Styremøte Tromsø Cykleklubb

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

NR

23. juni 2019
17:30 – 19:30
Fylkesbygget
Snorre Manskow Sollid, Helljar Juliussen, Erik Steene, Kristin Nilsen, Anita Hansen,
Roger Ingerbrigtsen, Anders Øverli
Snorre Manskow Sollid

SAK
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Informasjon
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Muntlig:
- Vellykket arrangement på Charlottenlek 15. juni. Vi bør gå i dialog med Tromsø
kommune om å overta dette sykkelarrangementet på permanent basis.
- Gode prestasjoner fra medlemmer. Spesielt ungdommene som har gjort store
fremskritt denne sommeren.
Oppsummering Tromsørittene
Tromsø cykleklubb gjennomførte en vellykket ritthelg 1. og 2. juni. Til lærdom for seinere
ritt gjennomgås helgen knyttet til følgende forhold:
1. Totalt konsept
a. Godt konsept med 3 ritt på to dager. Tilbakemeldinger om at alle rittene
burde være på Kvaløya.
2. Planlegging. Informasjon. Påmelding. tidtaking. Premiering
a. Vi bør ha plan for rittene klar og info på nettsiden tidligere. Påmelding bør
åpne tidligere. Dette gjelder også info for å ha vakter og andre til
arrangementet. Målsetting bør være å ha dette klart ved nyttår.
b. Tidtaker bør basere seg på brikker som kan festes på hjelm. Vi bør ha
startnummer med klistrelapp til å feste på shorts.
c. Vi bør spesifikt informere rytterne om telefonnummer som kan benyttes
dersom det oppstår en hendelse under rittet.
3. Løyper og arena
a. Løyper og arena ua. Bør vurdere å ha alle rittene på Kvaløya neste år.

b. For dårlig merking de siste hundre metrene før mål ift distanse til mål.
c. Bør ha soner hvor man kan kaste søppel
4. Fasiliteter, lokaler, Kafe, sekretariat
a. Kaldfjord skole og Storelva skistadion ua. Fasilitetene på Olavsvern var for
dårlige. Ikke tilrettelagt for HC.
b. Sekretariatsfunksjonen fungerte ua.
c. For dårlig info om at det var kafe på Olavsvern.
5. Vaktplan og skilting
a. Vaktplanen fungerte perfekt.
b. Vi bør kjøre ut små skilt med vaktene
c. Vi bør se over skiltene våre, og bestille inn nye skilt (små skilt).
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Til neste år planlegger vi:
1. Ritthelg med landeveisritt tidlig i juni med tempo, gateritt og landeveisritt med
utgangspunkt Kaldfjord skole. Vi er villig til å påta oss RM 2020 dersom Finnmark
ikke ønsker å arrangere.
2. Vi henvender oss til Tinden sykkelklubb og Retro Skansen om de ønsker å overta
rittet Vollan-Tromsø for arrangement på høsten.
3. Terrengsykkelritt på høsten
4. Ta initiativ til møte med øvrige sykkelklubbene i Troms, Ofoten og Finnmark for å
sette sammen en terminliste som forhindrer kollisjoner på tidspunkt for ritt i vår
region.
Terrengritt høsten 2019
Harstad cykleklubb og Sandtor IL har flyttet Hålogalandsrittet fra opprinnelig dato 14.
september 2019 til 24. august 2019. Dette medfører kollisjon med vårt planlagte
terrengsykkelritt. Denne kollisjonen vil ramme begge rittene, med svikt i deltagelse. SMS
har vært i kontakt med HCK, og mottatt beklagelse. Tcyk bør vurdere å flytte vårt ritt til en
annen helg for å unngå ritt samme helg. Informasjon om rittet til nettsiden vedlagt
sakslisten.
Beslutning:
Tcyk flytter det planlagte terrengrittet 24. august 2019 til 14. september 2019 som en følge
av kollisjon med Hålogalandsrittet. Snorre Manskow Sollid sørger for søknad til Politi og
kommune. Helljar Juliussen avtaler leie av Folkeparken (Opplysningsvesenets fond).
Følgende ansvar i den videre planlegging er besluttet:
1. Snorre rittleder
a. Søknad
b. Info på nettsiden, terminliste, påmelding
2. Helljar er løypesjef
a. Speaker
b. Dronefilming
c. Bistå ved klopping. Be om stønad fra Tromsø kommune.
3. Erik er arenasjef
a. Leietoalett (Ramirent)
4. Anders vakt- og løypemerkesjef
a. Bistå ved klopping
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5. Anita kaffesjef
a. Aggregat (Ramirent, Byggesystemer)
b. Telt
6. Kristin Sekretariats- og garderobesjef
a. Kontakte Feel24, SATS, Kraft
b. Bestille tidtakerbrikker fra EQ-timing (500 stk)
c. Tidtaker Ove Aasheim
7. Roger pressesjef og assisterende rittleder
Sponsorarbeid, nye drakter og ny profil på klubben
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1. Forslag til struktur på sponsorpakker vedlagt sakslisten. Gjennomgang av planen
for justeringer. Legge plan for det videre arbeidet.
2. Parallelt med arbeidet med å skaffe nye sponsorer skal kartlegging av fremtidig
draktleverandør startes.
3. I arbeidet for å vitalisere og moderniserer klubbens visuelle uttrykk diskuteres
mandat for det videre arbeidet. Forslag er vedlagt sakslisten.
Beslutning:
1. Forslag til sponsorpakker med justeringer gjort i møtet godkjennes. SMS og RI
starter arbeidet med å kontakte eksisterende sponsorer først. Andre
klubbmedlemmer kan kontaktes for å bistå i arbeidet.
2. Helljar Juliussen og Anita Hansen stiller i egen arbeidsgruppe på vegne av styret.
Andreas Setting skal kontaktes som klubbens nåværende draktleverandør. I tillegg
skal et medlem fra klubbens ungdomsgruppe inviteres inn i arbeidet. Gruppen skal
innhente tilbud og vareprøver fra minst 4 leverandører. Gruppen skal foreslå
sortement av klær, kvalitet, pris, leveranse tid og system for bestilling. Gruppen
skal også vurdere om minste antall bestilte plagg før prisjustering er
hensiktsmessig. Måten bestilling av klubbklær på, bør være web-basert.
3. Forslag til mandat vedtas med de justeringer som gjøres i møtet. Roger
Ingebrigtsen i samarbeid med Snorre Manskow Sollid opptar dialog med aktuelle
kommunikasjonsbyråer.
Eventuelt
Klubben har behov for aggregat til ulike arrangementer. Det besluttes innkjøp av aggregat.
Anders Øverli og Helljar Juliussen foretar innkjøpet.

