
 

 

  Styremøte Tromsø Cykleklubb 

 

 
 

Dato: 28. April 2021 
Tid: 18.00-20.00 
Sted: Teams 
Deltagere: Snorre Manskow Sollid, Helljar Juliussen, Tommy Kristiansen, Lasse Wangberg, Roger 

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

NR SAK 
 

12/2021  Informasjons- og oppfølgingssaker 

 • Ingen frivillige fra klubben meldt seg til ARN-jobb 
• Tromsø kommune ber om samarbeid for å dekke behov for frivillige som vakter 

langs løypa for rittet 8/8-21 som starter og slutter i Tromsø. Behov for tilsammen 
200 personer.  

• Tour og Norway for Kids planlagt til 12. juli. Tcyk stiller som lokal 
samarbeidspartner. 

• Region Nord forespør styremedlem fra klubben. Lasse Wangberg stiller. Snorre gir 
tilbakemelding. Ved behov kan Tommy stille som vara. 

3/2021 Plan for utetreninger 2021 
 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. Master for kort løype. 
• 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. Gro kontakter Gerit/Anna og gir 
tilbakemelding. 

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

Ishavsbyen. Kl 18.30. Lasse setter opp hvem som tar ansvar for den enkelte 



 

 

økt. Lav terskel for deltagere. Fart hvor alle kan være med (20-25 Km/t). 
Samarbeid med Rynkeby? Nybegynnere oppfordres til å delta. 

• Torsdager - Terrengtrening først på landevei frem til det er klart i terrenget - 
Tommy gir forslag. Kl 1830 start fra SATS Langnes. Ca 2 timer rolig tempo (25 
Km/t). 

• Lørdagsturene (Eina og Andreas 25-30 Km/t) 
• Lørdagsøkter i terrenget eller landevei annonseres når dette er aktuelt. Rolig 

tempo med kafebesøk knyttet til turen. Blir annonsert når dette er aktuelt.  
• Lørdag/søndag bør vi ha et alternativ med lavere hastighet og evt. Et kafebesøk. 

Alliere oss med Rynkeby (økter sammen) – må avklares. Snorre kontakter Oddveig 
Richardsen 

 
10/2021 Rittplanlegging 2021 

 • Karusell – Status 
o Info og påmelding lagt ut på nettsiden 
o Vaktliste laget og lagt ut. Må oppdateres i forhold til medlemmer 
o Utstyr skal gjøres klart ila uka.  
o Roger lager sak til avisene. Kontakter Snorre onsdag ift dette. 

• Tromsørittene – Gjennomgang av planleggingsfil 
o Tor Arne Simonsen inviteres til neste planleggingsmøte 

• Folkeparkrittet – Status 
o Helljar kontakter kommunen og avklarer om vi kan legge hønsenetting på 

klopper. 
o Snorre gjør klar info til nettsiden 
o Snorre og Helljar sjekker løype og planlegger traseer. 
o Vurdere om dette skal være RM rundbane. Snorre kontakter Region Nord. 

13/2021 Eventuelt/saker til fremtidige møter. Neste styremøte mandag 10. mai kl 1700. 

  
 
 


