
 

  Styremøte Tromsø Cykleklubb 

 

 
 

Dato: 6. Oktober 2019 
Tid: 16:00-17:30 
Sted: Fylkesbygget 
Deltagere: Snorre Manskow Sollid, Helljar Juliussen, Erik Steene, Anders Øverli, Kristin Nilsen 
Forfall: Anita Hansen, Roger Ingebrigtsen 
Referent: Snorre Manskow Sollid 

NR SAK 
 

21/2019 Informasjon 

 • Henvendelse fra Orset – Vi avstår, ikke aktuelt det nærmeste halvåret. 
21/2019 Videre jobb med nye sponsorer 

 Beslutning fra styremøte 23.06.19 (19/2019): 
1. Forslag til sponsorpakker med justeringer gjort i møtet godkjennes. SMS og RI 

starter arbeidet med å kontakte eksisterende sponsorer først. Andre 
klubbmedlemmer kan kontaktes for å bistå i arbeidet. 

 
Egen fil som beskriver sponsorpakker er vedlagt sakslisten. 
 
I møtet diskuteres hvordan vi avklarer med våre eksisterende sponsorer, samt hvilke nye 
sponsorer som er aktuelle å rekruttere. 
 
I møtet gjennomgås aktuelle samarbeidspartnere. Vi skal utarbeide et informasjonsskriv 
om klubben. Snorre tar dette med Roger. Eksisterende sponsorer kontaktes for avklaring.  
 
Ansvar: Snorre og Roger. 

22/2019 Videre jobb med nye drakter 
 Beslutning fra styremøte 23.06.19 (19/2019) 

2. Helljar Juliussen og Anita Hansen stiller i egen arbeidsgruppe på vegne av styret. 
Andreas Setting skal kontaktes som klubbens nåværende draktleverandør. I tillegg 
skal et medlem fra klubbens ungdomsgruppe inviteres inn i arbeidet. Gruppen skal 
innhente tilbud og vareprøver fra minst 4 leverandører. Gruppen skal foreslå 



 

sortement av klær, kvalitet, pris, leveranse tid og system for bestilling. Gruppen 
skal også vurdere om minste antall bestilte plagg før prisjustering er 

 
I møtet diskuteres hvilke draktleverandører vi kontakter, hvilke krav vi skal stille, samt 
hvilket sortiment som er aktuelt i en avtale. 
 
Diskuteres i møtet.: Helljar har utarbeidet forslag til kravspesifikasjon og sortement 
sammen med Anita.som sendes til Bioracer, Zu4rm Trimtex, samt tidligere leverandør av 
drakter. Forespørsel sendes ut snarlig. Design på drakt vurderes når tilbakemelding 
kommer. Saken følges opp i neste møte.  
 

23/2019 Treninger høst og vinter 

 Klubben har for ”off season” siste år gjennomført 3 innetreninger på Kraft. En av øktene 
var forbeholdt ”damegruppa” i klubben. Hver lørdag har det vært gjennomført utetrening 
til Kvaløyvågen. Ungdomsgruppa har hatt både deltatt på innetreninger og hatt 
utetreninger i egen regi. Eksisterende leieavtale med Kraft utløp i april 2019, men med 
mulighet for forlengelse ut 2019. I leieavtalen er tidspunkt for spinning angitt, samt 
mulighet for å benytte sal for styrektrening. 
 
Beslutning: 

1. Klubben ønsker å videreføre avtalen med Kraft med de betingelser som ligger i 
avtalen. Klubben ønsker å avstå fra leie av sal, da denne ikke ble benyttet sist 
vinter. Nestleder (Helljar) kontakter Kraft for avklaring om videreføring av avtalen 
til ut april 2020.  

2. Oppstart av innetrening planlegges til 1. november 2019. 
3. Styret (Snorre) ber ungdomsgruppa redegjøre for treningsplaner for vinteren, og 

hvilke planer som legges for treningssamlinger våren 2019, inkludert samling i 
Spania. 

4. Styret (Erik) ber trenergruppe om tilbakemelding på hvem som kan stille som 
trenere på Kraft, og hvem som kan sørge for ute-økt på lørdager.  

24/2019 Rittplan for 2020 

 Fra styremøte 23. juni 2019 (sak 17/2019): 
Til neste år planlegger vi: 

1. Ritthelg med landeveisritt tidlig i juni med tempo, gateritt og landeveisritt med 
utgangspunkt Kaldfjord skole. Vi er villig til å påta oss RM 2020 dersom Finnmark 
ikke ønsker å arrangere.  

2. Vi henvender oss til Tinden sykkelklubb og Retro Skansen om de ønsker å overta 
rittet Vollan-Tromsø for arrangement på høsten. 

3. Terrengsykkelritt på høsten 
4. Ta initiativ til møte med øvrige sykkelklubbene i Troms, Ofoten og Finnmark for å 

sette sammen en terminliste som forhindrer kollisjoner på tidspunkt for ritt i vår 
region. 

 
Klubben har som ambisjon å arrangere ritthelg landevei, terrengritt og karusellritt på 
tirsdager som tidligere. Forslag til tidspunkt og lokalisasjon diskuteres i møtet. Det er 



 

behov for tidlig avklaring med andre lokale rittarrangører for å hindre kollisjoner. Videre 
er det behov for å ha dialog med øvrige klubber i byen for samarbeid omkring arrangement 
og å sørge for god deltagelse på lokale ritt.  
 
Beslutning: 

1. Klubben planlegger å arrangere ritthelg med temporitt, gateritt og landeveisritt med 
basis på Kvaløya (Storelva/Eidkjosen) i første halvdel av mai. Forslag til 
løypealternativer utarbeides til neste styremøte av Snorre og Helljar. 

2. Klubben planlegger å arrangere et terrengritt i Folkeparken i medio juni. Rittet skal 
planlegges med egen start og egen løype for trim-/turklasse hvor vanskelighetsnivå 
er tilpasset. Det skal planlegges for egen start med aktiv turklasse med egen løype. 
Barneritt planlegges med eget arrangement enten på Charlottenlund eller i Bukta. 

3. Klubben planlegger videreføring av karusellritt som tidligere år. Forslag til 
løypealternativer utarbeides til neste styremøte.  

4. Klubbens leder og nestleder innkaller til dialogmøte med byens øvrige klubber i 
forkant av neste styremøte. 

5. Klubbens leder og nestleder kontakter øvrige klubber i regionen for å avklare 
tidspunkt for neste sesongs ritt for å unngå kollisjoner. Forslag sendes ut til 
klubbene basert på de rittene som ble arrangert sist sommer.  

25/2019 Eventuelt/saker til neste møte 

 Eventuelt: 
• Tømme henger og rydde lager. Anders planlegger dugnad ila 1-2 uker. 

 
Saker til neste møte:  

• Tidspunkt for neste møte – torsdag 31. oktober kl 17:00-19:00 
• Status sponsorer 
• Status nye drakter 
• Endelig rittplan for innmelding til terminlisten 
• Behov for endring av statutter? 
• Avklaring ift. innmelding til valgkomiteen 
• Status økonomi 

o Har vi to-trinns betalingsgodkjenning (attestasjon + godkjenning)? 
 
 


