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REFERAT 
Møte 4 GU Landevei 2022–2024 Norges Cykleforbund  
 
Dato:  23.10.2022 
Tid:  20.00-21.00 
Sted: Teams-møte   
 

 
Deltakere:  Thomas Dahlsrud (administrasjonen) 

Kjersti Størset (Forbundsstyret), Solrun Flataas Risnes, Henning Andresen, Rune Torkildsen, Per 
Torleiv Ravna 

 
Forfall: Isabel Rege Kvåle og Marit Sælemyr 
     
 

 

Oppfølging fra forrige møte 

Solrun har vært i kontakt med Lillehammer vedrørende Uno-X sykkelglede cup. Det har vært noen interne diskusjoner i 
Lillehammer sykkelklubb vedrørende dette arrangementet som jeg tenker at vi bør diskutere litt i GU landevei - tar 
dette med i oppsummeringen til neste møte. 

Henning avventer Rune før han syr i sammen til et vettuge dokument, lavterksel landevei/konkurranseformer/1 A4 
side. Når det gjelder LV for aldersbestemte så har Henning vært i kontakt med Stein Ørn og har fått noen innspill. Der 
må det brukes litt mer tid for å komme med en oppsummering. 
Henning, Rune og Solrun gir beskjed når det er klart for et møte om lavterskelarrangement. 

Thomas har etterspurt plan for hvor hver enkelt GU medlem representerer/er til stede, så det kan skapes en så bred 
dekning som mulig. Kan løses pr. e-post, settes inn i en Excel om representantene deler dato og rittnavn 

 
Sak 7  NM Landevei 2023 (torsdag 22. – søndag 25. juni) 
 
Programmet for NM-helgen blir lagt opp slik: 
Torsdag: NM tempo 
Fredag: NM gateritt 
Lørdag: NM Fellesstart K/M Junior 
Søndag: NM Fellesstart K/M Elite 
 
Det betyr at U23 og lagtempo utgår 
 
Løypeforslag for tempo, gateritt og landevei ble lagt frem. 
Tempo: 31 km  
Gateritt: runde på 1,1 km i Sandnes sentrum 
Fellesstart: runde på18,8 km i Sandnes 
 
 
Innspill til komprimert NM 

- Kostnadsbesparende både for NCF, arrangør og lag/ klubber (jfr jobben som gjøres nå med bærekraftige NC) 



 
 

 

- Tilreisende som skal bidra i arrangementet (kommissærer, mobile vakter m.fl) trenger ikke ta en ukes ferie for å 
kunne gjennomføre NM 

- U23 kan da gjennomføres helga før av en annen klubb hvis ønskelig  
Cato Karbøl sender forespørsel til Grenland SK. 
Hva med U23 for kvinner også, men med mulighet for K jr inkl 16 år, for å få et større felt? 
Invitere flere nasjoner? 

 
 

Sak 8  UL/ UM 2023 
 
Det er pr i dag 2 aktuelle arrangører 
 
Spørsmål fra en av arrangørene: 
Hvordan stiller GU Landevei seg til at UL/ UM arrangeres som bakketempo? 
Ingen innvendinger mot dette 
 
 

Sak 9  Bærekraftige NC: Info om arbeidet så langt 
 
GU Landevei har 3 representanter i arbeidsgruppa som jobber med bærekraftige NC inn mot 2023-sesongen. Alle 
medlemmer i GU Landevei har fått tilsendt saksframlegget som ble lagt frem for Forbundsstyret. 
 
Siste som har skjedd 
Nylig avholdt møte med TU (Bjørn Birkeland og Morgan Grindalen) 
 
Neste som skal skje 
Åpent teamsmøte med lag/klubber, arrangører, ryttere 3.nov kl 18-20 
 
Innspill til et revidert saksframlegg 

- Øke startkontingent fra kr 450 pr ritt til maksimalt kr 600 pr ritt (med unntak av Uno-X TtF) 
- Opprettholde bortfall av premiepenger 

Det skal være en oppside å være arrangør, som kan føre til at vi får flere arrangører 


