Pre-Teen Cup on bike
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Målsetting

•

Skape sykkelentusiasme og
stimulere til aktivitet på øvre
del av barneskolen.

•

Gi skolene en mulighet for at
flere barn kan komme i
aktivitet .

•

Fremme/bevisstgjøre gode
holdninger .

•

Hver skole fremmer sin
sykkelkultur gjennom sine
respektive skoler/klasser

•

Gi barna en god opplevelse
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Pre-Teen cup

Skape sykkelglede
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Pre-Teen cup
•
•

P.T. cup er et barne-ungdomsritt som skal inkludere flest mulig til aktivitet og hvor glede og opplevelse skal stå i fokus.
P.T. cup arrangeres i april/mai mnd hvor finalen er lagt til ”Tour de Fjordes ” i slutten av mai (Internasjonalt sykkelritt som arrangeres i
Rogaland)

•

P.T. cup er todelt hvor den ene delen arrangeres som mixstafett (gutt/jente) og hvor det skal være deltagere fra 5,6 og 7 trinn .Runden er på
ca 5-600 m hvor rytterne skal sykle tre etapper hver.De to beste lagene går til fylkesfinalen.Del 2 engasjerer alle barn fra 5,6 og 7 trinn hvor
det skal sykles flest mulig km på 14 dager.Skolene i hvert fylke konkurrerer om å sykle flest mulig km.Her er det ikke om å gjøre å sykle raskest
men stimulere til aktivitet. Denne aktiviteten inkluderer alle barn på trinnet 5-7 klasse medeller uten funksjonshemming

•

P.T.cup arrangeres i fylkene Vest Agder,Aust Agder og Rogaland og blir et Sør/Vest mesterskap på sykkel

•

P.T. cup har en visjon på sikt om å inkludere Hordaland og ev Telemark.

•

P.T. cup vil kunne engasjere alle barneskoler i hvert fylke ,dvs flere tusen barn i aktivitet.

•

P.T cup legger vekt på å tilrettelegge aktivitet for alle barn på skolene og hvor distansekortet blir nøkkelen.

•

P.T.cup skal være engasjerende for alle barn og vi vil premiere beste skole som skaper mest liv under finaledagen .

•

P.T. cup har VM i Bergen 2017 som delmål men har en visjon om å bli en årlig opplevelse .

•

•

P.T. cup skal være et positivt rekrutteringtiltak for sykkelsporten
P.T.cup har et mål om å etablere prosjektet i en stiftelse hvor eventuelt et overskudd går tilbake til de klubber som jobber med barn og unge.
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Pre-Teen cup
…litt fakta om
arrangementet
•

Det er ønskelig å få med flest mulig skoler i fra hvert fylke til å delta og vi vil belønne de skolene som deltar med en
arrangementspakke.(Kan variere fra fylke til fylke)

•

Hver skole kan delta med max to lag.Hvis flere lag arrangerer den enkelte skole sin egen kvalifisering.

•

P.T.cup starter siste uken i april med del 1 ( antall km) og som varer frem til 16 mai.

•

Hver enkelt skole rapporterer inn antall km etter avtale og skolene kan selv se utviklingen sammenlignet med andre skoler i
fylket.

•

Del 2 arrangeres i uke 21 ,periode 18-23 mai. Tid og sted? (Fylkesfinalene)

•

Sykkelstafetten arrangeres med innledende heat,semifinaler og finale og en lucky looser.

•

6 beste lagene sammenlagt fra hvert fylke går videre til en Region Sør/Vest finale søndag 31 mai (Poengberegning)

•

Finale lagene som kommer fra fylker utenfor Rogaland for reise støtte og gratis overnatting på skole inkl mat.

•

Regionsfinalen arrangeres på samme måte som fylkesfinalen.

