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Referat 

Møte 3/2022-2024 NCF GU Terreng 

Nettmøte Teams kl. 18:00-21:00 18. august 2022 

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

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

Forfall:  Eddy Knudsen Storsæter (EM) og Ingrid Bøe Jacobsen (EM) 

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 

Den internasjonale kalenderen med WC er nå publisert fra UCI. Foreløpig oppsett/søknader til UCIU-ritt må 
justeres ift den nye kalenderen Fremdeles mangler eksakte datoer for VM og EM (U23 og Jr). Kan medføre 
ytterligere justeringer. 
Den internasjonale kalenderen setter også klare begrensninger ift. hvilken dato NM kan gjennomføres på. 
Øvrige nasjonal terminliste med bl.a NM og NC-ritt for Maraton sees på etter at UCI-ritt er avklart og 
søknadsfrist for nasjonale ritt går ut 1. november. 
Cato og Haakon ser på mulige endringer og koordinerer med arrangører som har søkt UCI-ritt.  
 

3. Status kommunikasjon og marked 

Det er gjort en god del tiltak for å forbedre bruken av ulike kommunikasjonskanaler fra NCF. Det er stor 
økning i aktivitet og det gir resultater i form av økt oppmerksomhet. Dette arbeidet er ressurskrevende. 
Kristne påpeker at dette er viktig for grunnlaget for å kunne nå frem på sponsormarkedet. Hennes rolle vil i 
stor grad bli brukt ift. sponsorer og samarbeidspartnere. Derfor vil det vært vanskelig å legge ytterligere 
innsats på kommunikasjonsarbeidet fra administrasjonen. 
GU vil derfor jobbe med en kommunikasjonsplan. Med en god plan kan man utnytte ressursene fra ulike 
hold på en bedre måte enn i dag. Dette arbeidet vil få prioritet slik at vi har en god plan før 2023. 
Christian utarbeider en «outline»/disposisjon til neste møte. 
 

4. Trenerseminar 
Planlagt gjennomført i oktober. Informasjon til potensielle deltagere må bli publisert første halvdel av 
september. Detaljer ikke diskutert da Eddy ikke deltok på dette møtet 
Eddy holder i saken. Kjetil, Ingrid og Christian bidrar. 
 

5. Status rapport fra GU Terreng 
Forslag til struktur og eksempler på beskrivelser er distribuert til GU. Enighet om at denne benyttes i det 
videre arbeid. Dokumentet deles slik at alle kan skrive inn bidrag. Frist for bidrag vil være i forkant av neste 



 
 

møte i september. 
 

6. Utvikling av gode anlegg 
Saken flyttes til neste møte, da det ikke ble tid denne gang. 
 

7. Tiltak for flere/bedre aktivitetsledere/trenere 

Kompetanse hos aktivitetsledere for unge utøvere er viktig for å kunne gi et godt tilbud.  NCF tilbyr kurs 
etter NIF’s trenerløype samt et aktivitetslederkurs. Er det behov for å se på ytterligere lavterskeltilbud med 
fokus på praktisk gjennomføring av aktivitet og treninger? Hva er status ift. påmeldinger og gjennomføring 
av dagens aktivitetslederkurs? Dekker aktivitetslederkurset behovet slik det er i dag? NSF (Skiforbundet) har 
utarbeidet et «Grasrottrener»-konsept. Er det mulig å hente innspill herfra som ikke er dekket av dagens 
tilbud? 

Kristine sjekker opp NCF sitt tilbud pr i dag med Beate. 
 

8. Utstyrsreglement aldersbestemte klasser 
Saken flyttes til neste møte, da det ikke ble tid denne gang. 
 

9. Eventuelt 
Det er mottatt en henvendelse om mangelfullt til bud til ryttere fra 17 år og eldre som ikke ønsker å stille i 
eliteklassene frem til de kan kjøre i Master. Dette er et tilbud som kan bidrar til å minske frafallet i denne 
aldersgruppen. I kjøreplanene for NC og NM Terreng Rundbane inngår denne klassen, men det er noen av 
arrangørene som ikke har fulgt opp dette med å sette opp klassene på sitt arrangement. GU vil følge opp 
dette for siste ritt i NC denne sesongen og inn mot neste sesong. 
TU har henvendt seg vedr UCI reglement for rytteres posisjon på sykkelen (UCI rule 1.3.008). Ordlyden er 
ganske upresis og UCI har kommet med en presisering gjeldende for Landevei. TU har henvendt seg til UCI 
for å få en avklaring også for øvrige grener. Inntil det eventuelt foreligger er det spørsmål om GU ønsker å 
ha en nasjonal presisering for Terreng Rundbane og Maraton. GU støtter TU sin vurdering at det er behov 
for en avklaring/presisering av 1.3.008, men anbefaler ikke at det innføres en nasjonal presisering for det 
gjenstående av 2022-sesongen. 
 

10. Neste møte 
Neste møte avholdes i september. Haakon sender forespørsel på mulige datoer gjennom Doodle. 
Innspill til agenda sendes til Haakon. 


