
 

  Styremøte Tromsø Cykleklubb 

 

 
 

Dato: 17. april 2018 
Tid: 17:00-19:00 
Sted: Forskningsparken 
Deltagere: Snorre Manskow Sollid, Helljar Juliussen, Vidar Stensen, Erik Steene, Anita Hansen, 

Kristin Nilsen, Stig Hansen (frem til 1730) 
Forfall:  
Referent: Snorre Manskow Sollid 

NR SAK 
 

  Fast oppfølging: 
1. Informasjonssaker 

Rask oppfølging av forrige møte 
Levering av drakter bestilt i februar ila de nærmeste 1-2 uker 
(tilbakemelding fra Andreas Setting) 
Borgertoget 17. mai – Snorre tar ansvar for å organisere dette 
Søknad på midler fra Norges Råfisklag – rydde i fjæra – Avvente, ikke 
aktuelt i mai. Vurdere på nytt etter sommeren. 

2. Status økonomi 
a. Utgår pga reise for økonomiansvarlig 

3. Status ritt og –planlegging 
a. Se sak 14/18 
b. Gjennomført kurs for stasjonære vakter 11.04.18 

4. Status sportslig opplegg 
a. Ungdomsgruppe (se sak 20/18) 
b. Jentesatsing 
c. øvrige (parasykling og lavterskelgruppe på de vanlige treningene er 

ønskelig for både treningene onsdag og torsdag. Dette forutsetter at klubben 
også stiller med noen som kan ta ansvar for disse gruppene også) 

d. Erik vil sørge for å innhente komplett informasjon ift starttidspunkt for de 
enkelte treningsgruppen, slik at dette kan annonseres på nettside og FB  

5. Saker til neste møte 
a. Ingen meldt under møtet 

 



 

 
20/18 
 

Orientering fra Ungdomsgruppa 

 Leder i ungdomsgruppa (Stig Hansen) orienterer om arbeidet i gruppa, treningssamling i 
Spania, samling på Bardufoss, treninger og planlagte ritt. 
 
Informasjon under møtet: 
Stig er koordinator for ungdomsgruppen. Han har ikke hatt ansvar for økonomi eller annen 
planlegging ut over intern koordinering. Monica har stort sett stått for praktisk 
organisering. Det er 4 (5 inkludert Synne som tar ansvar for jentene) trenere knyttet til 
gruppen. Ca. 20 i gruppen (13-19 år). 11 ryttere reiser til Spania inneværende uke, samt 4 
trenere og noen foreldre. Einar  Bjørn og Andreas Setting har laget opplegg for Spania-
turen. På sikt er det viktig å etablere en foreldrekontakt for å bistå ift organisering og 
praktisk planlegging. Det bør også vurderes om gruppen skal ha et eget budsjett med 
underposter. Av ritt planlegges det spesielt for regionsmesterskapene. Deltagelse i andre 
større ritt organiseres stort sett på eget initiativ ettersom det ikke er så mange. Gruppen 
disponerer 10 lånesykler. Andreas holder orden på lånesyklene. Einar og Andreas lager 
plan for Bardufoss. Monika har sørget for det praktiske tidligere. For samlingen i år inngår 
ikke Monica i den praktiske planleggingen. Diskuterer deltagelse på UM i år (Grenland). 
Treninger i sesongen består i tirsdagsrittene, rolig langtur onsdag, egen trening for gruppen 
på torsdager, alternativt deltagelse på terrengtreningen i regi av klubben. Det skal tas opp i 
foreldregruppen at det er behov for en foreldrekontakt. Barnegruppen driver med 
terrengsykling for de 10 år +/-. Treningen har vært holdt på mandagene på ettermiddagen. 
Oppmøte Charlottenlund. Annonseres via FB (barnegruppen). 

17/18 Tromsø cykleklubb på sosiale medier 
 Vedtak fra møte 20.03.18 

Det er aktuelt for klubben å etablere egen Twitter- og Instagramkonto. Twitterkontoen kan 
administreres av styrets leder. Instagramkontoen kan administreres av klubbens trenere i 
tillegg til Leder og styre. Før kontoene etableres bør styret vedta ”nettvettregler” for sine 
sosiale medier. Forslag til slike regler utarbeides til neste styremøte. 
 
Siden forrige styremøte, er det opprettet både Twitter- og Instagram-konto. Foreløpig er 
bare styrets leder administrator av Twitter-kontoen. Leder og to av trenerne for 
ungdomsgruppa har i tillegg til styrets leder blitt gitt administrator-rolle for Instagram-
kontoen. 
 
Vedtak: 
Det skal informeres om etablering av kontoene på Twitter og Instagram på FB og 
nettsiden. Øvrige trenere og styrets medlemmer skal også gis administrator roller for 
Instagram. I tillegg til kontoene anbefales bruk av følgende emneknagger for klubbens 
medlemmer; #tromsøcykleklubb, #tcyk, #sykleitromsø, #tromsørittet, #vollantromsø. 
 