•

Hvert fylke stiller med egen farge og navn på trøyen.(skolens navn)

•

Det legges til rette for holdningsskapende arbeid som ”sunt og spise frukt ” , ” tøft å bruke hjelm” og sykkelkortet
(ferdighetsbasert). Shimano vil være til stede med sertifisering av sykler og egen ferdighetsløype på sykkel.(ikke
bekreftet)
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Pre-Teen cup
…opplevelsen
P.T. cup er arrangementet hvor barna/ungdommen står i fokus og hvor
målsettingen er å skape aktivitet.
Vekk med ipad og andre dupetitter , la de kjenne hjertet slå og svetten
pipple mens de blir heiet frem av ”fansen” (familie,venner og andre
elever)
Prosjektet involverer alle barn, uansett fysiske nivå ,med å sykle til
skolen aksjonen innenfor en gitt tidsperiode.Her er alle vinnere og vil
bli belønnet m premie (diplom,annet)

La barna skape engasjementet.
La barna kjenne på spenningen
La barna smake på gleden.
……….P.T. cup den gode opplevelsen
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Pre –Teen Cup

P.T.cup kan bli en videre utvikling av Tour of
Norway for kids som har vært arrangert i 10
år og som skulle være en
rekrutteringsmodell for NCF men hvor barna
har vært for små til å ta del i organisert
idrett.
P.T.cup retter seg mot barn i alder 10-13 år
og er en mer riktig aldersgruppe i henhold
til NIF sitt reglement.

7

Finalen i Rogaland
” Tour de Fjordes”
Finalen i Sør/Vest mesterskapet
på sykkel vil legge finalen til
Tour de Fjordes,et av nordeuropas største sykkelritt hvor
de beste internasjonale
syklistene kommer og hvor
finaledeltakerne får en tett på
opplevelse til syklistene.Alle
deltakerne får gratis kost og
losji og de som kommer fra
Agder vil få gratis transport.
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Teen cup

1. februar 2004
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Pre-Teen cup
Alle lag som deltar får
deltaker trøye.
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Pre-Teen cup
Ledertrøyen Sør-Vest
•

•

Vinneren av P.T. cup
skolestafett
sammenlagt
Trøyesponsor
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Pre-Teen cup
”Spurt trøyen”
P.T.cup ”Spurttrøye”
Det kan være aktuelt på sikt å
legge inn en 100m spurt
konkurranse som en videre
utvikling av arrangementet.
Trøyesponsor
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Pre-Teen cup
”KM trøyen”
KM trøyen
Skolen som sykler flest km

Trøyesponsor
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Pre-Teen cup arena
•
•

Start/Målområde
Her legges det til rette for
fremtidige
samarbeidspartnere
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Oppsummering
•

Hvorfor P.T. cup ?

•

Gi barn sunne og gode holdninger

•

Skape glede

•

Gi skolene et bredere aktivtetstilbud

•

God rekrutteringsmodell for sykkelsporten
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Pre-Teen cup
fremtiden
Dette arrangementet krever ca 3-5 år for å etablere seg og kan ha unike muligheter for videre
drift.
Blir dette en realitet vil en med en gang starte arbeidet med å finne gode samarbeidspartnere som
kan sikre den videre drift av arrangementet.
Videre er det ønskelig å komme i dialog med organisasjoner som bidrar med gode og sunne
holdninger som MOT og MER konseptet.(frukt og grønt)
Når jeg kom med ideen og utviklet Tour of Norway for Kids i 2005 var det et konsept som NCF
hadde tro på men ikke økonomi til å gjennomføre men vi fikk det til.
Arrangementet feiret 10 års jubileum i år og er det største opplevelses arrangementet for barn
under 10 år.
Det står i dag på egne ben med gode samarbeidspartnere.
P.T. cup er en videre utvikling av dette konseptet med barn i alder 10-13 år hvor det legges inn til
en mix av konkurranse/team samhold og aktivitet uten tidtaking,hvor en bare skal sykle flest
mulig km og samle mil for klassen/skolen.
P.T. cup kan være en ressurs for skoler som trenger sykler til sine elever når de skal på
sykkeltur.
P.T.cup kan være en ressurs for den lokale sykkelklubb som satser på barn og unge.
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