Styremøte Tromsø Cykleklubb

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

NR
32/2020

09.12.20
18:00-19:00
Mathallen
Snorre Manskow Sollid, Helljar Juliussen, Tommy Kristiansen, Celine Hausner, Gro
Alteren, Stig Hanssen (repr.ungdomsgruppen)
Lasse Wangberg, Roger Ingebrigtsen
Snorre Manskow Sollid

SAK
Informasjonssaker
•

23/2020

Trening på Kraft gjenopptatt. Nåværende treningstider er gjeldende til nyttår.
Helljar tar kontakt for å få klarhet i om disse treningstidene også kan fortsette etter
nyttår. Det er ønskelig i flytte morgenøkten på mandag til onsdag ettermiddag.
Øvrige økter ønskes på nåværende tidspunkt.
• Status løyper til BSG 2021. Se sak under.
• Fjorårets anbefaling av Andreas Leknessund til idrettspris for 2019 er videreført til
2020 på oppfordring fra Troms idrettsråd.
Barents summer games 2021 - oppfølging
Forslag til løyper diskuteres.
Gateritt:

Landeveisritt:

Løypeforslagene støttes av styret. Helljar ber om møte med Tromsø kommune sammen
med Tromsø idrettsråd og Troms idrettskrets.
29/2020

Rittplan 2021
Jfr behandling av saken i forrige styremøte, er det behov for justering av rittplan.
Det er samtidighet helgen 11.-13. juni med Midnattsolrittet i Bodø. Det foreslås at
ritthelgen i Tromsø flyttes tilbake i tid med en uke til helgen 3.-5. juni.

33/2020

Beslutning:
Ritthelgen opprinnelig planlagt til 11.-13. juni flyttes til helgen 3.-5.juni.
Planer for ungdomsgruppen 2021
Stig er invitert inn i styremøte for å diskutere hvilke planer som legges for
ungdomsgruppen og barnesykling i 2021. Det skal videre diskuteres behov for innkjøp av
mer utstyr (sykler og evt. ruller) til ungdomsgruppen.

30/2020

Følgende er planlagt for ungdomsgruppen i 2021
• Det legges ikke planer for utenlandssamling i 2021. Det er fortsatt for stor
usikkerhet om dette kan gjennomføres, og ved å bestille reise og opphold løper
ryttere og klubb stor økonomisk risiko.
• Ila vinteren deltar ungdommene på klubbens innetreninger. De eldste kan delta på
lørdagsøkter også. Som tidligere vil det bli gjennomført «hjemmesamlinger» ila
vinteren.
• Det vurderes foreløpig ikke behov for innkjøp av flere lånesykler, men vil bli
vurdert på nytt ila april.
• Klubben har god økonomi, og styret ber ungdomsgruppen vurdere behov for
innkjøp av låneruller. Stig gir tilbakemelding.
• Ungdomsgruppen vurderer deltagelse på nasjonale ritt også for de under 16 år neste
sommer.
Gruppe for ”sosial” sykling

34/2020

Notat fra Gro vedlagt, og tas som utgangspunkt for diskusjon.
Som første tiltak skal Snorre kontakte lokale ledere i Rinkeby, for å få til et samarbeid.
Lokale Rinkeby-medlemmene har alle vært medlemmer av Tcyk, og gruppen ledes av
personer med tett tilknytning til klubben. Styret vurderer at denne medlemsbasen er
innenfor ønsket segment. Det er aktuelt å invitere aktuelle personer til neste styremøte for
videre planlegging.
Saker til neste møte – tidspunkt ikke avklart, men ila januar.

