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REFERAT 
Møte 3 GU Landevei 2022–2024 Norges Cykleforbund  
 
Dato:  18.08.2022 
Tid:  20.00-20.50 
Sted: Teams-møte   
 

 
Deltakere:  Kai Lexberg (administrasjonen) 

Kjersti Størset (Forbundsstyret), Solrun Flataas Risnes, Marit Sælemyr, Isabel Rege Kvåle, Henning 
Andresen, Rune Torkildsen 

 
Forfall: Thomas Dahlsrud (administrasjonen), Per Torleiv Ravna 
  
Innkalt men valgfri deltakelse Heidi Stenbock-Haakestad (representant fra TU) 
    
 

 
Sak 6  Regionslag på UCI-ritt 
 
Det er den siste måneden kommet flere henvendelser fra/om ryttere som ønsker å delta på regionslag, hvor da 
klubbtilhørighet er for annen region enn den man skal konkurrere for. 
 
Reglementet sier: 
 

 
https://sykling.no/app/uploads/2021/01/Reglement_for_lag_RRL.pdf 
 
 

https://sykling.no/app/uploads/2021/01/Reglement_for_lag_RRL.pdf


 
 

 

Konkrete henvendelser 
 

- Case 1 med Region Øst 
Deltakelse i etapperittet Vuelta Ciclista de la Ribera del Duero (Spania) 
4 ryttere fra region Øst, 1 rytter fra region Midt og 1 rytter fra region Vest 
NCF ved avdeling Sport har skrevet en bekreftelse/ autorisasjon for dette arrangementet. Det 
presiseres at avdeling sport ikke har skrevet kriterier for deltakelse på laget. Dette er regionstyrets 
ansvar. 
 
KONKLUSJON 
I juniorklassen er det tillatt med mixlag på UCI-ritt på tvers av regioner. Da skal laget 
eksempelvis hete «NCF Region Øst Mix» 
Ved samarbeid mellom ulike regioner, må det være god kommunikasjon regionene i mellom i 
god tid før konkurransen. Dette inkluderer også avklaringer om økonomiske forhold. 
Regionen skal søke til GU Landevei om å få stille lag, etter at det har vært behandlet i 
regionsstyret 
 

- Case 2 med Region Vest 
Deltakelse i Uno-X Development weekend 
4 ryttere fra region Vest, 1 rytter fra region Øst, 1 rytter fra region Sør  
 
KONKLUSJON 
Ettersom region Øst skal stille lag, kan ikke rytteren fra region Øst delta på region Vest sitt 
lag. Rytteren fra region Sør kan delta, forutsatt at region Sør ikke stiller lag.  
Når rytter fra annen region skal delta på et regionslag, skal det søkes om dispensasjon til GU 
Landevei om dette. 
Kai Lexberg snakker med den aktuelle rytteren fra region Øst på NC i Kongsvinger 
kommende helg. Kjersti Størset gir beskjed til region Vest sin kontaktperson. 
  

- Case 3 med rytter fra region Innlandet, om deltakelse på region Øst sitt lag 
Deltakelse i Uno-X Development weekend 
IF Frøy v/Espen Hillmann som organiserer. De har 8-10 ryttere på blokka fra klubber i egen region 
som ikke stiller eget lag i rittet. Uttak skal skje etter NC i Kongsvinger. 
Rytter fra region Innlandet har spurt om deltakelse, men dette er ikke kjent for IF Frøy. Etter 
oppklarende samtaler kan det dreie seg om en misforståelse fra rytter, da denne trolig trodde at hans 
klubb tilhørte region Øst.  
 
KONKLUSJON 
Region Øst har nok ryttere å ta av, slik at ryttere fra andre regioner ikke kan gis plass. 

 
Vegen videre for GU Landevei 

- Dette referatet sendes til alle regionslederne, for en påminnelse av reglementet 
- Vi ser at reglementet er noe uklart, slik at GU Landevei skal redigere ordlyden/ dele opp teksten. 

Eksempelvis med antall ryttere. Det står 3, som kan gjelde for lagtempo, men det er 4 som er 
gjeldende som et minimum på UCI-ritt. Dette arbeidet gjøres etter sesongslutt for landevei. 

- Det foreslås en justering i lisensen, slik at det ikke automatisk er godkjent at man kan konkurrere i 
utlandet, men at man må søke, slik tidligere praksis var. Unntak for Sverige og Danmark, i og med at 
det planlegges en Skandinavisk Cup? 

 
 


