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GU-BMX  

Referat Teams-møte 9.Oktober 2022 

 
Deltagere:  

Monica Solberg-Leinebø, Lars Aslaksrud, Thomas Müller Karlsen, Marita Laksesvela, Ken Meland,  

Tonje Ailin Solheim og Joline Johansson 

 

Siste teams-møte i GU før klubbledersamling siste helgen i oktober. 

 

 

Sak 1: Evaluering av NC-runde 4-7 

Rundene ble gjennomført i henhold til normen, med unntak av Solum som glemte å henge opp reklamebannere. 

 

Sak 2: Klubbledermøte 29.-30.oktober 

Invitasjoner er ute og Beate tar i mot påmeldinger. 

Det har ikke kommet noen reaksjoner på saksliste, og vi har oppfordret klubbene til å forberede seg til møtet. 

 

Tilreisende grenutvalgs-medlemmer ordner billetter på rimeligste måte. 

Grenutvalget møter før klubbledermøtet i Råde. 

 

 

Sak 3: Terminliste – hvem og når? 

Monica ønsket informasjon om hvilke rutiner som følges for oppsett av terminliste. 

Vi har pleid å få inn søknader på NC før klubbledermøtet, men denne gangen er dato for søknader satt i november og 

klubbledermøte i oktober. Grenutvalget vil da ha et eget møte hvor arrangører tildeles NC i etterkant 

av søknadsfrist. Deretter skal det styregodkjennes av NCF, og forbundet sender det dermed ut en offisiell oversikt over 

arrangører for NC-rundene (2023). 

 

Sak 4: Eventuelt 

Spørsmål om informasjon vedr. søknadsfrist for NM i Pumptrack ligger ute? Det er ikke kontrollert, men det skal være 

ute. Joline må gjerne ha følere ute og også oppfordre interesserte arrangører til å søke om å avholde NM i 2023.  

Det ble snakket så vidt om eventuelt NC i Pumptrack for 2023 på forrige GU-møte. Er det gjennomførbart og/eller er 

miljøet modent å starte opp med NC i 2023? Vi konkluderer med at man kan gå litt mer varsomt frem, og holde oss til 

det nystartede NM i Pumptrack foreløpig. Vi mener det er viktig å ikke komme inn å «ta over» pumptrack-

konkurransene som allerede arrangeres i Norge, men la sykkelgleden og konkurransegleden for alle vokse videre.  

Vi fokuserer på kun NM i Pumptrack for 2023. 

 

 

Referat skrevet: 

13.10.2022 

Tonje Ailin Solheim 

GU-BMX 


