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GU Utfor - møte #2 2022 

Dato: 27.04.2022 kl. 19-21.  

Til stede: Lise Burud Smestad, Claude Lebreux, Kine Lidsheim 

Til stede fra adm: Kristine Skeie 

Innledning: 

Pkt 1: 

Ressurs til rekruttering- / klubbutvikling: 

• Invitere Niclas til neste GU-møte. Bør være synlig i miljøet, være på NC. Trekke han 

inn i rekrutteringsdelen. Hvilke tanker har Niclas til dette? Er det mulig å få til, og hva 

skal til? – Claude kontakter Niclas, forberede og setter møtedato 

Pkt 2: 

GU utfors prioriteringer: 

• Arrangørmøte for Utfor: Møte med potensielle arrangører for 2023. Ønsker å vise hva 

som skjer i utfor-Norge, vise at GU/NC Org.Kom. er en ressursgruppe for 

arrangørene. Få med Harstad/Narvik, Oppdal, Trondheim (pga. NM-Veka 2023 med 

NIF og NRK). Sjekke opp Hovden og skianlegget i Kristiansand.  

- Gjennomføring høst-23. 

• Øke antall deltakere i NC Utfor: Spesielt flere fra klubbene som er i treningsmiljøene 

uten å konkurrere. I tillegg er det mange enduroryttere kan delta og ha nytte av 

utfor/fart i egen utvikling. Mange trener og er utforaktive uorganisert i Hafjell, 

Drammen og Trysil, kommunisere til disse. – Følge opp når terminlisten er offentlig. 

• Proaktiv søkeprosess for NM/NC: Ønsker for neste år å samkjøre søknadsprosesser 

for NC og NM med GU Enduro. Samarbeide om terminlisten. Mer jevn og enklere 

prosess der GU vil ta en mer aktiv del av prosessen tidligere. Forutsigbarhet er 

nødvendig. – Samtaler med GU Enduro ila. sommeren-22. 

• Søknadsskjema NM/NC: Se igjennom og samarbeide med Cato om fremtidige 

arrangører. Forenkle og tydeliggjøre. – Følg opp NCF v/ Arrangement i august-22. 

• Arrangørseminar v/ Cato: Hva inneholder agenda? Hvem skal komme, og når?  

– Cato/NCF Arr. har ansvar, deltakere er i GU + Voss. 

• Kommissærer: Ønsker å gå ut med tilbud om kommissærkurs. GU vil fremsnakke 

behovet i utfor om egne kommissærer. Kurset er det samme som Terreng Rundbane 

iflg. TU i NCF (se egen mail med info).  

– Kristine har tatt kontakt med TU v/ Bjørn B., Adm følger opp til gjennomføring. 

• Trenerutdanning: Høre med Niclas hvor mye tid han har, og om han ønsker. Må være 

honorar til dette. Lage kursinnhold og markedsføre høsten-22, for gjennomføring 

vinter-23. – Claude tar 1. dialog med Niclas, og inviterer til neste GU-møte. 

• Søke NCF v/ gen.sek. om grunnstøtte til NC-helgene som rekrutterings- og 

utviklingsarenaer for utøvere i aldersbestemte klasser.  

– Kristine lager beregning til forslag og samtaler med gen.sek. i første omgang. 

 



 
 

Pkt 3:  

Eventuelt: 

NC/NM Utfor: 

• Møte Klubbsamarbeid-gruppa – ca 1 t – status NC – onsdag 4.5. 

o Avtaler må meldes tilbake(øk og ressurser) 

• Møte NC org.kom. – ca 1,5t – planlegge 3 ritt – fredag 13.5. 

o Program og løyper 

• NC Voss  

o Egen påmelding IXS fra Junior+ kommer  

o Påmelding til NC Voss er åpen 

• Hvordan bruke eliteutøverne på NC-helgene? Ti min med Simen – spørretimen 

o Kristine kontakter utøvere 

• Hva skal til for å få flagg i gata under NM-helgen  

o Kontakter Knut 

 

Neste GU-møte ila. mai. 

 

 

 


