
 

 

  Styremøte Tromsø Cykleklubb 

 

 
 

Dato: 01.11.21 
Tid: 20:30 
Sted: Teams 
Deltagere: Snorre Manskow Sollid, Helljar Juliussen, Tommy Kristiansen, Gro Alteren, Lasse 

Wangberg, Roger Ingebrigtsen 
Forfall: Celine Hausner 
Referent: Snorre Manskow Sollid 

NR SAK 
 

14/2021 Informasjons- og oppfølgingssaker 

 • Tcyk bidrar med 10.000,-  i investering for å utbedre og modernisere 
tidtakersystemet vi eier sammen med Tromsø skiklubb og Kvaløysletta skilag. 
Klubben har stilt krav om forutsigbarhet i bruken av utstyret under forutsetning av 
at vi melder inn datoer før nyttår. 

• Folkeparkenrittet var et vellykket arrangement, men med lav deltagelse. Video fra 
rittet er lagt ut.  

• Stig Hansen deltar på trenerkurs for paraidrett 
• Simen og Martin deltar på del 2 av kurs i idrettsledelse 
• Andreas Leknessund vil delta på klubbkveld ila nov-des. Tidspunkt avklares med 

AL når han har anledning. Klubben dekker flybillett. 
15/2021 Plan for innetreninger vinteren 2021/2022 
 Klubben har avtalt videre bruk av Kraft for spinninger vinteren 2021/2022. Treningstider 

er: 
- Tirsdager kl 17-18 (Stein Arne, Gerit) 
- Torsdager kl 1900-2030 (Tommy, Hans Are, Ketil) 
- Søndager kl 11-13 (Snorre, Helljar, Gerit) 

Einar Bjørn og Andreas Setting arrangerer utetrening lørdager kl 10 fra Kvaløya til 
Kvaløyvågen 

16/2021 Politiattest for klubbens trenere 
 Det er krav om politiattest for alle trenere og ledere for barn og unge. Klubben ber alle 

trenere om å legge frem politiattest. 



 

 

17/2021 Foreløpig rittplan for 2022 

 Aktuelle ritt for 2022: 
- Karusell – tirsdager som tidligere. Snorre og Helljar legger frem plan i neste 

styremøte 
- Folkeparkenrittet? 
- Ritthelg med tempo, gateritt og landeveisritt? 
- Barents summer games? 

 
Forslag 

- Landevei på forsommeren på Kvaløya siste helg i mai? 
- Karusell med enklere terrengløyper Fra starten av mai (3. mai). 
- BSG til august/september må avklares. 
- Barneritt i terrenget enten på Charlottenlund eller i Folkeparken 

 
Endelig rittplan legges frem for beslutning i neste styremøte. 
 

18/2021 Åpning av nettbutikk for klubbklær 

 Nettbutikk åpnes i perioden 15.-22. november. Forslag til nye artikler: 
- Strømper? 
- Kortarmet tempodrakt? 
- Annet? 

 
Vurdere om klubben skal gi en «startpakke» til ungene i klubben frem til de er på en viss 
alder. Forslaget må beskrives nærmere og kostnadsberegnes. Forslaget kan deretter legges 
inn i neste årsbudsjett.  

19/2021 Eventuelt/saker til neste møte – Neste styremøte 28.11.21 kl 20.00. 

 - Behov for vaktkurs før neste sesong. Lasse sjekker opp. Tar på neste møte. 
- Middag for styret og trenerne i desember. Snorre kontakter Monica for å planlegge 

dette. 
 
 


