
 
 
 

Sykkelmedlemsmøte 19.05.15 kl. 20.15 – 21.45 

Fremmøtte:  

Monica Balto, Anja Somby, Torleif Paltto, Stein Joks, Per Torleiv Ravna, Marianne Balto, og 
Synnøve Solbakk (Duttá).  

Saker:  

- Landeveisritt fremover  
- Terrengsykkelkarusell/cup og -samlinger 
- Merking av sykkelstier  
- Lagstrategi på ritt 
- Lagtempolag til NM 
- Etterbestilling og kort evaluering av sykkelklær 
 
Landeveisritt fremover 
BCC-ritthelg 23.-24. mai Luosto: 

Tempo på lørdag og fellestart på søndag.  
Påmeldt: Eirik A. Ravna, Linn B. Njuolla, Henrik og Stein Joks, Rune Fjellheim, Per Torleiv 
Ravna og Duttá.  

Vi har leid 16-seters minibuss, og bor på hytter i Luosto. 

Regionmesterskap i Tromsø 5.-6. juni : 

Deltakere: Linn B. Njuolla (bor privat, ikke tempo), Siren Strand, Martine og Henrik Joks, 
Anders B. Verstad, Ole Henrik Somby, Ole Georg Pettersen (fellesstart), Brynjar Ottesen 
(fellesstart), Jacob Aspelin, Stein Joks og Per Torleiv Ravna. Foreldre/service: Oddvar 
Njuolla og Olav Verstad.  
 
Overnatting/leilighet bestilt på Hansvoll gård i Straumsbukta på Kvaløya, rett ved start fredag 
og lørdag. De fleste tilreisende kommer med fly.  
 

BCC-ritthelg Varanger Grand Prix 13.-14. juni: 

Vi regner med å delta med mange her, og håper mange unge stiller.  
 
Tervaetapit i Oulu 3.-5. juli: 

Interesserte deltakere hittil: Henrik, Martine og Stein Joks, Jovnna Ánde B. Henriksen og 
Marianne Balto, Nina B. Hansen m/familie, Eirik A. Ravna og Duttá. Bindende påmelding 
innen 15. juni. 
 
Vi regner med å dra fra Tana torsdag 2. juli med overnatting i Luosto (Duttá ordner), og retur 
søndag 5. juli eller mandag 6. juli.  
 
Vi har allerede bestilt 3 leiligheter fra fredag 3. til mandag 6. juli. Kotimaailma Apartments, 
Oulu, med 10 sengeplasser med mulighet for flere til å sove på sofa og madrasser.  
 
 



Hvis minibuss fungerer for oss, satser vi på leie en/den til Oulu, hvis ikke, blir det private 
biler.  
 
OnroadFinnmark 4.juli: 

Lag påmeldt: Janez Miklavžin, Ole Henrik Somby, Rune Fjellheim, Per Torleiv Ravna, Ole 
Georg Pettersen, Brynjar Ottesen. Flere kan joine laget.  
 
Serviceteam hittil: Torleif Paltto.  
 

Polaris Grand Prix i Sirbmá 18.-19. juni: 

Rittene er lagt i terminlista og invitasjon lagt ut på nettsiden. Det avholdes egne arr.møter om 
PGP senere.  
 
Usikkert om vi blir å delta på flere landeveisritt etter det.  
 
NC-ritt:  

NC3: 13.-14.6 Eidsvoll.  
20.-28.6 NM Lillehammer-området. ABV, JÁBH, OHM. Service: Marianne koord. 
NC4: 1.-2.8 Stjørdal. Service: Olav. 
NC5: 12.-13.9 Bergen? 
 
Sykkelgruppe minner om lagets forventninger til NC-rytterne:  
Trene etter satsinga, synliggjøre og profilere våre verdier, sykle i ritt med våre klær, delta på 
våre samlinger, delta i vårt landeveisritt og i regionrittet/BCC-rittet i Norge, delta i treninger 
når i Tana samt ha mindre trener-/rekrutteringsroller, delta i støtteapparatet vårt under OF (om 
ikke deltaker selv/deltar i andre ritt), delta på Langsnesmarkedet og andre arragement 
(frivillig arbeid og profilering av laget). 
 
