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Søknad om økonomisk og praktisk støtte til NM sykkel 2016
Forslag til vedtak
1. Bodø kommune og Bodø 2016 imøtekommer søknaden fra Bodø cykleklubb med tilskudd
på inntil kr 200.000,- i form av tjenester og midler.
2. Beløpet belastes med kr 100.000,- fra Bodø 2016. Resterende beløp, i form av tjenester eller
midler, belastes Kulturkontorets gjeldende støtteordning for fysisk aktivitet 2016.

Sammendrag
Bodø cykleklubb har søkt Bodø kommune om kr 500.000,- i støtte til å arrangere NM 2016 i
landeveissykling. Det anbefales at søknaden innvilges med inntil kr 200.000,- i økonomisk tilskudd,
eller i form av tjenester utført av Bodø kommune og Bodø 2016.

Saksopplysninger
Bodø cykleklubb (Bodø CK) har i brev datert 26. april 2015 søkt Bodø kommune om kr 500.000,- i
støtte til NM 2016 i landeveissykling.
Arrangementet går fra søndag 19. juni til søndag 26. juni 2016. Det forventes ca. 300 – 400
deltakere. Det vil bli gjennomført øvelser både i Bodø sentrum og i Saltstraumen/kystriksveien.
Søndag 26. juni vil arrangementet sendes direkte på TV2.
NM 2016 inkluderer menn og kvinners fellesstart for junior-U23 og senior, lagtempo, individuell
tempo og gateritt. Budsjettet er på kr 2,025 mill.
Norges cykleforbund har lenge ønsket større sykkelarrangement i nord. Forbundet har selv tatt
initiativ til at Bodø CK skal stå som arrangør av NM 2016.
Traseene som er presentert i søknaden er foreløpige, og må gjennomgås ytterligere med Norges
cykleforbund og Bodø kommune.
Bodø CK har også vært i dialog med Nordland fylkeskommune, og søkt fylkeskommunen om
tilsvarende tilskuddsbeløp.
Det er ikke satt av midler i gjeldende økonomiplan til formålet.

Vurderinger
Bodø CK har ca. 250 medlemmer, og drives som dugnadsklubb. Klubben har ingen faste ansatte. Et
arrangement av en slik størrelse vil være utfordrende både økonomisk og organisatorisk. Det er
viktig for Bodø CK at arrangementet ikke setter klubben i et økonomisk uføre, på bekostning av
klubbens barn/unge.
Bodø CK har over flere år opparbeidet seg god arrangørkompetanse ved flere års gjennomføring av
Midnattsolrittet, lokale ritt samt NNM 2014.
Et sykkel-NM i Bodø kan bidra til økt rekruttering til sykkelsporten lokalt. Det vil også gi lokale
ryttere mulighet til å konkurrere på hjemmebane.
Arrangementet kan også bidra til å øke lokal arrangørkompetanse, i Bodø CK og andre idrettslag.
Lokale idrettslag får også inntektsmuligheter gjennom dugnad/innsats under arrangementet.
En utfordring for Bodø CK og Norges cykleforbund er at flere av de foregående mesterskapene har
gitt underskudd. Bodø CK har brukt mye tid og innhentet erfaringstall for å lage et godt og
realistisk budsjett.
Utgifter til arena, rigging, skilting og sikring av løyper, toaletter/garderober og gjerder er tjenester
kommunen kan bidra med istedenfor økonomisk tilskudd. Dette har Bodø CK beregnet til totalt kr
400.000,-.
Posten merket som diverse i budsjettet kr 150.000,- er kjøp av tjenester som kommunen ikke kan
bidra med. Bodø CK opplyser at denne posten er særdeles viktig å få finansiert.
Bodø CK har i dialog med Bodø kommune skaffet seg kunnskap om infrastruktur, utstyr og
kompetanse som kommunen besitter. Det vil kreve en mer detaljert gjennomgang med aktuelle
avdelinger for å kvalitetssikre denne informasjonen. En stor del av tjenestene som ønskes utført
faller inn under ansvarsområdet til teknisk avdeling. Teknisk avdeling er orientert om søknaden fra
Bodø CK. Nærmere avklaring om hvilke tjenester teknisk avdeling eventuelt kan levere, må gjøres i
dialog mellom avdelingen og Bodø CK.
Et arrangement som NM i landeveissykling passer godt inn som en del av Bodø 2016. Bodø 2016 er
positiv til at arrangementet inngår som en av deres hovedaktiviteter, og har satt av kr 100.000,- til
arrangementet.

Konklusjon og anbefaling
Det anbefales at Bodø kommune innvilger søknaden fra Bodø CK med inntil kr 200.000,- i
økonomisk tilskudd, eller i form av tjenester utført av Bodø kommune. Bodø 2016 bidrar med inntil
kr 100.000,- av dette beløpet. Resterende beløp, i form av midler eller tjenester, foreslås belastet
Kulturkontorets tilskuddsordning for fysisk aktivitet 2016. Det forutsettes at Bodø CK avtaler
nærmere hvilke tjenester som kan utføres som en del av støtten fra Bodø kommune, med den
enkelte avdeling. Bodø 2016 og Bodø kommunes tilskudd og tjenester gis under forutsetning at
Bodø CK påtår seg arrangementet.
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