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Saksliste 
Møte 2 GU Landevei 2022–2024 Norges Cykleforbund  
 
Dato:  20.04.2022 
Tid:  20.00-21.30 
Sted: Teams-møte   
 

 
Deltakere:  Thomas Dahlsrud (administrasjonen) 

Kjersti Størset (Forbundsstyret), Solrun Flataas Risnes, Marit Sælemyr, Henning Andresen, Rune 
Torkildsen, og Per Torleiv Ravna 

 
Forfall:  Isabell Rege Kvåle  
  
Innkalt men valgfri deltakelse Heidi Stenbock-Haakestad (representant fra TU), deltok ikke.  
    
 

 
Sak 3 Representasjon på ritt 
 
Oppfølging fra forrige møte 
- Velge ut ritt hvor Grenutvalg Landevei skal representere 
 Benytte lokale ressurserpersoner fra utvalget ved representasjon. 
 Representere med hovedvekt på UM og Joker rittene (ungdomsritt). 
 Sted og dato hentes fra terminlisten og deles i intern e-post/dialog, fordeles etter enighet. 
- GU Landevei har et budsjett på kr 20 000 for 2022. Skal noe brukes til reisestøtte når vi skal representere? 
 GU aventer representasjonsliste etter neste styremøte. 
 Ev. fellesmøte for utvalget kan legges sammen med et arrangement, UM diskuteres som en mulighet. 
- Bekledning. Thomas har sjekket ut om det finnes noe på lager (mørkeblå t-skjorte eller hettejakke) 

Eystein: Hvis GU vil prioritere dette på reisebudsjettet så er det OK. NCF trykker fortløpende. T-skjorte kr 
300,- Hettegenser kr 600,- 
Status beholdning v/ Hege: det er pr. i dag lite/ingen klær på lager. NCF venter på bestilling lovet levert i mars, 
leveringsdato fortsatt ikke avklart. Bestiller mer hvis behov. 

 

Sak 4 Strategiarbeid 
 
Gjennomgang av PP fra møte med alle representanter  i GU datert 30.03.22. 
Se gjennom lysark 13-20 som forberedelse, se spesielt på de gule markeringene. To-tre punkter velges for prioritet. 
Følgende områder peker seg ut: 

• Økt rekruttering til sykkelsporten  

• Økt kompetanse 

• Attraktive, bærekraftige og trygge arrangementer 
 
NC og forskriften bør evalueres. GU vil spille dette inn til arrangementsavdelingen. 

 Henning og Rune lager utkast, godkjennes av Kjersti og et samlet GU. 

  
Sak 5  Generelt: 
 
Informasjonssaker fra gjennomført møte med K jr og K elite landevei: 



 
 

 

Fleksibel klasseinndeling – K 15-16, K Jun og K Elite.  
NC- og NM-arrangørene må informeres i forkant om endringer. All info ligger i PP under landevei på www.sykling.no. 
Publiseres også på FB. Deltakere må få påminnelse om å selv melde seg på i rett klasse.  
Justering av ØPM lagtempo. 
Helhetlig tankegang NC.  
Gjennomagang av «kjøreregler» for oppmøte på seiersermoni. 
 
Debatten om UM på Rudskogen på FB. Henning involverte seg og ba om innspill direkte tilbake til GU landevei.  
 
Doble NC poeng blir løftet frem som et forslag for å få bedre deltakelse i alle landsdeler. 
 
Egne anlegg for LV sykling, rekrutterings- og forskiftsvennlig. Grenutvalget ønsker å starte en prosess der tanken er å 
utvikle trygge lukkede anlegg, få på plass en mal for prosess opp mot kommunen (sjekk skiforbundet).  
Eks: BIKE PARK Sittard-Geleen | Is snel weer online! – BIKE PARK | Sittard-Geleen 
 
GU landevei ønsker å bistå med veiledning der det ønskes arrangørkompetanse. Komme med innspill til forskjellige 
konkurranseformer for LV. Thomas deler tidligere manualer, og den nye. Se allerede gode etablerte konsepter som 
sykkelgledecup.  
GU vil utvikle oppdatert lavterskelmanual. 
 
 

http://www.sykling.no/
https://bikeparksittard-geleen.nl/

