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Referat 

Møte 2/2022-2024 NCF GU Terreng 

Nettmøte Teams kl. 18:00-21:00 7. juni 2022 

Tilstede GU Terreng: Ingrid Bøe Jacobsen, Camilla Røhme, Hilde Grøneng, Kjetil Johansen, Ole Kristian 
Rudland, ChristianTubaas Andersen, og Haakon Faanes  

Tilstede NCF Adm: Kristine Skeie og Cato Karbøl (sak 2) 

Forfall:  Eddy Knudsen Storsæter 

Referent:   Haakon Faanes  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Innledning og godkjenning av dagsorden 
Referat fra forrige møte ble godkjent på e-postrunde etter møtet. 
Innkalling sendt ut pr e-post. Godkjent.  
 

2. Terminliste - NC/UCI-ritt og NM 2023 
Orientering fra Cato om prosessen og søknadsfrister til UCI og NCF. For UCI-ritt har UCI søknadsfrist i slutten 
av juli og derav må NCF ha fått søknad fra norske søkere i forkant. For NC-ritt er søknadsfristen 1. 
november. For NC Maraton vil de fleste søkere ikke søke om UCI-status. Kun Furusjøen Rundt har gjort 
dette tidligere (ikke i 2022). Derav vil hovedjobben komme i november og desember for NC Maraton. For 
NC Rundbane er det veldig viktig å opprettholde nivået med UCI-status for de inngående rittene. Derfor vil 
Cato sende ut e-post til aktuelle arrangørene for å gi en påminnelse om søknadsfrist i juli.  
Det er ønskelig å se NM i sammenheng med den øvrige kabalen for NC i de respektive grenene.  
Cato kommer tilbake med informasjon om status på neste møte i august. 
 

3. Trenerseminar 
Tidligere gjennomførte seminarer har hatt godt oppmøte og fått god tilbakemelding. Det er ønskelig å 
avholdet nytt seminar også høsten 2022. 
Ingrid, Christian og Kjetil kan bidra sammen med Eddy. Camilla sender over erfaringer og innspill fra 
seminaret avholdt i 2021. 
 

4. Markedsarbeid 
Avholdt eget møte for markedsarbeid inn mot Terreng 18. mai. Christian, Eddy og Kristine deltok. 
Det er ønskelig å utarbeide en sponsorpakke for lavterskel arrangement etter samme konsept som 
«Telenor-karusellen» på ski. 
Det er også ønskelig å strukturere bruken av sosiale medier innen Terreng. 
 

5. Observasjoner 
Gjennom sesongen vil mange gjøre ulke observasjoner samt motta spørsmål og innspill. Det som ansees for 
å være «akutt» og bør tas tak i umiddelbart, meldes inn som sak til behandling i GU. Enten hastebehandles 
over e-post/hurtiginnkalling til nettmøte, eller settes opp som sak på neste planlagt møte. For øvrige saker 
tar vi en gjennomgang etter sesongslutt av alle saker hvor GU evt beslutter videre saksbehandling. 
 



 
 

6. Statusrapport 
Hvert GU skal i august sende inn statusrapport for de respektive grener til styret/administrasjonen. Haakon 
sender ut utkast til medlemmene i GU i forkant av neste møte. Strukturen vil basere seg på punktene i NCF 
sin strategi og oppsatte mål. 
 

7. Rekruttering 
GU mener at gode anlegg og gode aktivitetsledere/trenere er to helt sentrale faktorer for å sikre 
rekruttering og også å beholde utøvere på ulike nivåer. GU vil derfor i fortsettelsen fokusere på disse 
områdene for å se hvordan rekruttering kan ytterligere stimuleres. 
Saken blir tatt opp igjen på neste møte for å planlegge videre fremdrift og aksjoner. 
 

8. Eventuelt 
Ingrid meldte inn en sak til eventuelt: Det kom henvendelser på opprop til start under UCI/NC-rittet i 
Nilsbyen. For start i K Elite/Junior/15-16/Master ble rekkefølgen på start blandet mellom klassene. Tidligere 
praksis har vært klassevis etter prioriterte klasser. Saken tas opp med TU. 
 

9. Neste møte(r) 
Neste møte planlegges i andre halvdel av august. Haakon sender ut sjekk av mulige datoer på «Doodle». 
Innspill til agenda sendes til Haakon. 


