
 
 

Referat fra medlemsmøte 27.11.2019 

Tilstede: ca 25 stk 😊 (inklusive styret i klubben) 

Sted: Forsamlingshus Stjernebyggene 

Saker:   

 Hva skjer i vinter ? (trening, klubbtøy, prosjekt, sponsorjobbing etc..) 

 Satsing Birken 2020 

 Bidrag til veldedig formål etter Arctic Race 2019 og deltakelse 2020 

 Avtale Emit tidtakingssystem 

 Lokalt seedingsritt for Birken 

 Tour of kids og andre barnesatsinger 

 ACR Duathlon 2020 

 Polarsirkelrittet 2020 

 Status klubbøkonomi 

 Innspill og forslag til medlemsmøte 

 

Referent: Ketil  

 

 

1. Hva skjer i vinter 

- Klubbspinn på Family Sports Club (Stamina) torsdager kl 19:15-20:45 

- Fellestrening lørdager kl. 10:00, fra Family Sports Club 

- Nettbutikk for bestilling av klubbtøy: 

o Butikken blir åpnet etter nyttår 

o Det tar ca- 2 mnd fra bestilling til klærne blir levert 

o Feilleveransen med hensyn til sykkeljakker blir erstattet av Bio Racer, 

nye jakker uten feil er under sending og ventes kanskje til uka i følge Jan 

Birger. 

- Sponsorjobbing 

o Enighet med Family Sports Club om ny avtale for 2020. 

o Avtalen med Sportshuset Mo fortsetter ut 2020 i følge Jan Birger 

o Avtalen med HSB løper til 01.05.20 

 Generelt   20.000,- 

 Polarsirkelrittet  50.000,- 

 Tour of Kids  15.000,- 

 ACR bike Weekend 25.000,- 

- Det ble opplyst om mulighet for styrketrening ved Rana Kraftsportsklubb på 

søndager fra 18-20:00,   200 kr. pr måned. (individuell avtale) 

 

2. Avtale Emit tidtakingssystem 

- Styret har inngått avtale med B&Y Ski om overtakelse av RSK`s Emit 

tidtakerutstyr og fremtidig tidtakertjenester. 



 
o B&Y overtar vårt utstyr og vi får leie tidtaker tjenester fra B&Y for 

kroner 5.000,- ved egne arrangementer. 

o Rana Sykkelklubb kan vederlagsfritt leie utstyret tilbake. 

o Kostnader knyttet til vedlikehold og oppgraderinger er årsaken til at 

klubben ser positivt på denne avtalen, i tillegg er vi sikret meget 

kvalifisert personell for håndtering av tidtaking ved våre arrangementer. 

 

3. Status klubbøkonomi 

- Våre eiendeler forventes å øke fra 545.000 til ca. 570.000 i løpet av 2019 

o  Sykkelklubben bidro med kroner 30.000,- til kreftsaken Pusterom i 

Nord 

o  Det ble samlet inn nærmere 250.000 til Pusterom i nord (stor 

prestasjon av Frode og Bjørn Einar) 

o  Sykkelklubben sitter igjen med en tandemsykkel til en verdi av 

90.000,- 

 

4. Artic Race of Norway 

- I 2019 bidro 5 av våre medlemmer i arrangementets gjennomføring (Ann 

Christine Mohn, Roger Vatshaug, Ann Kristin Pedersen, Victor Staven, Jan Birger 

Solheim) 

- Inntekter fra dette ble 29.000,- 

o På årsmøtet i 2019 ble det vedtatt at disse inntektene skal deles på 

følgende måte: 

 1/3 til de som deltok på arrangementet 

 1/3 til et veldedig formål som besluttes av styret 

 1/3 til drift av klubben 

- Bidrag til veldedig formål etter ARN 2019 

o Styret besluttet å gi kr. 10.000,- til bua i Mo i tillegg fikk bua klubbens 

siste barneracer- 

o Overrekkelsen skjedde på medlemsmøtet med representant fra Bua og 

med Rana Blad til stede 

- Deltakelse i 2020 ? 