Regler for nettvett på sosiale medier i Tromsø cykleklubb (basert på Kulturdepartementets 
forslag): 

1. Vær ærlig og høflig 



 

2. Tenk over hva du skriver 
3. Vis respekt for andres person, livssyn, nasjon og rase 
4. Vis respekt for lovverk i eget land og land du kontakter 
5. Vis respekt for andres åndsverk, enten det dreier seg om bilder, lyd, tekst eller 

dataprogrammer 
6. Ikke spre pornografisk, voldelig, rasistisk eller blasfemisk materiale 
7. Vis respekt for andre brukere 
8. Hold nøye kontroll med utgiftene 
9. Meld fra om ulovligheter 
10. Spre sykkelglede 

14/18 Tromsørittet – RM 2018 
 Vedtak fra møte 20.03.18: 

Tromsø cykleklubb påtar seg RM for 2018. Arrangementet legges til helgen 2. og 3. juni 
2018. Arrangementet planlegges med landeveisritt lørdag 2. juni. Temporitt og gateritt 
arrangeres søndag 3. juni. Landeveisrittet planlegges med start og mål i området ved 
Eidkjosen med Sør-Kvaløya rundt som den lengste løypa. Kortere løyper avklares før rittet 
søkes godkjent og terminfestes. Temporitt planlegges som bakketempo med mål på toppen 
av Finnvikdalen. Gateritt planlegges på egnet sted uten behov for avstengning av trafikk. 
Helljar gis i oppdrag å planlegge detaljer omkring alle løypevalg. 
 
Snorre og Helljar utarbeidet søknad til Politi, veimyndighet og kommunen. Rittet er nå 
godkjent (søknad med vedlegg og godkjenning vedlegges). Søknaden danner utgangspunkt 
for den videre detaljplanleggingen. Fra tidligere gjennomførte ritt er det laget en 
”huskeliste” med viktige kontaktpersoner for ulike forhold (vedlegges).Følgende forslag til 
inndeling og ansvar av/for arbeidsoppgaver diskuteres under møtet: 
 

1. Rittledelse, informasjon, regelverk, beredskapsplan (Snorre) 
2. Terminliste, påmelding, sekretariat (Kristin) 
3. Arena- og løypeansvar (inkluderer nabovarsler, tidtaking og speaker) (Helljar og 

Erik) 
4. Vakthold, sanitet og sikkerhet (Vidar) 
5. Kafe´, garderober og lokaler (Anita) 
6. Sponsorarbeid (Kristin) 

 
Vedtak 
Med utgangspunkt i rittplanen fordeles ansvar som angitt i forslaget. Egne arbeidsmøter 
planlegges. Hver ansvarlig knytter til seg en person til utenfor styret for bistand i arbeidet. 
Første møte avholdes mandag 7. mai kl. 1800, Tromskraft. Påfølgende planlagt styremøte 
14. mai vil også i all hovedsak benyttes til planlegging av RM. 

16/18 Sykkelkarusell 2018 

 Vedtak fra møte 20.03.18 
Klubbens leder kontakter NCF, Helljar regionveikontoret og politiet for å be om 
veiledning omkring problemstillingen. Forslag til program for sommerens sykkelkarusell 
tas som utgangspunkt ved behov for skriftlig søknad til regionveikontoret. Det gis 
anledning til å justere programmet og rutene for å tilfredsstille eventuelle krav fra 



 

regionveikontoret og/eller politiet. Saken følges opp på neste møte. 
 
Politiet ga ikke godkjenning på søknad om sykkelkarusell. Det ble gitt tilbakemelding på 
hva som var mangelfullt. Behovet for stasjonære vakter knyttet til disse rittene er 
tydeliggjort. Politiet har gitt tilbakemelding på at vi kan lage en samlesøknad for alle 
rittene, med beskrivelser av de enkelte rittene i vedlegg med kart og angivelse av skilt og 
vaktplasseringer. Uansett vil disse rittene bli mer ressurskrevende å arrangere, og kravet 
om å terminfeste dem, samt krav om lisens for rytterne er utfordrende.  
 
Vedtak: 
Snorre skriver samlesøknad i samarbeid med Helljar for 10 karusellritt for sommeren 
2018. Opp til 4 av rittene skal være terrengritt, hvor behovet for stasjonære vakter som 
hovedregel ikke er tilstede. Rittene terminfestes, og det opprettes påmelding i EQ-timing, 
hvor rytterne også må oppgi lisens, evt betale for engangslisens.  

21/18 Rittplanlegging Vollan-Tromsø 

 Rittet Vollan-Tromsø er terminfestet til 1. september 2018. Det er foreløpig ikke søkt til 
veimyndighet eller politiet. Det er foreslått å endre rittet på flere måter. Det er ønske om 
flere løypelengder og at målgang for rittet ønskes flyttet fra Biltrend til Olavsvern. 
 
Vedtak 
Snorre og Helljar utarbeider søknad for godkjenning av rittet. Det planlegges for en lang 
og en ordinær løypelengde (klassisk rute fra Vollan til Tromsø). Det skal vurderes om det 
skal arrangeres temporitt kvelden før, med løypevalg som for flat tempo. Ansvarsfordeling 
ift videre rittplanlegging følger samme oppsett som for planleggingen til Tromsørittet. 

22/18 Valg av nestleder i styret 

 I følge klubbens vedtekter § 6 skal styret ha en egen nestleder og kasserer. Det er kun 
styrets leder som velges særskilt av årsmøtet. I første omgang er det behov for å bekle 
nestlederfunksjonen. Vi vil etter hvert måtte avklare spørsmålet om kasserer med Monica 
Ramsvik, som inntil videre ivaretar kassererfunksjonen. 
 
Vedtak: 
Helljar Juliussen velges som styrets nestleder. 

23/18 Eventuelt og saker til neste møte 

 • Det planlegges en stand i Storgata 5. mai som erstatning for det planlagte 
medlemsmøtet opprinnelig planlagt til 8. mai. Helljar og Snorre detaljplanlegger. 
Sponsorene informeres informeres ift om de ønsker å profilere seg. 

• kurs i KlubbAdmin torsdag 26. april kl 1800. Erik, Kristin og Anita meldes inn 
som deltagere for Tcyk 

• Søknad om støtte til ungdomsrytter – Klubben dekker ½ søkt reiseutgift og 
deltageravgift mot bilag for deltagelse og reise. Snorre gir tilbakemelding til søker. 

 
 


