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GU Utfor - møte #3 2022 

Dato: 25.05.2022 kl. 19-21  

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

Landslagstrener Niclas Andersen deltok på Teams i deler av møtet. 

Til stede fra adm: Kristine Skeie 

Innledning: 

Pkt 1: 

Prioriteringer høst 2022 

Rekruttering- / klubbutvikling – diskusjon med enkelte tiltak: 

• For lite samarbeid med regionene. Utfor tar ikke nok plass, må bli mer synlige og 

dokumentere/informere om tiltakene og tilbudet vi har.  

Har fått oppfordring om dette tidligere, men ikke hatt kapasitet. 

• Lise har hatt kontakt med Narvik, Hemsedal, Oppdal vedr. NC og arrangør 

• Historikk, hvor står vi nå,  

o Landslagsfokus fra 2017 til 2021 (topp skaper bredde, og bredde skaper topp) 

▪ Hva er mulighetene fremover for de som er best i dag, opp mot WC 

o Norgescup som er forutsigbar og attraktiv. Klubbsamarbeid org.kom. 

nyetablert. Økonomisk utfordrende. Nok løypevakter en utfordring da mange 

foreldre fungerer som trenere og er opptatt med utøvere eller i org.kom. 

o Møteplasser/camper for utvikling av unge utøvere. Bør ha: 

▪ Åpen landslagssamling 4stk + Jentecamp m spesielt inviterte 

o Trenerutdanning vår 2023 – med rundbane. Claude snakker med Niclas/Eddy. 

o Landslag: Tidligere hadde utøvere/lag med mekaniker, og trener var med på 

wc-ritt. I 2022 fokus på å samle laget til trening. Flere reiser intl. på egenhånd. 

Kun Mille Johnset som er på profflag. Kine Haugom deltar på Worldcup Jr. i 

Europa på egen regning og får noe hjelp fra rundbane der det er mulig.  

Dialog med Niclas og Eddy.   

• Niclas var med i deler av møtet – fortsettelse landslagstrener-rollen: 

o GU ønsker Niclas mer synlig i miljøet for å bygge kompetanse, dra utviklingen 

sammen med gode ressurser, aktiv i rekrutteringsprogrammet.  

Tiltak som ønskes iverksatt:  

▪ Niclas inkludert i NC-helger, arrangere camper for unge utøvere, som 

trener på jentecamp.  

▪ Hvilke tanker har Niclas til dette? Er det mulig å få til, og hva skal til? 

Claude og Niclas planlegger videre. 

o Claude Invitere Eddy til møte, må jobbe sammen og kjenne til ambisjoner og 

planer. Eierskap og aktiv deltakelse. Hvordan skal vi best jobbe sammen?  

▪ Hva er utfordrende og hva ønsker miljøet å gjøre? 

▪ Forutsigbarhet 

 

 



 
 

Pkt 2: 

Prioriteringer for GU – langsiktig: 

• Utformøte/allmannamøte i november for klubb- og gruppeledere, foreldre, trenere 

o Dette signaliserer et grunnlag for 2023 inkl. muligheter Norgescup/NM-arr. 

o Midler til GU drift og repr brukes på fellesmøtet 

• Rekruttering av nye, ta vare på dagens aktive, både elite, master og de unge. 

o Utvikle innholdet i Norgescup-helgene(se andre pkt) 

• Gode ritt arenaer i Norge: Gjøre Norgescup og NM forutsigbart.  

o NC Org.kom. pilot 2022 - evaluere 

o Jobbe strukturert og i god dialog med klubbmiljøet om å involvere og gi ansvar 

o Samarbeide om å sette terminliste for 2023, avklaring med GU Enduro/NC. 

o Involvere Niclas som trenerressurs i NC-programmet 

o Presentere NC org.kom. til Oppdal, Narvik som er potensielle arrangører. Lise 

følger opp. 

• Gode møteplasser (samlinger og ritt) for rekruttering og utvikling av prestasjoner 

o Niclas fra landslag som trenerressurs landslagssamling + ungdomssamling 

o Klubbene og regionene må involveres og gis ansvar, søke midler 

o Hafjellcup og Aroncup viktige arenaer. Hvordan skal vi evt. bidra?  

o Aldersgruppen 10-16 år viktig å ta vare på. Jenteandel bør økes. 

• Flere trenere i utfor 

o Samarbeide med rundbane og enduro.  

o Kjenne til NCFs moduler for trenerutvikling. Motivere ressurser til kurs. 

• Trenger kommunikasjonsplattform for å nå frem til miljøer som er fragmentert 

o Styrke Facebook «Norgescup Utfor» for hele miljøet, primært NC/NM 

Målgruppe: Foreldre, klubber, ledere 

o Etablere kanal på Instagram 

Målgruppe: Ungdom, aktive unge voksne, klubber, ledere, foreldre 

o Bruke Cykleforbundet og sykling.no for å vise frem og dokumentere 

 

• Budsjett for 2023:  

o Satsingsprogram 2023-26: Utøvere, matching – kostnader må legges frem til 

gen.sek.  

o Vurdere å søke NCF v/ gen.sek. om grunnstøtte til landslag og til NC-helger 

som rekrutterings- og utviklingsarenaer for utøvere i aldersbestemte klasser. 

o NC 2023 / trygge arrangører og en liten basis i økonomisk støtte til 

kommissærer og tidtaking. 

Pkt 3:  

Eventuelt: 

• Henvendelse fra Finland om Nordisk Mesterskap 

o Norge har nok med å forsterke tilbudet i Norge. Kan gjerne inkludere svensker 

og finner i våre nasjonale ritt.  

o Lise tar ansvar for å svare. 

 

Neste GU-møte ila. september (før Norgescup #3) 

NB! GU-medlemmene møtes på ritt på Voss i juli og på Hafjell i august, og samarbeider i 

kjernegruppen for NC Org.kom., der tre har ansvar i rittledelse.  


