Styremøte Tromsø Cykleklubb

Dato:
Tid:
Sted:
Deltagere:
Forfall:
Referent:

NR
35/2018

3. desember 2018
17:00-19:00
Fylkesbygget
Snorre Manskow Sollid, Helljar Juliussen, Vidar Stensen, Kristin Nilsen, Anita Hansen
Erik Steene
Snorre Manskow Sollid

SAK
Fast oppfølging:
1. Informasjonssaker
a. Klubben deltok på Barnas dag 17. november 2018. Erik, Anita, Kristin og
Stig deltok. Flere ungdommer bidro. Klubben ble tildelt 3000,- for å delta.
Vi bør vurdere å lage tilpasset informasjonsmateriell til barn og unge.
Kristin og Anita lager et forslag.
b. Gjennomført kurs for stasjonære vakter 19. november 2018. 11 deltok på
kurset, 6 fra Tcyk. Alle har bestått skriftlig eksamen. Det kommer
sannsynligvis noen endringer i kurset og kravet til antrekk for vaktene fra
og med neste år. Vi vil planlegge neste kurs i begynnelsen av april 2019.
c. Planlagt Julebord for de som har bidratt i klubben siste år, mandag 10.
desember kl 1800 på Fiskekompaniet (Monica har sendt ut invitasjon)
d. Tromsø kommune ga avslag på søknad om økonomisk støtte til
gjennomføring av Vollan-Tromsø.
2. Status økonomi
a. Oppdatert status gitt i forrige møte. Siden sist solgt 3 av 4 lånesykler
(6000,- + 2000,- + 2000,-)
3. Status ritt og –planlegging
a. For plan ritt 2019, se egen sak
4. Status sportslig opplegg – se egen sak om innetrening fra 1. januar 2019.
a. Ungdomsgruppe
b. Jentesatsing
c. øvrige
5. Saker til neste møte

Saker merket i grått er ikke avsluttet, og tas videre til neste møte
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Plan for treninger høst/vinter 2018-2019
Beslutning på møtet 10.10.18:
Fjorårets treningsplan kontinueres frem til årsskiftet 2018/2019. Før årsskiftet avklares ny
avtale, hvor treningstilbudet skal bestå i 3 treninger inne per uke der den ene skal være en
egen økt for damegruppa. Det oppfordres til at det velges en egen trener/leder for
damegruppa, som kan ta ansvar for disse øktene. Anita følger opp overfor damegruppa.
Det er bedt om tilbud fra følgende treningssentre:
•

SATS Langnes – 1250,- per time.

•

EXOLO – 1050,- per time

•

Tromsø treningssenter – 1500,- per time

•

Kraft – 495,- per time

Alle kan tilby treningstider til å akseptere, har parkeringsmuligheter nært. Kraft har som
eneste senter watt-målere på syklene, og er det nyeste senteret.
Beslutning:
Kraft velges som treningssenter for innetreninger fra og med 1. januar 2019. Det
planlegges 3 trenger per uke, hvorav en av dem er for damegruppen. Leder/nestleder følger
opp med å inngå avtale med Kraft. Avtalen ønskes med varighet på 2 år, med opsjon for
forlengelse 1 år. Oppsigelsestid må inngå i avtalen. Det skal forespørres mulighet for å
legge hall-/saltrening (styrke) knyttet opp til treningene mandag og onsdag.
Anita sørger for at damegruppen har egen trener. Snorre sørger for trenere til de øvrige
treningene med bruk av dagens trenerpool. Følgende treninger planlegges:
•
•
•
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Mandag kl 17:30-18:30 (åpent for alle)
Onsdag kl 18:30-19:30 (dametrening)
Torsdag kl 20:00-21:30 (åpent for alle)

Rittplan for 2019
Beslutning fra møte 10.10.18:
Klubben skal ha som ambisjon å arrangere ritt på landevei, terrengritt og og vurdere et
ritt om vinteren. De tradisjonelle tidspunktene for rittarrangement i regi av klubben
opprettholdes, med ett ritt i starten av juni og ett ritt i starten av september. I juni
planlegges et gateritt, landeveisritt og et temporitt ila en helg. Landeveisrittet
gjennomføres som Vollan-Tromsø. Det skal vurderes temporitt på Kvaløya og evt.
samarbeid med Kvaløysletta skilag med gateritt. I starten av september planlegges et
terrengsykkelritt i Tromsø kommune. Helljar og Snorre jobber videre med plan for
terrengtrasee. Kvaløysletta skilag kontaktes for å få til et samarbeid om bruk av trasee for
skimaraton til fatbikeritt. Alternativt vurderes ritt på landevei for CX/terrengsykler på

vinteren. klubben skal som tidligere arrangere tirsdagskarusell. Det skal søkes
samarbeidspartnere fra næringsliv til alle ritt. Til neste styremøte skal konkret plan
foreligge til beslutning før rittene søkes godkjent iht til forskrift for sykkelritt på vei.
Beslutning:
Tromsø cykleklubb skal i sesongen 2019 arrangere følgende ritt:
1. Sykkelkarusell på tirsdager – til sammen 10 ritt, hvorav 2 temporitt, 3 terrengritt og
5 landeveisritt. Første ritt starter 7. mai 2019. Siste ritt 27. august 2019.
2. Temporitt, rundbaneritt og landeveisritt
a. Temporitt og rundbaneritt – lørdag 1. juni 2019 - Kvaløya
b. Landeveisritt – søndag 2. juni 2019 – Vollan-Tromsø
3. Terrengritt – stiritt på Tromsøya
a. Lørdag 24. august 2019.
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Overnevnte ritt meldes inn til terminlisten.
Søknad iht til «forskrift til sykkelritt på vei» ferdigstilles innen utgangen av januar 2019.
Informasjon knyttet til rittene gjøres klart innen utgangen av februar 2019.
Aktuelle rittsponsorer kontaktes etter at det er laget kort beskrivelse av rittene.
Status styremedlemmer – valg 2019
Oppsummering fra møtet 10.10.18:
Vidar ber om avløsning i styret, men er positiv til å fortsatt holde vaktkurs videre. Helljar
og Erik er til valg. Helljar er positiv til å være med videre. Erik gir snarlig tilbakemelding.
Snorre melder videre til valgkomiteen. Øvrige forhold:
• Det bør være en egen materialforvalter
• Det bør være en annen enn materialforvalter som er vaktansvarlig
• Det utpekes en egen oppmann for ungdomsgruppa
Det bør bli tydeligere hvilke forpliktelser til å bistå det enkelte medlem har
Beslutning:
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Vidar går ut av styret fra 2019. Erik tar gjenvalg for minst ett år. Helljar tar gjenvalg for
minst ett år. Dette meldes inn til valgkomiteen. Vi vurderer å utvide styret med ett ekstra
medlem. Skal avklares ift statuttene.
Eventuelt, saker til neste møte
•

Neste møte: siste halvdel januar – årsmøteplanlegging, regnskap 2018 og budsjett

•

Forsikringer – vakter – sykkelforbundet jobber med saken.

•

Klubbforedrag ila vinteren – Snorre forespør Andreas Leiknessund ift dette.

