
 

 

  Styremøte Tromsø Cykleklubb 

 

 
 

Dato: 13. April 2021 
Tid: 18.00-20.00 
Sted: Teams 
Deltagere: Snorre Manskow Sollid, Helljar Juliussen, Tommy Kristiansen, Lasse Wangberg, Roger 

Ingebrigtsen, Gro Alteren 
Forfall: Celine Hausner, Roger Ingebrigtsen 
Referent: Snorre Manskow Sollid 

NR SAK 
 

9/2021 Informasjonssaker/oppfølging 

 • Trimpoeng gir oss samme avtale som i 2020, tre konkurranser til halv pris. 
Planlegger oppstart fra og med 1. mai til 1. september. Foreslår bruk av samme 
poengsteder som i 2020. Avtale signert 13.04.21. 

• Frivillige til ARN annonsert på FB 12.04.21. 
10/2021 Rittplanlegging 2021 

 Avklare med Tromsø kommune vedrørende smittevernregler ifm arrangementer. Iflg 
Covid-forskriften mulig med arrangementer med inntil 50 deltager. 
 
Alle rittene er søkt godkjent. Politiet har gitt sin godkjenning, mens veimyndighet har ikke 
gitt tilbakemelding så langt. Må følges opp. 
 
Karusell 

• Ansvar for oppfølging: Henrik Eikrem og Dan Arnesen 
o Vaktplan: Helljar lager vaktplan 
o Info om gjennomføring: Prosedyrer gjennomgås av Helljar.  
o Terminliste og info til nettside: Snorre 

 
Tromsørittene 

• Gjennomgang av planleggingsliste og fordeling av oppgaver i møtet. Sendes ut 
sammen med info til nettsiden. 

 
 



 

 

Folkeparkrittene 
• Foreløpige avtaler som må gjøres tidlig er: 

o Speaker 
o Tidtaker 
o Godkjenning fra Kommunen? 
o Bruk av Norsk Folkehjelp 
o Bruk av Fagereng skole 

 
Andre: 

• Tour of Norway for Kids – 12. Juli.  
3/2021 Plan for utetreninger 2021 – utsatt til neste møte 

 Fra tidligere styremøter 
• Oppstart: seinest i starten av mai 

• Ungdomsgruppen lager egen plan – Stig kontaktet skal gi tilbakemelding 

• Barnegruppen – Stig. Starter opp når det er bart i terrenget. 

• Tirsdager - karusell 

• Damegruppe – ansvarlig: – Gerit Pfuhl, Anna Nylund. De annonserer via egen FB 
gruppe. Alle aktiviteter må annonseres på nettsiden og legges på hovedsiden til 
klubben på FB. Styret skal invitere de ansvarlige (Anna og Gerit) til styremøte for 
å diskutere videre arbeid med damegruppen. 

• Onsdager – fast rute, med evt bakkeintervaller (Olavsvern) – sjekk med Rynkeby 
o Lasse W kan bidra. Andre forsøkes å rekrutteres inn, evt samarbeid med 

Ishavsbyen. 
• Torsdager - Terrengtrening først på landevei frem til det er klart i terrenget - 

Tommy gir forslag 
• Lørdagsturene, bør vi ha et alternativ med lavere hastighet og evt. Et kafebesøk 

• Alliere oss med Rynkeby (økter sammen) – fellesøkter med dem? 
 

11/2021 Eventuelt/saker til neste styremøte – Tidspunkt 28/4 kl 18-20 

  

 
 


