
 

  Styremøte Tromsø Cykleklubb 

 

 
 

Dato: 10. Oktober 2018 
Tid: 17:00-19:00 
Sted: Fylkesbygget 
Deltagere: Snorre Manskow Sollid, Helljar Juliussen, Erik Steene, Vidar Stensen, Kristin Nilsen, 

Anita Hansen 
Forfall:  
Referent: Snorre Manskow Sollid 

NR SAK 
 

28/2018 Fast oppfølging: 
1. Informasjonssaker 

a. Invitasjon til å delta på ”Idrettshelga 2018” – 19. og 20. oktober. 
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/troms-
idrettskrets/nyheter/dato-for-idrettshelga-2018-satt/ 

i. Helljar kan evt. delta etter lunsj lørdag. Erik vurderer. Anita 
vurderer. SMS melder tilbake. 

b. Kurs for tilrettelegging for paraidrett 11. Oktober i Tromsø. 
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/troms-
idrettskrets/nyheter/paraidrettoktober/ 

i. Vi deltok på dette i fjor. Det ble da vurdert som lite relevant. Vi 
kontakter idrettsforbundet direkte når det er behov for veiledning og 
råd. 

c. Barnas dag i Skarphallen 17. november.  
i. Vi har meldt å delta. Stig har meldt seg tilgjengelig. I tillegg stiller 

Erik m/fam, Kristin og Anita. Erik tar ansvar for å avtale med de 
øvrige.  

2. Status økonomi 
a. Gis under møtet. Oversendt statusrapport fra Monica tas til etterretning. 

 
 
 
 
 



 

3. Status ritt og –planlegging 
a. Evaluering Vollan-Tromsø 

i. Program – Temporitt + landeveisritt ble positivt mottatt 
ii. Løype – Start ua, Løype ua men kan vurdere å ta løypa helt bort til 

Solligården, Målområde ua. Nobina ble informert om rittet, og var 
positiv til dette.  

iii. Vaktplan/sikkerhet – God gjennomgang i forkant rittdagen, Skilt i 
Lavangsdalen ble blåst ned, 2 mindre skader etter velt. 

iv. Sekretariat/logistikk – Buss og sykkeltransport ua.  
v. Kafe – ua. Vurdere innkjøp av kaffetrakter (Anita følger opp) 

4. Status sportslig opplegg – se sak 30/2018 
a. Ungdomsgruppe 
b. Jentesatsing 
c. øvrige 

 
29/2018 Oppdatering Årshjul 

 Gjennomgang av årshjul for eventuelle justeringer av 2018 
Start på årshjul for 2019. 
 
Beslutning: 
Oppdatert årshjul tas til etterretning. Forslag til årshjul for 2019 ferdigstilles på det siste 
styremøtet før årsskiftet. 

30/2018 Plan for treninger høst/vinter 2018-2019 
 Klubben har stående avtale med SATS Elixia ut 2018 for leie av spinningsal på SATS 

Langnes. Kostnaden er 1000 kroner per time. Det er bedt om tilsvarende treningstimer som 
tidligere. Tirsdag kl 1630 og torsdag kl 2010 er aktuelle treningstider. Stein Arne 
Mortensen har sagt seg villig til å ta den tidlige timen tirsdag. Torsdag rulleres på Sollid, 
Ovanger og Røtvold. I tillegg til innetreninger, er det startet opp utetrening lørdager kl 
1000 fra Kvaløysletta. Einar og Andreas leder denne. Det er fra flere hold ønsket en egen 
trening for damene.  
 
Beslutning: 
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. 
 
 



 

31/2018 Kurs for stasjonære vakter 
 Klubben gjennomførte praktisk kurs for stasjonære vakter våren 2018. Deltagelsen var 

stor. Flere klubber i Tromsø deltok. Det er en erkjennelse at behovet for å ha en stor ”pool” 
med kvalifiserte stasjonære vakter forenkler gjennomføring av sykkelritt på vei. Det er 
derfor behov å gjennomføre enda et kurs for å være godt forberedt til neste sesong. 
 
Beslutning: 
Klubben arrangerer et kurs for stasjonære vakter innen utgangen av november 2018. 
Kurset må ikke kollidere med klubbens treninger. De som deltar av klubbens medlemmer 
mottar ett sett sykkeldrakt (shorts og skjorte, alternativt sykkeljakke) som klubben dekker. 
Deltagere fra andre klubber/klubbløse mottar ingen kompensasjon fra Tcyk. Kurset 
gjennomføres på Scandic Ishavshotell 19. november 2018, kl 1700-2200. Vidar avklarer 
med Scandic og NCF ift henholdsvis kurssted og økonomisk dekning derfra. Helljar sender 
ut informasjon til andre klubber omkring Tromsø. 

32/2018 Rittplan for 2019 
 Klubben har i 2018 arrangert Tirsdagskarusell, RM og Vollan-Tromsø. Ritt til innmelding 

i terminlisten for 2019 må forankres i styret. Klubben har medlemmer spredt i alder og 
innen både landeveissykling og terrengsykling. Vintersykling er en økende aktivitet, men 
klubben har ikke inntil nå gjennomført ritt på denne årstiden. Rittene klubben arrangerer 
må ikke kollidere med andre ritt som er aktuelle for våre medlemmer eller i vårt 
nærområde. Det er kommet forespørsel om Tcyk kan påta seg å arrangere master NM i 
2019, samt forspørsel fra investor/utbygger av vindmølleparken på Kvaløya ift ritt i 
veinettet der.  
 
Beslutning: 
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. 

33/2018 Status styremedlemmer – valg 2019 

 Gjennomgang av styremedlemmenes status ift valg 2019. Vurdering av hvilke roller 
klubben bør ha i tillegg til styrets medlemmer, som må utpekes av årsmøtet. 

• Materialforvalter 

• Oppmann ungdomsgruppe 
Oppsummering: 
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 
34/2018 Eventuelt, saker til neste styremøte 

 Neste styremøte planlegges til mandag 12. november kl 1730. 

  
 
 