o Klubbens medlemmer oppfordres til å bidra på arrangementet 

(gjennomføres i området rundt Tromsø) 

o Klubbens bindeledd med ARN i år er Roger Vatshaug 

 

5. Satsing 2020 

- Tour of Kids og andre barnesatsinger: 

o  Klubben har sagt JA til å bidra til arrangementet, men klubben har 

gitt beskjed om at arrangementet skal foregå på Skillevollen, 

klubben får ikke lengre inntekter fra dette arrangementet, våre 

utgifter samsvarer med klubbens tilskudd fra Helgeland Sparebank 

- Polarsirkelrittet 2020: 



 
o  Veivesenet stiller seg positiv til arrangementet, Ilhølli tunellen vil 

være åpen for fri ferdsel på løpsdagen. 

o  Rittet vil bli terminfestet til 30 mai, ny start fra Polarcirkelsenteret 

vil bli vurdert, målgang på ACR vil bli vurdert (rittet blir da ca 6 

mil (kort distansen)) 

o  Styret vurderer om rittet skal bli et Kick off for økt sykkelinteresse 

og vurderer i denne sammenhengen en meget lav påmeldingsavgift. 

o  Frist for å få rittet terminfestet er 14 desember, det må utformes 

(sendes inn) en søknad 4 mnd før rittstart. 

o  Det må opprettes en rittkomite` 

o  Rittet skal også ivareta langløypa fra Bodø til Mo / ACR 

- ACR Duathlon 2020 (sykling og løping) 

o  Laila Øvermo informerte om en mulig satsing på et Duathlon løp 

på ACR, lokaliseringen på ACR er perfekt i følge Laila, interessen 

for et slikt løp er økende, det er allerede kommet forespørsler fra 

personer utenfor Rana. 

o  Løpet tilrettelegges for både junior og senior 

o  Arrangementet må legges etter Birken og i samarbeide med 

Oksskolten IL  

o  Laila følger opp arrangementet og går i spissen for etableringen av 

dette arrangementet, distanser og lisenser avklares nærmere. 

- Lokalt seedingsritt for Birken 2020 

o  Det viser seg at det allerede er for sent å utforme/gjennomføre et 

slikt arrangement i 2020 

o  Pål Asphaug har vært initiativtaker og sammen med andre 

interessenter har de utformet en mulig ny trase` fra Umbukta til Mo 

o  Klubben er positiv til å bidra som teknisk arrangør, samt positiv til 

at det gjennomføres et prøveritt i år 

o  Rittet legges inn på terminlisten (styret tar ansvar for dette) 

o  Initiativet applauderes og klubben oppfordrer initiativtakerne til å 

følge opp dette arrangementet/rittet 

- Klubbsatsing rittdeltakelse 

o  Birken 2020 (20 personer fra klubben er allerede påmeldt) 

 Laila Øvermo informerte om opplegget rundt Birken, 

(transport, overnatting, løype, Laila anbefalte hotell på Rena 

for å ivareta søvnbehov, med en må være tidlig ute. Laila 

anbefalte også Lillehammer hotell fra lørdag til søndag, 

også her må en være tidlig ute for å få rom) 

 Klubben vil bidra med kroner 700,- i sponsing til personer 

fra klubben som deltar på rittet (må være medlem samt stille 

i klubbtrøya) 

 Deltakere kan stille i både nye og eldre utgaver av 

klubbtrøya (bærekraft tiltak 😊) 

 

 



 
 

6. Innspill og forslag fra medlemsmøtet 

- Vetternrunden 

o  Jan Magne Hansen har tatt initiativ til å samle en gjeng fra klubben 

for deltakelse på Vetternrunden (31,5 mil) 

o  12 personer har vist sin interesse, vi antar at flere kan 

etteranmeldes (usikker) 

o  Rana Sykkelklubb har fått starttid kl 21:30, rittet starter fredag 

12.06.20 og er verdens største ritt (i deltakere) 

o  Overnatting i Motala skjer ved leie av private hus (Jan Magne er på 

saken) 

o  Endelig betaling av startkontigent må være gjort 5 dager etter at 

klubben er påmeldt (i løpet av mandag 02.12.19) 

 

01.12.19 

K.Hauknes 

 


