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GU–BMX  
Referat Teams-møte 14.juni 2022 

 
 

Deltagere:  
Monica Solberg-Leinebø, Lars Aslaksrud, Thomas Müller Karlsen, Marita Laksesvela, Ken Meland, 
Tonje Ailin Solheim og Beate Stenberg.  
 
Sak 1 - Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Godkjent 
 

Sak 2 - Grenutvalgets årsplan for 2022, basert på NCF sitt budsjett. 
Kitto er lansert som rådgiver for BMX og skal jobbe tett med NCF. Budsjetterte penger for BMX, er fordelt på Talent 
Team og bredde. Kitto skal ha møte  med Kristian Haarr fredag, og det ble snakket om det er nødvendig å se på 
budsjett i forkant av dette møtet, hvor det skal diskuteres samlinger o.l.  
 
Det er et ønske om å få se et regnskap på hva som er brukt av budsjett på ryttere og apparatet rundt.  
Monica sender en mail til Eystein for å få en oversikt over hva som er brukt på hva, av de budsjetterte pengene.  
 
Planen er å omforme støtten noe fra høsten av, mer i retning trening og ikke kun støtte for konkurranse.  
 
Sak 3 - Evaluering av Talent Team – hittil. Utvikling og oppfølging. 
Det er nødvendig at Kitto, Kristian, Kim Erik og Marita prater sammen og kommer med en uttalelse om hvordan ting 
har fungert frem til nå. Det kommer innspill om å vurdere å endre at det skal gis støtte til ryttere helt ned i deltakelse i 
¼ finaler. Det skal være et system hvor alle skal kunne få muligheten, men som det blir nevnt, det er mye som kommer 
an på den enkelte families økonomi.  
 
Det oppleves som positivt at det gis støtte til ryttere som oppnår resultater i utlandet og at organiseringen under reisene 
er god. Alle blir inkludert og rytterne oppleves som godt fornøyde.  
 
Sak 4 - Hvordan skal vi satse inn mot NCF mht midler og for å legge til rette for et nytt, fremtidig landslag? Litt om 
Kitto sin nye rolle. 

Monica foreslår at det kanskje burde senkes terskelen for å delta på landslaget, i denne perioden hvor vi ikke har mange 
kvalifiserte ryttere. Kanskje man burde satse på et landslag allikevel, for å holde hjulene i gang. At det å ha et landslag er 
viktig for motivasjonen også. For langsiktige planer, skader dagens ryttere. Det vurderes å kanskje avvente dette, for å 
se hva som kommer ut av Kittos engasjement. 
 
Sak 5 - Utarbeidelse av utviklingstrapp og oppfølging av yngre ryttere. 
Thomas informerte om hvordan 10+ trenings-gruppen i øst har fungert tidligere. Den ble dratt i gang av Gressvik og 
var veldig populær blant rytterne, og er savnet. Klubber var både for og i mot denne ekstra-treningsmuligheten. Noen 
ryttere betalte selv for dette, når egen klubb ikke ønsket å være involvert. Treningene endte da treneren som hadde fulgt 
denne gruppen skulle studere. Kan tas opp som et tema på klubbledermøtet. 
 



 
 
Ang. Oppfølging av yngre ryttere, så foreslås det at de ansvarlige for rekrutt-treningene (13+/15+) i øst og vest 
arrangerer et møte med alle klubbtrenerne for å belyse hvilke ferdigheter de søker hos ryttere og hva det særskilt bøt 
trenes på i klubb. Dette faller inn under utviklingstrappen som er under utarbeiding også. 
 
Marita kommer med innspill, om at det er en utfordring med forskjellige trenere, og at utviklingstrappen vil hjelpe på å 
samkjøre trenerne mer rundt mål og nivå etter alder, hun er positiv til forslaget.  
 
Sak 6 - Nærmiljøsykkelanlegg i kommunene – det blomstrer med nye Pumptracks. Hvem har oversikt? Samarbeid med 
regioner og idrettskretser. Har eller skal GU ha noen rolle her? 
Det popper opp anlegg. Det kan kanskje være lurt å få litt kontroll på disse. Det er mange som ønsker slike anlegg, men 
det er ikke like god kvalitet på alt som blir bygd. Thomas foreslår at det kanskje kunne utarbeides et skriv som kan 
sendes til kommuner som en veiledning? Det er oppleves imidlertid som problematisk at administrasjonen i NCF ikke 
har en ansatt som jobber konkret inn mot nye sykkelanlegg innenfor alle sykkelgreiner. Anlegg er viktige for 
rekruttering av yngre syklister. Det er enighet om at NCF trenger en med kompetanse som ansvarlig for anlegg og at 
dette må på plass før GU kan engasjere seg i bygging av nye anlegg. Monica lager et forslag til dette som skal sendes til 
Beate, for så å bli tatt opp på første styremøtet til NCF.  
 
Sak 7 - Dommersakene – hvor ligger ansvaret nå? Har GU noen rolle her? 

GU er klar over at det har vært flere dommeravgjørelser siste år, som opplevdes problematiske for flere. Det anses 
nødvendig at kommisærene møtes og evaluerer egne avgjørelser og samkjører hverandre i regelverk. Det er ønskelig at 
det samtidig med Klubbledermøtet i høst også innkalles til kommisærkonferanse, fortrinnsvis på samme sted.  
  
Sak 8 - Eventuelt. 
- Lars roser live-streaming under NC1 i vest.  Gøy å følge med på løpet. 

- Det har blitt oppdatert innlegg på Instagram når Talent Team har vært og syklet i utlandet. Det har vært gode 
oppdateringer. Gøy for de hjemme og bli oppdatert. God reklame. Ønskelig å kanskje få en felles-innlogging for å legge 
ut. Beate undersøker muligheten for å koble Kristian Haarr sin nyopprettede instagram-konto opp mot NCF slik at 
flere enn Kristian Haarr kan ha adminsitratorrettigheter.   
 
-Vedr. å få en Pumptrack-dame inn i GU er det nå to gode forslag på blokka. Thomas og Ken går videre med 
kandidatene og søker en avklaring snarest. 
 
 
Referat skrevet ferdig: 
18.07.2022 
Tonje Ailin Solheim 
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