Oppfølging: Jobbe aktivt for at spesielt flere barn og 
unge deltar - både i rittene (10 år ->), men også til gaterittet for barn; her kan alle delta med 
alle typer sykler. Oppfølging: Sykkelgruppa innkaller til eget arr.møte og kontakter allerede 
nå de mest sentrale frivillige; Per Ove, Jan Amund, Monica, Britt Hjørdis, Torleif, Håkon 
m.fl. 
 
17. august Morgendagens helter i Tromsø. Oppfølging: Sjekke ut om aktuelt for noen av våre 
juniorer (gutter og jenter) å delta, og i så fall følge opp ovenfor regionen. Muligens Jovnna 
Ánde deltar for region Nord. PT og Marianne følger opp.  
 
23.-24. August i Zapoliarnuy, Russland. Oppfølging: Se ovenfor.  
 
13.-14. september NNM i Bodø. Oppfølging: I år reiser vi med fly og tar sikte på å bestille 
flybilletter (sportsbill med mulighet for navneendring og 2 kolli inntil 23 kg pr kolli) i juni. 
PT og Marianne følger opp.  
 
I tillegg deltar den enkelte på det de har lyst til – og all oppfølging gjøres av den enkelte selv. 
Husk å ordne lisens før første ritt – og bestill gjerne lisenskort. Bruksanvisning for 
etterbestilling av kort ligger på vår facebookside. 
 
Sak 03/14 Offroadtreningssamling 21.-23. juli 
Oppfølging:  
Vi sjekker pris og mulighet for overnatting og bespisning i Mollišjohka for offroad-
trenigssamling der.  
 
Sak 04/14 Opparbeiding og merking av offroadrundløype i Tana bru 
Offroadrundløypetrasé på 2,1 km med utgangspunkt fra flerbrukshallen, via BMX-banen, 
følger lysløypetraséen og opp slalombakken.  
 
Dugnadsoppgaver; opparbeiding av traséen,  tråkke bunn/traséen (hele løypa) med 
motorsykkel, rydding, evt lage svinger fra pumpehuset, oppdatere gps-merking av trasé, lage 
innhold (tekst, kart, evt bilder) til infotavle, sette opp skilt m.v.   
 
Oppfølging:  
Sykkelgruppa innkaller de mest sentrale frivillige (Ole Henrik, Eivind, Torleif og Håkon) til 
planlegggingsmøte innen 28. mai. Erke søker disp til bruk av motorsykkel og ATV. 
 
Dette prosjektet prioriteres ferdigstilt før de øvrige terrengsykkelstiprosjektene (Luovttejohka, 
Suolovárri og Sirbmá) pga rekrutteringspotesialet med offroadrundløypen. 
 
Sak 05/14 Merking av terrengsykkestier 
Vi skal merke 3 sykkelstier i Luovttejohka-Luftjok, 1 i Suolovárri-Holmfjell og 1 i Sirbmá. 
De fleste stiene er allerede gps-merket og lagt ut på www.godtur.no  
 
Oppgaver: Oppdatere skiltplan (stedsnavn m.v.), gps-merke Sirbmá-traséen, lage innhold 
(tekst, kart og evt bilder) til infotavler, søke disp til bruk av ATV til merkingen av stiene og 
oppsett av skilt.  
 
Oppfølging:  
Sykkelgruppa følger opp. Erke søker disp til bruk av ATV.  

http://www.godtur.no/
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Sak 06/14 Polaris Grand Prix 19.-20. juli 2014 
Program og invitasjon er lagt ut på nettsiden, distribuert til aktuelle sykkelklubber på 
facebook og lagt i cykleforbundets terminliste. Rittet er klart for påmelding via 
www.minidrett.no Det er også søkt om støtte fra kommunen til å gjennomføre dette 
BarentsCupCycling arrangementet. 
 
Oppfølging:  
Sykkelgruppa innkaller de mest sentrale frivillige til et arrangementsmøte, og tar allerede nå 
kontakt med dommere, dommere m.v.  
 
Sak 07/14 Rekruttering og folkehelseperspektiv  
Martine, PT og Synnøve har vært på sykkeltrener1kurs i Alta 10.-11.mai, og er blitt inspirert 
til å begynne med et ukentlig sykkellek tilbud til barn i Tana. 
 
Oppfølging:  
Sykkellek for barn fra 8 år oppover arrangeres tirsdager i juni – første gang tirsdag 3. juni kl. 
17-18 i Tana bru. Vi gjennomfører workshop med befaring av aktuell arena og trasé mandag 
26. mai kl. 18.  
 
Vi ønsker også å gjennomføre et lignende tilbud i Øvre Tana/Sirma, og aller helst med noen 
som bor der som kan arrangere tilbudet, f.eks i samarbeid med noen ungdommer. Alternativt 
kan det gjennomføres om del i et ukentlig ute-aktivitetstilbud (dvs. ikke sykling hver gang).  
 
Medlemsmøtet foreslår overfor styret at våre ungdommer (aktive syklister) lønnes noe for å 
være assistenttrenere.  Ole Henrik og PT er ansvarlig, med bistand fra andre voksne som 
Stein, Marianne, Synnøve m.fl. De voksne jobber frivillig.  
 
Landeveis rekruttering 

Vi har 4 rekrutterings-landeveissykler. Hittil har vi hatt 2 i bruk i treninger. Vi prøver i første 
omgang med direkte-rekruttering av ungdommer til å bli med på fellestreninger. Egne 
rekrutterings/nybegynnertreninger vurderes fortløpende. Når Martine er tilbake i Tana 
vurderes også muligheten for egne jentetreninger på landeveissykkel.  
 
Sak 08/14 Eventuelt  
Dommer/kommisærkurs: 

Vi har behov for flere dommere. Sykkelgruppa melder inn ønske om kurs til region 
Nord/sykkelforbundet. Aktuelle dommere: Marianne, Håkon, Ole Henrik, Torleif, Magne.  
 
Flere bør i tillegg ta servicebilkurs og lisens som er tilgengelig på sykkelforbundets nettside. 
Hittil tatt: Marianne.  
 
Politiattester: 

Alle som jobber med mindreårige og/eller med personer med funksjonshemming. Alle våre 
trenere og antaglig også assistenttrene under 18 år også søke om politiattest. Sykkelgruppa 
følger opp.  
 
Langnesmarkedet 12. juli:  
Medlemmer og aktive syklister med foreldre oppfordres til å stille på laksegrillingsdugnaden 
som styret koordinerer på Langsnesmarkdet. Oscar påtar seg oppgaven med å ordne laks.  
 

http://www.minidrett.no/
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Loddsalg:  
Det blir loddsalg i år også, antagelig fra midten av juni og ut november. 
 
Rástegáisá turmarsj/løp 10. august:  
Aktive syklister oppfordres til å delta. En egen arr.komite som ledes av Monica Balto 
koordinerer forberedelsene og gjennomfører arrangementet.  
 
Treningssamling i Slovenia 26. April til 4. Mai 2014:  

Det er lagd en egen oppsummering fra samlingen som er lagt ut på vårt nettsted.  
 
 


