Medlemsmøte i Rana Sykkelklubb mandag 25/9/2017
Sted: Skillevollen senter
•

Ca. 20 medlemmer var tilstede

Sak 1: Felles ritt til sesongen 2018.
•

Det foreslås å danne et «ladies only»-lag som sykler Lillehammer- Oslo. Rittet er
16.juni. Berit Bakkan og Bjørg Rodahl Kristensen er initiativtagere og skal innkalle til
møte senere i høst for å sjekke interessen i klubben.

•

Vätternrunden. Dette rittet er samme dato som styrkeprøven.

•

Ann Katrin Pedersen skal delta på Lofoten Insomnia og oppfordrer flere til å bli med.
Dato: 29.-30.juni.

•

Frode Thomassen oppfordrer flere av medlemmene i klubben til å delta på ACR-rittet
til neste år. De som ikke kan delta, kan gjerne være med å arrangere og delta som
frivillig.

•

Polarsirkelrittet blir ikke arrangert i 2018 (pga trafikkarbeid på strekningen). Det
foreslås et alternativritt som går fra Skillevollen - Nesna t/r. Katrine Stormdalshei
innkaller til møte i løpet av oktober for de som er interessert i å være med å arrangere
dette.

Sak 2: Planer for felles aktiviteter sesongen 2018.
•

Felles sykkeltur vår/tidlig sommer. To forslag:
1. Kystriksveien Mo-Steinkjer og så vestsiden av Trondheimsfjorden.
2. Fellestur til Vega med topptur.

•

Når det gjelder treningsleir 2018 blir det fremmet tre forslag.
1. Jan Birger Solheim foreslår å reise til Calpe (nært Benidorm) i tidsrommet
april-mai. Han legger ut link med mer info på Facebook-gruppa til klubben.
2. Bjørn Einar Nesengmo foreslår Sardinia i slutten av april. Her foregår det et 6dagersritt mellom 21.-27-april. Han skal legge ut mer info på FB.
3. Ketil Hauknes skal undersøke og promotere muligheten for treningsleir på
Mallorca.

Sak 3: Diverse
•

Bjørn Einar Nesengmo minner om at det er mulig å søke om refusjon av
startkontingent. Mer info om dette sendes per mail til alle medlemmene av klubben.

•

Forslag om styrketreningskurs rettet mot syklister ble fremmet, og flere meldte sin
interesse. Ann Katrin kommer med informasjon om dette ved en senere anledning.

•

Sosial sammenkomst på Lovund ble også diskutert. Her er det vanskelig å finne dato
som passer for alle. Camilla Hagen undersøker datoer og pris og informerer om dette
på Facebook. Denne turen må nok skje «litt på sparket» utfra værvarsel og interesse.

Det innkalles til nytt medlemsmøte onsdag 15.november.

