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GU Utfor - møte #4 2022 

Dato: 05.09.2022 kl. 19.30-21.30  

Til stede: Lise Burud Smestad, Claude Lebreux, Kine Lidsheim, Toril Utvik(Teams) 

Til stede fra adm: Kristine Skeie 

 

NCFs styrerepresentant, Toril Utvik, deltok for første gang i GU-møtet, og kunne presentere 

seg, sin bakgrunn fra landevei, som idrettsforelder, og erfaringer fra sykkelsporten underveis 

møtet.  

Møtet ble i stor grad benyttet til at GU informerte om status i utfor, fokus for «det nye GU», litt 

historikk og behov, mål for fremtiden.  

 

Andre områder gjennomgått, som krever tiltak og fremdrift: 

 

Pkt. 1 - Norgescup Utfor #3 - Hafjell 

Status, fremdrift, viktigste prioriteringer. NC Org.komm. og rittledelse er dette året de samme 

personene som har verv i GU Utfor.   

En fordel å sitte tett på NCFs arr.avdeling.  

Pkt 2 - GU utfors prioriteringer høst 2022: 

• Invitere til Utformøte som skal evaluere 2022-sesongen og legge grunnlag for planer og 

prioriteringer i 2023. Inkl. arrangører NM/NC 2023. 

o Lørdag 12.11. (25 pers). Claude sjekker Olympiatoppens kafe og pris.  

o Gruppeledere utfor, trenere, foreldre, klubbledere tett på utforsporten 

o Kostnader lokale og lunsj skal dekkes av GUs «reisedrift» da disse ikke er 

benyttet pt. 

o Claude skriver invitasjonstekst og grovplan program 

o Kristine følger opp publisering og NCF-avklaring mailutsendelse klubbledere 

 

• GU Utfor skal skrive rapport for 2022 til NCF etter siste NC-ritt 16.10. 

o Kristine legger opp innhold til en enkel rapport, basert på NCFs strategi 

 

• Utviklingsarenaer og møteplasser er viktigst for unge, aktive utøvere og rekrutteringen.  

o Kontinuitet og attraktiv prestasjonsutvikling og miljøbyggende 

o Dokumentasjon viktig for attraktivitet og mulig øk. ressurser for 2023 

o Claude følger opp Niclas Andersen, landslagssjef 

 

Neste GU-møte ila. fredag 7.10. ettermiddag, ifbm. div. utforarrangement i Hafjell. 


