Styremøte Tromsø Cykleklubb

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

NR
18/2020

22.10.20
20:00-22:00
Skype
Snorre Manskow Sollid, Helljar Juliussen, Lasse Wangberg, Celine Hausner
Tommy Kristiansen, Gro Alteren, Roger Ingebrigtsen
Snorre Manskow Sollid

SAK
Oppsummering fra felles middag for det nye styret 3. september 2020
Nytt styre møttes til felles middag på East 3. september 2020. Informasjon knyttet til
gjennomførte aktiviteter ble gitt:
• Karusellritt gjennomført
• Medarrangør av Tour of Norway for Kids
• Øvrige planlagte arrangementer avlyst som en følge av Covid-19 pandemi
Tidligere styremedlem Vidar Stensen har gått bort. Styrets leder stilte i begravelsen, og
klubben ga bårebukett. Vidar gjorde en stor innsats for klubben, spesielt nevnes satsing på
parasykling og hans omfattende kursvirksomhet for å sertifisere stasjonære vakter.
I møtet ble også videre arbeid i klubben diskutert.

19/2020

I det videre styrearbeidet skal ansvarsområder fordeles.
Informasjonssaker
•

19/2020

Tcyk har etter søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynet mottatt kompensasjon fra
krisepakken for frivillighets- og idrettssektoren som følge av COVID-19-utbruddet
på 56.000,-

Treninger høsten 2020 og vinteren 2021
Tcyk har avtale med Kraft. Avtalen ble første gang etablert i 2018 og er videreført med
samme ramme (pris). Vi har tidligere år gjennomført 3 treninger per uke, hvorav en økt har
vært forbeholdt damegruppa. I tillegg har Einar og Andreas gjennomført felles utetrening
hver lørdag. Sist vinter gjennomførte Andreas en økt på Zwift.

Som en følge av Covid-19 pandemi er det innført antallsbegrensninger på 14 personer
+instruktør i salen på Kraft. Ved å kun gjennomføre 3 treninger, vil dette totalt sett gi et
redusert tilbud til innetreninger. Etter henvendelse til Kraft har klubben fått oppgitt
tilgjengelige timer ila ukedagene på Kraft. De aktuelle tidspunktene er tatt opp i
trenergruppa. Det er mulig for klubben å øke antallet innetreninger på Kraft til 4 per uke.
Forslag til treningsplan vinteren 2020/2021 med oppstart 1. november 2020
•

Mandag 0700-0800 – Kraft – Gerit Pfuhl/Roger Ingebrigtsen/Celine Hausner

•

Tirsdag

•

Torsdag 1915-2045 – Kraft – Tommy Kristiansen/Ketil Røtvold/Hans Are Ovanger

•

Fredag

1630-1730 – Kraft – Gerit Pfuhl/Snorre Manskow Sollid

•

Lørdag

1000-1200 – Utetrening – Kvaløyvågen – Einar Bjørn/Andreas Setting

1630-1730 – Kraft – Stein Arne Mortensen/ungdomsryttere

Som tillegg forsøkes å få på plass en økt på Zwift per uke.
Trenerne gis i oppdrag å knytte til seg nye potensielle trenere som kan læres opp til denne
rollen.
Hver trening må legges som arrangement på FB.
20/2020

Etter en siste runde med trenergruppa, legges dette ut på nettssiden.
Premiering Trimpoengkonkurransen
Tcyk har frem til 1. september 2020 gjennomført 3 trimpoengkonkurranser. Junior hadde
16 deltagere, Trim hadde 21 deltagere og Aktiv hadde 23 deltagere.
Junior – premie til alle – Klubbens sykkelflaske og buff.
Trim – premie til 3 beste
1. Fred Norman Klokkervoll
2. Chris Arne Olsen
3. Anna-Kristine Viklund
Aktiv – premie til 3 beste
1. Gerit Pfuhl
2. Einar Bjørn
3. Synne Garder Pedersen

21/2020

Premier til junior tas av bestilte artikler, og sendes per post. For aktiv og trim, må premier
innhentes/etterspørres fra samarbeidspartnere. Lasse sørger for å skaffe premier.
Plan for åpning av nettbutikk for klubbtøy
Tcyk byttet i 2020 drakter. Bestilling skjer via nettbutikk som holdes åpen i definerte
tidsrom. Draktene leveres ferdig pakket til hver person og leveres samlet. Betaling skjer
via nettbutikken. Første leveranse var svært forsinket, og det var sett opp mot antallet
medlemmer i klubben en liten bestilling.

Styret må ta stilling til om vi åpner nettbutikken en gang til i høst i tillegg til rett over
nyttår.

22/2020

Beslutning
Helljar kontakter Santini for å få åpnet nettbutikk ila kort tid, og vurderer lengde på
åpningstiden. Det ønskes en leveringstid med mulighet for levering før Jul. I tillegg
planlegges åpning av nettbutikk også i 2021 fra 1. februar.
Høstavslutning ungdomsgruppa

23/2020

Stig Hanssen samler ungdomsgruppen, og de som ”rykker opp” dit ila neste år. Andreas
Leknessund kan stille på et slikt arrangement. Tidspunkt og sted avtales med Stig Hanssen.
Klubben dekker pizza og brus.
Barents Summer Games 2021
Styrets leder og nestleder deltok på informasjonsmøte om Barents Summer Games 2021
(BSG21). Arrangementet planlegges til helgen 3.-5. september. I møtet ble det gitt generell
informasjon fra Troms Idrettskrets (TI) som er hovedarrangør. TI er avhengig av at
idrettslagene står for de ulike arrangementene, og vil bli gitt støtte til dette ved at klubbene
ikke skal ha ekstra kostnader. Ved overskudd på totalarrangementet, vil dette deles på
klubbene. Tcyk har meldt sin interesse som arrangør. Styrets leder har deltatt i møte med
Region Nord (RN) 6. september 2020. Bodø har tidligere arrangert BSG. RN tar ansvar for
deltagerne fra vår region, og ansvar knyttet til dette vil ikke bli lagt på Tcyk.
Aldersgruppen som deltar er 15-23 år (gutter og jenter). Av erfaring blir det maksimalt
plass til to ritt. Det anbefales gateritt i sentrum og et fellesstartritt.
RN har oppfordret Skaidi extrem som går samme helg til å flytte sitt arrangement uten å
lykkes.
Tcyk har mottatt invitasjon til en-til-en møte omkring arrangementet. Tentative datoer er
27. eller 28. oktober i tidsrommet 16.00-22.00.

24/2020

Helljar og Celine kan stille i møte med TI, og gjør direkte avtale ift tidspunkt.
Vi diskuterer i møtet hvilke rittalternativer som er aktuelle.
Følgende tas med i møtet med TI:
1. Landeveisritt lørdag i Start/mål sentrum eller sentrumsnært
2. Gateritt søndag i sentrum
Saker til neste møte – 18. november 2020, kl 1900. Gjennomføres på Skype.
•

Funksjonsfordeling i styret - ansvarsområder

•

Årshjul 2021

•

Rittplan 2021

•

Hvordan etablere gruppe for ”sosial” sykling

•

Status på regnskap