Terrengsykkelkarusell/cup og -treningssamlinger 
Terrengsykkelkarusell/cupritt lørdag 30. mai kl. 14: 

Varanger sportsklubb har hatt initiativ til terrengcup i Øst-Finnmark:  
30. mai i Tana – vi arrangerer 
20. juni i Vestre Jakobselv 
en gang i juli i Pasvik 
22. august VadsøOffroad 
 
30. mai kl. 14 i vår rundløype i Tana bru. Påmelding og manuell tidtaking: Marianne (ordner 
selv flere hjelpere). Monica tar med saft, campingbord og kanskje par kanner med kaffe. 
Duttá kjøper inn frukt.  
 
Mandag 25. mai kl. 18; dugnad og bearbeiding av rundløypetrasén. Onsdag 27. mai kl. 18  
blir det fellestrening med terrengsykkel i rundløypa; tråkke trasé.  
 
BMX-banen 

Marianne og PT har snakka med ordføreren om BMX-banen. Marianne følger opp og gir 
tilbakemelding til kommunen v/ordføreren om hva som må/kan gjøres.  
 
Terrengtreningssamling 12.-14. juli:  

Søndag 12.7: Sykler fra Šuoššjávri til Jotka (ca. 5 mil), overnatting i Jotka 



Mandag 13.7: Sykler fra Jotka til Tutteberget, snur til Máze (ca 7 mil), overnatting i Máze evt.  
transport til Alta.  
Tirsdag 14.7: Sykler fra Máze til Šuoššjávri (ca. 6 mil) 
 

Deltakere hittil: Martine, Henrik og Stein Joks, Siren Strand, PT Ravna og kanskje Duttá.  
 
Duttá bestiller overnatting i Jotka, og sjekker overnattingsmulighet i Máze.  
 
Det blir eget møte om service og anna rundt offroadfinnmark lagene senere.  
 
Terrengtreningssamling 20.-21. juli: 

Det blir lav-terskel terrengsykkeltreningssamling mandag 20. – tirsdag 21. juli til Levsse med 
overnatting hytte.  
 
Merking av sykkelstier 
Vi har mottatt alle skiltene for sykkelstiene i Suolovárri/Holmfjell og Luovttejohka/Luftjok – 
disse er  
 
Torleif og Duttá kjøper inn/ordner stolper. Torleif, PT m.fl (Håkon, Magne?) merker disse to 
sykkelstiene.  
 
PT og Per Ove GPS-merker traséne/stiene i Sirbmá som skal være med i infotavla. Duttá 
bestiller skilt (info-tavle). PT følger opp straks det blir bart.  
 
PT i samråd med Stein og Ole Henrik GPS-merker offrundløypetraséen i Tana bru. Duttá 
bestiller skilt (info-tavle). Følges opp samtidig med Sirbmá-stien. 
 
Lagstrategi på større ritt  
I møtet har vi diskutert lagstrategi på landeveisritt i større ritt og de lokale rittene med flere 
lag/deltakere. Målet vårt er å kjøre for ungdommene, men nærmere om strategi og taktikk 
diskuteres før hver start.   
 
Lagtempolag til NM 
Laget tas ut etter temporittet i Regionmesterskapet. 
 

Etterbestilling av sykkelklær 
Nettbutikken er åpnet for etterbestilling av sykkelklær – nettbutikken stenger onsdag 27. mai 
kl. 23.59. Neste mulighet er i 2016.  
 
Evaluering av årets sykkelklær:  
- Bra kvalitet på klærne, men litt for dyre.  
- Litt for mange valgmuligheter av jakker, shorts, skjorter mv. Til neste år foreslås åvidereføre 
bare 2 jakker: activ (mellomtynn) og RainMem. Elite er altfor “plastposeaktig”.  
- Alt som legges ut for salg skal være med klubbdesign (f.eks i år løse ben m/trykk – men det 
betydde ikke at det var med klubbdesign).  
- Til neste år: bedre design på caps.  
- Tana fysikalske logo uteglemt på løpeskjorta.   
 
 
 


