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Referat 

Møte 4/2022-2024 NCF GU Terreng 

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

Tilstede GU Terreng: Kjetil Johansen, Ingrid Bøe Jacobsen, Ole Kristian Rudland, Christian Tubaas 
Andersen og Haakon Faanes  

Tilstede NCF Adm: Eddy Knudsen Storsæter, Henriette Götz og Cato Karbøl  

Forfall:  Camilla Røhme, Hilde Grøneng og Kristine Skeie  

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 

Datoer for VM er nå publisert fra UCI. Arrangeres felles for alle grener i Scotland i 2023. Dator for XCO 
medfører flytting av en NC-helg i XCO/XCC. Fremdeles mangler datoer (og arrangør) for og EM U23 og Jr. 
Ikke usannsynlig at dette blir lagt til andre helg i juli. Kan i så fall ikke arrangere NM XCO/XCC på denne 
dato. Må se på alternative datoer for NM. Er det en mulighet å arrangere NM i slutten av mai? Kanskje 
eneste mulighet dersom fellesferie skal unngås. 
Noe usikkerhet knyttet til WC-dato i september. Derfor må to helger settes av som mulig NC helg for 
XCO/XCC, slik at den ikke treffer WC-dato. 
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 jobber med arrangører som har søkt UCI-ritt for å få lagt endelig kabal.  
 

3. Kommunikasjonsplan 

Christian presenterte konsept/metode for en kommunikasjonsplan. Med begrensede ressurser tilgjengelig 
er det viktig å legge en plan for best mulig utnyttelse. Det er synergier i å legge en plan for alle grener. 
Derfor er det ønskelig å etablere en dialog med administrasjonen for videre arbeid. Christian og Eddy fyller 
ut med flere eksempler for Terreng. Haakon kontakter Eystein for videre dialog med administrasjonen. 
 

4. Trenerseminar 
Planlagt gjennomført i oktober. Mulig endringer av ambisjon og plan grunnet redusert tilgjengelig økonomi. 
Eddy ser på mulighet for alternativt opplegg. Info sendes ut i slutten av uke 39. 
 

5. Aktivitetsleder/«Grasrottrener» 

GU mener at innholdet i dagens aktivitetslederkurs treffer godt i forhold til målgruppen. Utfordringen ligger 
trolig mere på publisering og kommunikasjon mot målgruppen. Det foreslås å se nærmere på hvordan 
denne informasjonen blir distribuert. Kanskje er det bedre å gå ut med tilbud om kurs på fastsatte datoer 
(med krav til minimum antall påmeldte for gjennomføring), istedenfor at klubber og regioner skal melde inn 



 
 

ønske/behov. Da blir det for mange ledd involvert og vegen til målgruppen blir for lang. 
 

6. Status rapport fra GU Terreng 
Det er mottatt begrenset med innspill til rapport fra medlemmene i GU. Beslutter derfor å bruke noe mere 
tid for å samle innspill som brukes som underlag mot strategiprosess våren 2023- 
 

7. Hendelser og innspill fra sesongen 

For å samle innspill opprettes fil som deles gjennom link. Medlemmene i GU legger deretter inn innspill 
mottatt med forslag til hvordan saksbehandling gjennomføres i GU. 
 

8. Utstyrsreglement aldersbestemte klasser 
GU mener at reglementet med den oppdateringen som ble gjort før sesongen 2022 er relevant og følger 
utviklingen i markedet. Anser derfor at det ikke er behov for endringer for 2023. 
Det er derimot ønske om å se nærmere på utstyr for kontroll og egenkontroll av vekt. Eksisterende utstyr 
har en del innbyrdes avvik og det medfører usikkerhet om kalibrering av utstyr. Det er også store krav til 
hvordan veiing blir gjennomført for å få riktig resultat med dagens utstyr. Cato sjekker alternativer. 
Dialog med TU om kontrollhyppighet bør også gjennomføres. 
 

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

10. Eventuelt 
Intet 

 
11. Neste møte 

Neste møte avholdes i oktober/november. Haakon sender forespørsel på mulige datoer gjennom Doodle. 
Innspill til agenda sendes til Haakon. 


